SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 832/37/2019-14668/2020/Skr/371740105/Z8

Bratislava 16.10.2020

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a)
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného
podľa § 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.4, § 21 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva
zmenu č 8. integrovaného povolenia,
ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa 27.06.2006, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na
vykonávanie činnosti v prevádzke:
„Lakovňa“
Lozorno 995, 900 55 Lozorno
( ďalej len „prevádzka“),
prevádzkovateľa:
sídlo:
IČO:
var. symbol prevádzky:

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
Lozorno 995, 900 55 Lozorno
35 792 108
371 740 105
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Súčasťou konania o zmene č.8 integrovaného povolenia je:
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ konanie o udelenie zmeny súhlasu na vypúšťanie
priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie
v oblasti aktualizácie integrovaného povolenia
- aktualizácia opisu prevádzky
Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:
Súčasťou konania o zmene č. 8 integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ:
- v oblasti povrchových a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ konanie na udelenie zmeny súhlasu na
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie
inšpekcia povoľuje
- podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ vypúšťanie priemyselných odpadových
vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie.

V časti II.B.2. Odpadové vody
sa vkladá text nasledovne:
Podmienky pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí analýzy vzoriek 3x ročne v mesiacoch apríl, august a december
v akreditovanom laboratóriu v rozsahu ukazovateľov BSK5, CHSK-Cr a NL-suš, ktoré
poskytne prevádzkovateľovi kanalizácie. (limity si prevádzkovateľ neurčil)
2.2. Prevádzkovateľ je povinný v prípade zmeny podmienk vyplývajúcich napr. z dodatku
zmluvy príp. uzatvorením novej zmluvy túto skutočnosť nahlásiť do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti zmeny inšpekcii a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia.
2.3. Prevádzkovateľ vypúšťa vody do kanalizácie cez výpustný objekt so súradnicami GPS
Y: 48.318962, X: 17,013193
2.4. Platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je do 31.10.2026
Inšpekcia aktualizuje integrované povolenie nasledovne:
V časti B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke 2.Opis prevádzky d) Riešenie odvádzania a čistenia odpadových vôd
sa ruší text :
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Odpadové vody z procesu čistenia a odmasťovania dielcov sú v sedimentačnej nádrži zbavované
mechanických nečistôt a následne sú vypúšťané do splaškovej kanalizácie.
Odpadové vody z vodnej clony sú sústreďované v kalovej jame (110 m3). Sedimentovaný kal sa
mechanicky zachytáva do textilnej plachietky pomocou vyhrabávacieho zariadenia. Rovnako sa
mechanicky odstraňuje aj nesedimentovaný kal, ktorý sa najprv vyzráža na hladine pomocou
flokulačných činidiel – Colorfloc W-LA3 a Pollysorb 148-CN. Tieto kaly sú sústreďované do
veľkokapacitného kontajnera a nakladá sa s nimi ako s nebezpečným odpadom. Kompletná výmena
média sa uskutočňuje pri pravidelnej údržbe a nakladá sa s ním ako s nebezpečným odpadom.
Splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení sú vypúšťané do splaškovej kanalizácie.
Vnútroareálová splašková kanalizácia prevádzkovateľa je zaústená do verejnej kanalizácie obce
Lozorno.
a nahrádza sa textom:
Odpadové vody z vodnej clony sú sústreďované v kalovej jame o objeme 110 m3, osadenej pod
úrovňou manipulačnej plochy. Sedimentovaný kal sa mechanicky zachytáva do textilnej plachietky
pomocou vyhrabávacieho zariadenia. Nesedimentovaný kal a sa najprv vyzráža na hladine pomocou
flokulačných a koagulačných činidiel a mechanicky stiahne zariadením na to určeným do
zásobníka. Zásobník sa po naplnení zdvihne zdvíhacím zariadením a vyprázdni do kontajnera na
nebezpečný odpad s kat. č. 08 01 13 - kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky, označeného príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu.
Kompletná výmena odpadovej vody z kalovej jamy sa uskutočňuje pri pravidelnej údržbe, po
vyčerpaní kalovej vody (odpad s kat. č. 08 01 19 - vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky,
ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky).
Odpadové vody z procesu čistenia a odmasťovania dielcov sú v sedimentačnej nádrži zbavované
mechanických nečistôt a následne sú vypúšťané do vnútroareálovej splaškovej kanalizácie DN 300,
do ktorej sú zaústené aj splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení a kuchyne (po ich
prečistení v lapači tukov).
Vnútroareálová splašková kanalizácia prevádzkovateľa je následne zaústená „Stokou F“ do šachty
„Š 239“, ktorá slúži zároveň ako posledná šachta na zachytenie prípadného úniku. Z predmetnej
šachty je pomocou prečerpávacej stanice splašková voda prečerpávaná do areálovej kanalizácie
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. do kanalizácie, ktorej prevádzkovateľom je Plastic Omnium
Auto Inergy Slovakia s.r.o., a to na základe zmluvy č. 01062014 zo dňa 20.6. 2014. Kanalizácia
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. je následne zaústená do verejnej kanalizácie, ktorej
prevádzkovateľom je LOZORNO spol. s r.o.
Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 3673/OIPK-1052/06-Bk/371740105 zo dňa
27.06.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2006 v znení neskorších predpisov
zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Na inšpekciu bola dňa 20.12.2019 prevádzkovateľom Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o,
Lozorno 995, 900 55 Lozorno , doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia pre
prevádzku „Lakovňa“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je udelenie súhlasu na
vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie a aktualizácia
opisu prevádzky.
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Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne
konanie, ktorého súčasťou boli:
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.4. zákona o IPKZ konanie o udelenie zmeny súhlasu na vypúšťanie
priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie
v oblasti aktualizácie integrovaného povolenia
- aktualizácia opisu prevádzky
Listom č. 10832/37/2019-9886/2020/Skr/Z8 Skr zo dňa 25.3.2020 oznámila inšpekcia účastníkom
konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.8 integrovaného povolenia
a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu
účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:
Účastníci konania a dotknuté orgány sa v určene lehote nevyjadrili ani nevzniesli žiadne námietky
a pripomienky.
Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala
žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona
o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote
do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova
17, 831 01 Bratislava.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o, Lozorno 995, 900 55 Lozorno
2. Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Po nadobudnutí právoplatnosti:
3. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka
2942/60A, 901 01 Malacky

