SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo: 7382-20897/2021/47-6/470230104

Banská Bystrica dňa 14.6.2021

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“) podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní”)

zastavuje konanie
vo veci žiadosti zn. 23/2021 zo dňa 1.6.2021 o vydanie zmeny integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutím č. 3262/334/OIPK/470230104/2004-Mš zo dňa 08. 04. 2005 v znení
jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:
„Výroba hygienického papiera“
976 03 Harmanec
prevádzkovateľa SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec, IČO: 00 153 052,
Variabilný symbol: 470230104.

Odôvodnenie
Prevádzkovateľ SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec, IČO: 00 153 052 (ďalej len

„prevádzkovateľ“) požiadal o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba
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hygienického papiera“, 976 03 Harmanec (ďalej len „prevádzka“) žiadosťou zn. 23/2021
doručenou inšpekcii dňa 4.6.2021 (ďalej len „žiadosť“).
Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia podľa doručenej žiadosti malo byť
cit. „doplnenie ostatných odpadov katalógové číslo 15 01 01 a 15 01 06 (pozn. odpad kateg.
„O“), ktoré vznikajú pri prevádzkovaní prevádzkovateľovi“ a to podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod
zákona o IPKZ.
V zmysle vydaného integrovaného povolenia je prevádzkovateľ povinný prevádzkovať
prevádzku v súlade so závermi, ktoré sú uvedené vo vykonávacom rozhodnutí komisie
z 26. septembra 2014, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)
pri výrobe buničiny, papiera a lepenky týkajúcich sa postupov a činností špecifikovaných
v ods. b) výroba papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 t za deň,
v ods. iii) spracovanie papiera na recykláciu s odstraňovaním tlačiarenských farieb alebo
bez neho a v ods. iv) výroba papiera a súvisiace postupy uvedeného dokumentu a ktoré
stanovujú aj postupy a činnosti zamerané na minimalizáciu tvorby odpadov.
Vzhľadom na to, že integrované povolenie sa vydáva o.i. aj namiesto rozhodnutí a súhlasov
vydávaných podľa osobitných predpisov v oblasti životného prostredia a doplnenie ostatných
odpadov podľa doručenej žiadosti prípadne ich špecifikácia nie je súčasťou udelených súhlasov
v oblasti odpadov zahrnutých v rámci konania o vydanie integrovaného povolenia, tak ako sú
uvedené v § 3 ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ resp. ich doplnenie nie je relevantné pre udelenie
niektorého z predmetných súhlasov, inšpekcia v súlade s § 30 ods. 1 písm. e) zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavuje konanie vo veci
žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia.
Súčasne upozorňujeme, že prípadné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi z iných
právnych predpisov (napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) týmto nie sú dotknuté.
P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nemožno odvolať.

JUDr. Denisa Masná
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľky inšpektorátu
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Doručuje sa:
SHP Harmanec, a.s., Harmanec, 976 03 Harmanec

