
SLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽlvoľľÉrĺo PRoSTREDIA
Inšpekto rát źivotného pľostľedia Bratislava

Stále pľacovisko Nitra
Maľiánska dolina 7,949 01 Nitľa

Číslo: 2883 - 9469l2)l7 lMedl3T017O1O4|Z4 Nitľa, 22.03,2017

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia Životného pľostľedia, Inšpektoľát Životného pľostľedia Bľatislava, Stále
pracovisko Nitra, odboľ integľovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,'Inšpekcia"), ako
pľíslušný oľgán Štátnej spľávy podľa $ 9 ods' l písm' c) a $ l0 zákona č' 525lŻ003 Z. z.
o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
v zneni neskorších predpisov a podl'a $ 32 ods. l písm' a) zákona č.39l20I3 Z. Z, o
integľovanej pľevencii a kontrole znečist'ovania Životného pľostľedia a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o IPKZ") na základę Žiadosti pľevádzkovateľa Mesto
Tľnava, Hlavná !,917 71 Tľnava' Ičo: 00313 114 podanej Inšpekcii dňa 03. 02,2017
a konania vykonaného podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod l.' bod 4' a bod 6, zákona o IPKZ, podľa
$ 19 ods. I zákona oIPKZ a podl'a zákona č).7111,967 Zb. ospľávnom konaní (spľávny
poľiadok) v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej |en,,zákon o spľávnom konaní")

mení a dopĺňa ĺntegľované povolenie

ktoľou sa męní a doplňa integľované povolenie vydané ľozhodnutím č.4086/OIPK-418/04-
Kk/370l70104 zo dřla 08.11.2004' ktoľé nadolrudlo právoplatnost'dňa I5,12.2004, zmenené
ľozhodnutím č. 1 0169-16825l37l20IIlzáll3]0170l04lZI, zo đía 07 ,06,2011, ktoľé nadobudlo
pľávoplatnost' dňa 06,07 .2011o zmenené rozhcldnutím č. 7368-9307l37l20l4lzáll370l70l04l
ZZKR zo đřla I7.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnost'dňa 18.04.2014 aľozhodnutím č.
2164-13828l37l20l4lZall370170104lZ3 zo dňa24'04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnost'dňa
30' 05, 2014 (d'alej len ,,integľované povolenie"), ktoľým bola povolená ěinnost' v prevádzke

,,Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný'o

nasledovne:

1. V povolení sa pľed čast' ',I' Povolenie sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie
nasledovných činností v prevádzke" vkladá text v nasledovnomznení:

,'Inšpekcia v zmene integrovaného povolenia ě, 4
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podl'a $ 3 ods.3 písm. c) bod ].zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. a)
zákona ć, 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov (ďalej
len ',zákon o odpadoch") - udel'uje súhlas na prevádzkovanie zarĺadenia na
zneškodňovanĺe odpadov, v súvislosti s kolaudáciou stavby ,'Skládka komunálneho
odpadu Trnava -Zavar - V. etapa - sektor 10,

podl'a $ 3 ods.3 písm. c) bod 4.zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. e)
bod 1 . zákona o odpadoch - udel'uje súhlas na vydanie pľevádzkového porĺadku
zarĺadenĺa na zneškodňovanĺe odpadov (vypracoval Ing. Jaroslav Cintavý, 01. 0l.
2017) v súvislosti s kolaudáciou stavby ,,Skládka komunálneho odpadu Tľnava _
Zavar - V.etapa - sektor 10,

- podľa $ 3 ods.3 písm. c) bod 7.zákona oIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. f)
zćlkona o odpadoch, Inšpekcia udelouje súhlas na nakladanie s nebezpečnýmĺ
odpadmĺ vľátane ich pľepľavy v rámci územného obvodu okľesu Tľnava. ,o

2. Vpovolení sa včasti ľozhodnutia,,IL Záväzné podmienkyoo, vkap. 1., mení celé znenie
kapitoly:,,Všeobecné podmienkyoo na nové znenie:
))

1.1. Prevádzka musí byt' prevádzkovaná v rozsahu aza podmienok stanovených vtomto
povolení.

].2. Všetky plánované zmeny charakteľu alebo fungovania pľevádzky alebo jej ľozšíľenie, ktoľé
môŽe mat'dôsledky na Životné prostredie, alebo môŽu mať významný negatívny vplyv na
človeka, budú podliehať integrovanému povol'ovaniu.

1.3' Pľevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávat' prevádzkovú dokumentáciu pod1'a všeobecne
záväzných právnych pľedpisov (technologický ľeglement, pľevádzkový poriadok,
pľevádzkový dennĺk, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
vydané súhlasy, vyjadľenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samospľávy a pod.)
Pľevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávat' do doby skončenia
monitoľovania po uzavretí skládky odpadov.

].4. Pľevádzkovatel' je povinný vykonávat' opatľenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov
na Životné pľostľedie spôsobovaného poŽiaľom, tvorbou aeľosolu, vtákmi, hmyzom a inými
Živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečist'ujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu'
prekľývanie odpadu, kľopenie odpadu úžitkovou vodou' čistenie a kľopenie vnútľoaľeálovej
komunikácie úŽitkovou vodou a pod.).

l'5. Prevádzkovatel' je povinný umoŽnit' Inšpekcii vykonanie kontľoly, vstupovat'na pozemky
prevádzky a do prevádzkových priestoľov, nahliadat' do jeho pľevádzkovej evidencie a
dokladov, vykonávat' potľebné zisťovania a poŽadovat' potľebné údaje, infoľmácie a
vysvetlenia, vykonat' skúšky a odobratie vzoľiek, meranie emisií, prietokov a iných
pľevádzkových parametľov.

1,6, Všetci pľacovníci, ktorí vykonávajű vpľevádzke práce vsúlade spoŽiadavkami tohto
povolenia, musia byt' oboznámeni s týmto povolením a musí im byť vždy kdispozícií
kópia tohto povolenia.

1.7' Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zist'ovania, podmienky a
povinnosti' pľevádzkovateľ je povinný postupovat' podl'a príslušných všeobecne záväzných
pľávnych predpisov.

].8. Prevádzkovatel' je povinný dodľŽiavat' všeobecne zćtvázné pľávne pľedpisy a technické
noľmy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli
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zabezpeč,ené záujmy ochrany Životného pľostredia ajeho zloŽiek, hygieny, zdravia
a bezpečnosti l'udí.

1'9. V pľípade Zmeny prevádzkovate|'a, práva apovinnosti prevádzkovateľa pľechádzajú aj na
jeho pľávneho nástupcu. Nový pľevádzkovatel' je povinný ohlásit' Inšpekcii Zmenu
prevádzkovatel'a do desiatich dní odo dňa účinnosti pľechodu pľáv a povinńostí.

]']0.Pľęvtłdzku sa povol'uje pľevádzkovat'podl'a pľevádzkového poľiadku vypľacovaného Ing.
Jaľoslavom Cintavým Ll.2017 apľedloŽeného povol'ujúcemu oľgánu na udelenie súhlasu
na jeho vydanie dňa 03.02, 2017" v súvislosti s kolaudáciou stavby 

',Skládka
komunálneho odpadu Trnava _Zavat _ V.etapa - sektoľ l0".

].]].Prevćtdzkovatel' je povĺnný odvádzat' na osobĺtný ričet ľočnú výšku účelovej finančnej
rezewy vypočítanú ustanoveným spôsobom z navrhovaných investičných nákladov na
uzavretie, ľekultiváciu a prevádzkové náklady na zabezpečenie staľostlivosti o skládku
odpadov a na monitorovanie skládky odpadov, alebo časti skládky odpadov (I.{a záklrađe
písomnej infoľmácie v rámcivýpočtu účelovej ťrnančnej ÍezeÍvy zarok 2015 je výška
investičných nákladov na uzavľetie, ľekultiváciu a monitoľing vo výške 2 867 954,59 euľ).

]. ] 2. Prevádzkovatel' je povinný k Žiadosti o vydanie súhlasu na ptevádzkovanię nasledujúceho
sektora v ľámci V. etapy výstavby predloŽit' Inšpekcĺi aktualizovanú pľojektovú
dokumentácĺu na uzavľetĺe skládky odpadov, jej ľekultiváciu a monĺtorovanĺe
skládky odpadov po jej uzavretí, ktoľej súěast'ou bude aj rozpočet nákladov na realizźlciu
tohto projektu.

]. ] 3' Pľęvádzkovatel' môŽe pľostľiedky účelovej finančnej rezervy použit' aź po vydaní srihlasu
Inšpekcĺe a to do výšky uľčenej v písomnom potvľdení, ktorým Inšpekcia potvľdí
opľávnenost'čerpania týchto pľostľiedkov .na ěinnosto, na ktoľú bol tento súhlas vydaný."

].]4.Podl'a $ 8 ods. 2, zá,kona oIPKZ Inšpekcia schval'uje východiskovú spľávu ,,Skládka
odpadov A.S'A' Tľnava _ východisková správa - zhodnotenie kontaminácie podzemných
vôd a pôdy ,' vypľacovanú ťr. AGUA-GEO, s.ľ.o', Škultótyho 4, 831 03 Bratislava
(3t2014);'

3. V povolení sa v časti il. Závazné podmienky, v kapitole 1', mení celé znenie časti ,,Príjem
odpadov" a ,,Suroviny (odpady), vstupné médiá, eneľgia, výľobky" na nový názov časti

',Suľoviny 
(odpady)' vstupné médiá, energia, výľobky ,, a nové znenie:

1'1J. Dovoz odpadov sa povol'uje počas pľacovných dní od 6,30 _ do 18,30 hod' Dovoz odpadu
mimo tejto doby musí byt' vopľed dohodnutý a schválený zodpovedným pľacovníkom
prevádzky, čo musí byt'zaznamenané v Pľevádzkovom denníku skládky.

/' /ó' Vstupnábrána do areálu skládky odpadov musí byt' mimo pľevádzky skládky zamknutá
].]7.Informačná tabul'a osadená pred vstupom na skládku musí byt'viditeľná z vęľejného

pľiestranstva amusí obsahovat' údaje ontłzve prevźłđzky, obchodnom mene asídle
pľevádzkovateľa skládky, pľevádzkovom čase, zozname dľuhov odpadov' ktoľých
zneškodňovanie je povolené, názve oľgánu štátnej spľávy, ktorý vydal súhlas na
pľevádzkovanie skládky' mene a pľiezvisku osoby zodpovednej zaprevádzku skládky a jej
telefónnom ěísle

1.I8. odpad sa povoľuje vysypat' na skládku odpadov až po jeho pľebľatí apodľapokynov
zodpovedného pľacovníka pľevádzky.

].]9.Pľevádzkovatel' nesmie pľebľat' odpad do prevádzky bez dokladu omnoŽstve a dľuhu
dodaného odpadu.

].20. Pľi preberaní odpadu pľevádzkovateľ musí skontľolovat' kompletnost' a správnost'
poŽadovaných dokladov a údajov a vykonat'kontľolu mnoŽstva dodaného odpadu, vizuálnu
kontrolu dodávky odpadu s ciel'om oveľit' deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a

I
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zloženi odpadu. V pľípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam' jeho
prevzatĺe a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočnit'. V pľípade potľeby je
prevádzkovatel'povinný zabezpečiť náhodné kontľolné odbeľy vzoriek odpadu a analýzy
odpadu s ciel'om overit' deklaľované údaje držiteľa odpadu o vlastnostiach a zložení
odpadu.

].2].Pręvádzkovatel' je povinný zaevidovat' prevzatý odpad avyhotovit' dľŽitel'ovi odpadu
potvľdenie o prevzati odpadu.

].22. Ptevádzkovatel' je povinný bezodkladne oznamovat' Inšpekcii a pľíslušnému oľgánu Štátnej
spľávy odpadového hospodárstva nepľevzatie odpadov do prevádzky.

].23. Prevádzkovatel' je povinný v pľípade vykonania aĺalýzy odpadu s ciel'om overit'
deklaľované údaje drŽitel'a odpadu o pôvode, vlastnostiach a zloŽeni odpadu vzoľky
uchovávat' najmenej jeden mesiac a najmenej dva roky aľchivovat' výsledky analytickej
kontľoly odpadov.

1.24.v skládkovacích pľiestoľoch, sa povol'uje zneškodňovanie odpadov zaradených podľa
vyhlášky MŽP SR č,. 36512015 Z.z, ktoľou sa ustanovuje Kaialóg odpadov (ďalej len
,,vyhláška č,.36512015 Z.z."), uvedených v tabul'ke č. 1 tohto povolenia:

Tabul'ka č. l
k.č. nźnov odpadu kat.
01 03 06 hlušina lna ako uVEdená 0 1 03 04 a 0 I 03 05 o
01 03 08 a ako uveden v010307 o
01 04 08 ado štľk a dľvené iné ako uvedené v 01 04 07

iesok a í1

a o ako u v010407

o
01 04 09 o
01 04 10 o
01 04 11 odpady Zo spľacovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 o
01 04 12 hlušina a iné odpady z pľania a čisteni

av010411
a neľastov iné ako uvedené v 0l 04 07 o

01 04 13 Z ÍęZanla a a kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 o
01 0s 04 vľtné kal ao z vttov o
02 01 01 Z a čistenia o
02 0t 07 z lęsného o
02 01 09 cké od iné ako uvedené v 02 01 08 o
02 02 0I z a čistenia o
02 02 03 materiál nev na bu alebo acovanle o
02 02 04 kal zo anla od v mieste eho vzniku o
02 03 01 kal Z a, cl I odstreďovania a anla o
02 03 02 o zko činidiel o
02 03 03 odpady z extrakcie ľozpúšt'adlami o
0Ż 03 04 látk nevhodné na bu alebo o
02 03 05 kal zo alného v mreste eho vzniku o
02 04 01 zemina z čistenia a o
0Ż 04 02 uhličitan vá kvali o
02 04 03 zo kva u v mieste eho vzniku o
02 05 01 nevhodné na alebo e o
02 05 02 zo ania kv od u v mieste eho vzniku o
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
02 06 02 odpady z konzerv ačných činidiel o
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného o v mieste jeho vzniku o
0207 0r odpad zprania, čistenia a mechanického spľacovania surovín o
0Ż 07 02 odpad z destilácie liehu o
0207 03 odpad z chemického spľacovania o
02 0t 04 mateľiály nevhodné na spotľebu o

lĺ



Sĺľan'a 5 z ]5 ľozhodnutia č, 2BB3 - 9469/2017/Med/370170104/Z4

0207 05 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku o
03 01 05 piliny' hobliny, odľezky, odpadové ľezivo alebo

drevotriesko véldrevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
o

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhtr (po úprave čierneho výluhu) o
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z ľecyklácie papieľa a lepenky o
03 03 08 odpady z tľiedenia papieľa a lepenky uľčených na recykláciu o
03 03 09 odpad z vćlpennej usadeniny o
03 03 l0 výmety zv|ćłkien, plnív a náterov z mechanickej sepaľácie o
030311 kally zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 03 03 10
o

04 01 0l odpadová glejovka a štiepenka o
04 01 02 odpad z lúhovarria o

04 01 06 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúc
chľóm

o

04 01 07 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce
chróm

o

04 01 09 odpady z vypľ acuv ania a apretácie o
04 02 09 odpad z kompozitných mateľiálov (irnpregnovaný textil, e lasto mér,

plastoméľ)
o

04 02 t0 organické látky pľírodného pôvodu (napľ' tuky, vosky) o
04 02 ts odpad zapľetácie iný ako uvedený v 04 02 14 o
04 02 t7 faľbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 0216 o
04 02 20 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 04 02 19
o

04 0221 odpady Z nespľacovaných textilných vlákien o
04 02 ŻŻ odpady Zo Spľacovaných textilných vlákien

kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v nrieste.jeho vzniku iné ako
uvedené v 05 0l 09

o
05 0l 10 o

05 01 13 kaIy z napájacej vody pľe kotly o
05 01 14 odpady z chladiacich kolón o
05 01 16 odpady s obsahom siry z odsíľovania ľopy o
0s 01 17 bitúmen o
0s 06 04 odpad z chladiacich kolón o
05 07 02 odpady obsahuiúce síľu o
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 l5 o
06 05 03 kaIy zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 06 05 02
o

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako trvedené v 06 06 02 o
06 09 02 tľoska obsahuj úca fosfor o
06 09 04 odpady zľeakcii nabáze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 o
06 11 01 odpady zręakcii výľoby oxidu titaničitého nabáze vápnika o
06 13 03 pľiemyselné sadze o
07 01 t2 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 01 1 l
o

0] 02 lŻ ka|y zo spľacovania kvapalného odpadu v miestę jeho vzniku iné ako
uvedené v 0] 02 11

o

07 02 13 odpadový plast o
0t 02 15 odpadové pľísady iné ako uvedené v 07 02 14 o
07 03 12 ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 03 1 l
o

07 04 t2 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako o

)
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uvedené v 07 04 ll
07 0s I2 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 05 1 1

o

07 05 t4 tuhé lne ako uvedenév 07 05 13 o
07 06 12 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 06 1 1

o

07 07 12 kaly zo spracovania
uvedené v 07 07 II

odpadu v mieste jeho vzniku iné akokvapalného o

08 0r 12 od faľb iné ako uv edené v 08 0l 1 1a o
08 01 14 alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13z o
08 01 r8 z odstraňovania alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17o o
08 02 01 náterové o
08 02 02 * Vodné kal ob úce keľamické materiál *o
08 03 13 va tlačiarenská ťarba tna ako uvedená 0 8 03 1 2 o
08 03 15 z tlačiaręn iné ako uvedené v 08 03 14 o
08 03 18 toneľ do tlačiarne ako uveden v080317 o
08 04 10 od a tesniace iné ako uvedené v 08 04 09 o
08 04 t2 kal el ruac h mateľiálov lne ako uvedené 08 04 1 Iz a tes lc v o
09 01 07 foto film a úce striebro alebo striebľao o
09 01 08 foto film a ieľe neobs úce stľiebľo alebo zlúčenin stľiebra o
10 0l 0t popol, škváľa a pľach z kotlov (okľem pľachu z kotlov uvedeného v 10 01

04
o

10 01 02 lček z uhlia o
10 01 03 z rašel veného drevaa o
10 01 0s tuhé reakěné lodi z odsírovania d nabáze o
10 01 07 y z odsíľovania dymových plynov nabáze

kalu
vápnika vo formeľeakěné splodin o

10 01 ts popol, škváľa a prach z kotlov zo spal'ovania odpadov iné ako uvedené v 10
01 14

o

10 01 17 ako v1001 16zo ovanla o
10 0t 19 z čistenia iné ako uvedené v l0 01 05 100107a100118o o
t0 01 24 zfl o
10 01 25 zo skladovania a uhol'né elektľáľne o
10 0t 26 zu chladi vod o
10 02 01 trozo o
l0 02 02 tľoska o
10 02 08 tuhé od z čistenia u iné ako uvedené v l0 0Ż 07 o
10 02 10 e zvalcovaniao o
10 02 12 od iné ako uvedené v 10 02 1 1z o
r0 02 14 kal a filtračné koláče z čistenia iné ako uvedené v 10 02 13 o
10 02 15 lne a filtľačné koláče o
10 03 16 iné ako uvedené v 10 03 15 o
10 03 18 úce uhlík z anód iné ako uvedené v l0 03 17o o o
10 03 20 I ako v 10 03 19v1z o
10 03 2Ż úce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) inéiné tuhé znečist'uj

ako uvedené v 10 03 21
o

10 03 24 tuhé z čistenia iné ako uvedené v 10 03 23 o
10 03 26 a filtračné koláče z čistenia iné ako uvedené v 10 03 25kal o
10 03 28 zt) vod iné ako uvedené v l0 03 27 o
10 03 30 zupravy sol'ných tľosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03odpady

29
o

I
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t0 04 l0 odpady z,Úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 o
10 05 0l tľosky z prvého a dľuhého tavenia o
r0 05 04 iné tuhé znečist'u.júce látky a prach o
l0 05 11 steľy a peny iné ako uvedené v 10 05 10 o
10 06 01 tľosky z pľvého a dľuhého tavęnia o
10 06 02 steľy a peny z pľvého a druhého tavenia o
10 06 04 iné tuhé znečist'u.iúce látky a pľach o
10 06 10 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvędené v 10 06 09 o
10 07 0l tľosky z prvého a dľuhého tavęnia o
l0 07 02 steľy a peny z pľvého a dľuhého tavenia o
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov o
10 07 04 iné tuhé znečist'ujúce látky a pľach o
10 07 0s kaly a f,rltľačné koláče z čistenia plynov o
10 07 08 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 o
l0 08 04 tuhé znečist'u.júce \atky a pľach o
l0 08 09 iné tľosky o
100811 steľy a peny iné ako uvedené v 10 08 l0 o
10 08 13 odpacly obsahujúce uhlík z výľoby anód' iné ako uvedené v l0 08 12 o
10 08 t6 zd v iný ako uvedený v l0 08 15 o
1008 18 kaly a Íiltľačné koláče z ěistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08

17
o

10 08 20 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedené v l0 08 19 o
10 09 03 pecná tľoska o
l0 09 06 odlievacie jadráafoľrrry nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09

05
o

10 09 08 odlievacię iadľá a ťoľmy pouŽité na odlięvanie, iné ako uvedené v 10 09 07
pľach z dymových plynov iný ako uvedený v l0 09 09

o
10 09 t0 o
l0 09 ÍŻ iné tuhé znečist'ujúce látky iné ako tlvedené v l0 09 11 o
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 l3 o
10 09 16 odpad z prostľiedkov na indikáciu tľhlín iný ako uvedený v i 0 09 15 o
l0 l0 03 pecná tľoska o
l0 l0 06 odlievacie jađľá a foľmy nepoužité na odlievanie, iné ako uvędené v 10 10

05
o

10 10 08 odlievacie jadráa foľmy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 l0 07 o
10 l0 10 pľach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 o
l0 l0 12 iné tuhé znečist'ujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 o
l0 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 o
l0 10 16 odpad z pľostľiedkov na indikáciu tľhlín iný ako uvedený v 10 10 l5 o
10 11 03 odpadové vláknité mateľiály na báze skla o
10 1l 0s tuhé znečist'ujúce latky apľach o
10 l1 10 odpad zo suľovinovej zmesi pľed tepelným spľacovaním iný ako uvedený v

l0 11 09
o

1011 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 1 1 l l o
l0 1r 14 kal z leštenia a brúserria skla iný ako uvedený v 10 1 1 13 o
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 l5 o
10 1l 18 kaly a Íiltľačné koláče z čistęnia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11

17
o

10 t1 20 tuhé odpady Zo Spľacovania kvapalrrého odpadu v mięste jeho vzniku iné ako
uvedenév l0 l1 19

o

10 12 01 odpad zo suľovinovei zmesi pľed tepelným spľacovaním o
10 12 03 tuhé znečist'ujúce lćttky a prach o
10 12 05 kaly a filtraěné koláče z ěistenia plynov o

)
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10 12 06 o
10 12 08 odpadová keľamika, odpadové tehly , odpadové obkladačky a dlaŽdice a

od adová kamenina lnom
o

10 t2 10 tuhé od z čistenia iné ako uvedené v 10 12 09 o
10 12 t2 od iné ako uvedené v 10 12 l 1Z o
10 12 13 kal zo v mieste vznikuvanla o
10 13 0r vanlmzmeslo ZO o
t0 13 04 a hasenia váo 7. o
1013 06 tuhé zneči úce l iné ako uvedené v 10 1 3 12 a 10 13 13a o
10 13 07 a filtračné koláče z čistenia V o
l0 13 10 azbestocemen tu iné ako uvedené v 10 13 09z o
0 I 3 odpady z kompozitn

10 13 09 a 10 13 10
ých mateľiálov na báze cementu iné ako uvedené v o

10 13 13 tuhé o z čistenia u iné ako uvedené v l0 13 12 o
10 13 14 od betón a kal o
11 0l 10 kal afil tľačné koláče iné ako uvedené v l l 0l 09 o
11 01 14 z odmast'ovania iné ako uvedené v l l 01 13o o
110203 anód vodné elektľol ckéo Z o
11 02 06 metalur e medi iné ako uvedené v 11 02 05o Z CCSOV o
12 01 04 znęzę kovova o
12 01 0s hobli lastova trt Z o
12 01 l3 zo zyarama o
12 01 ls z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 o
1Ż 0l 17 ieskovací mateľiál ako uveden v 1201 16 o
12 0121 bľúsne e a brúsne mateľiál iné ako uvedené v |2 0I 20 o
15 01 05 o o
15 0l 06 zmresane o o
15 01 09 z textiluo o
15 02 03 absorbenty, filtľačné

uvedené v 15 02 0Ż
mateľiály, handľy na ěistenie a ochľanné odevy iné ako o

16 01 12 bľzdové a obloŽenie iné ako uvedenó v 16 01 11 o
16 01 l9 o
16 0t 20 sklo o
16 0t 22 časti inak cifikované o
160304 cké o iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 06 cké o iné ako uvedené v l6 03 05oľ o
16 05 09 adené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06 16 05 07 alebo 16 05 08 o
16 tl 02 výmuľovky a žiaľuvzdoľné mateľiáIy nabáze uhlíka z metaluľgických

iné ako uvedené v 16 1 1 01
o

16 lt 04 uľovky a Žiaruvzdoľné mateľiály z metaluľgických procesov iné akoiné vým
uvedenév 16 11 03

o

1611 06 výmurovky a žiarw zdorné mateľiáIy z nemetaluľgických pľocesov iné ako
uvedenév161105

o

17 01 01 betón o

17 0r 02 tehly o

17 01 03 ob dlaŽdice a keramika o
lt 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladaěiek, dlaŽdíc a keľamiky iné ako uvedené v

t7 01 06
o

17 02 01 dľevo o
17 0Ż 02 sklo o

lł
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17 0203 plasty o
17 03 0Ż bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 0l o
t7 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 l0 o
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
17 05 06 výkopová zęmina iná ako uvedená v 17 05 05 o
17 05 08 štľk zo žęIezničného zvľŠkuiný ako uvedený v I7 05 07 o
17 06 04 izolačné mateľiál y iné ako uvedené v 17 06 0l a I] 06 03 o
17 08 02 stavebné materiál y nabáze sadľy iné ako uvedené v 17 08 0l o
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 1'1 09 01, 17 09

02a17 09 03
o

18 01 04 odpady' ktoľých zbeľ a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
poŽiadavkám z hľadiskaprevencienákazy (napľ. obväzy, sadľové odtlačky a
obväzy, postel'ná bielizeň, jednoľazové odevy, plienky)

o

18 02 03 odpady, ktoľých zbęr a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkárn z lrl'adiska pľevencie nákazy

o

18 02 06 chemikálie iné ako uvedęné v 18 02 05 o
t9 0t 12 popol a škváľa iné ako uvędené v 19 0l l 1 o
l9 01 t4 popolček iný ako uvedený v 19 01 13 o
19 01 16 kotolný pľach iný ako uvedený v 19 01 l5 o
19 01 l8 odpadzpyľolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 o
19 01 19 tiesky z fluidnej vľstvy o
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spľacovania iné ako uvedęné v l9 02 05 o
19 03 0s stabilizované odpady iné ako uvedené v l9 03 04 o
19 03 01 solidiťrkované odpady iné ako uvedené v l9 03 06 o
l9 04 01 vitľifikovaný odpad o
l9 05 01 nekompostované zložky komunálnyĺ:h odpadov a podobných odpadov o
19 05 02 nekompostované zložky Živoěíšneho a ľastlinného odpadu o
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality o
19 06 03 kvapaliny z anaęrobne.j úpľavy komunálnych odpadov o
19 06 04 zvyšky kvasenia z anaęrőbne.j úpľavy komurrálnych odpadov o
19 06 0s kvapaliny z anaęrobnej úpľavy ŽivočíŠneho a ľastlinného odpadu o
19 06 06 zvyšky kvasenia akal z anaeľóbnęj úpľavy Živoěíšneho a ľastlinného odpadu o
19 08 0l zhrabky zhrablic o
19 08 02 odpad zlapač,ov piesku o
l9 08 0s kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd o
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody obsahujúce jedlé oleje a

tuky
o

19 08 14 kaly z inej úpľavy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedęné v l9 08
13

o

19 09 01 tulré odpady zprimźlrnych filtľov a hrablíc o
19 09 02 kaly z číľenia vody o
19 09 03 kaly z dekarbonizácie o
19 09 04 použité aktívne uhlie o
19 09 05 nasýtené alebo pouŽité iontomeničové Živice o
19 10 04 úletová fľakcia a pľach iné ako uvedené v 19 l0 03 o
19 10 06 iné fľakcię iné ako uvedené v 19 10 05 o
19 1l 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedenév191105
o

t9 12 04 plasty a guma o
19 12 08 textílie o

19 lŻ 09 minerálne látky (napľ. piesok, kamenivo) o

,
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* skládkovat'j e moŽné len pľi minimálnom obsahu sušiny 60 _ 70%

1.25.v skládkovacích priestoroch bolo povolené zneškodňovanie odpadov skládkovaním v
množstve 150 000 t/rok, do zaplnenia objemu skládky I. etapy 360 000 m3, II. etapy
341 000 m3, III. etapy 388 000 m3, IV. etupy 37O 000 m3 , v. etapa 341 000 -, ĺpá
kolaudácii V. etapy sektoľu 10, kolaudačné rozhodnutie ĺ. oSaŻpl735-8o3l2)17lŠm zo
clňa 16. 01.20|7), tj. 1800 000 m3, do výšky uloŽeného odpadu podľa schválenej
pľojektovej dokumentácie na uzatvoľenie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitoľovanie skládky odpadov po jej uzatvoľení.

].2ő.Prevádzkovatel' je oprávnený prevztat'na zneškodnenie,,ostatné odpady" katalógové ěíslo
,,19 08 14 _ka|y zinej úpľavy pľiemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08
13" len v pľípade, že uvedené odpady boli pľed uloŽením na skládku upravené v zaľĺadení
na to určenom. Jedná sa o odpady, ktoľé sa musia pľed uloŽením na skládke odpadov
stabilizovat'podl'a pľílohy č. 3 k zákonu o odpadoch.

l.27.Pri odpade kat. č. ,'03 01 05 _ piliny, hobliny, odrezky, odpadové ľezivo alebo
drevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 0l O4'o je moŽné
skládkovat' len drevotľieskové/dľevovláknité dosky a ošetľené dyhy.

].28'Pri odpade kat. č. 20 0| 03 je potľebné, aby súčast'ou evidencie príslušného odpadu bol aj
písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvodeo pľečo bolo
ľozhodnuté tento odpad zneškodnĺt' skládkovaním.,,

l.29.Inšpekcia udel'uje súhlas na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vrátane ich prepľavy v
územnom obvode Trnavy v ľozsahu odpadov uvedených v bode 3.1. integrovaného
povolenia v mnoŽstve l000 t.ľok-l. Súhlas na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi sa
udel'uje na obdobie 5 ľokov od právoplatnosti tohto rozhoĺlnutía č, 2883_
.........l2017/Med/370170104lZ4. Platnost' tohto súhlasu Inšpekcia predÍži, a to aj
opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností' ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak pľevádzkovateľ najneskôľ 3 mesiace pred uplynutím
tohto ternrínu doručí Inšpekcii Žiadost'o predíŽenie súhlasu.

I

19 t2 t2 lne teľio vrátane zmivdpad ma Zálov mechanickéhoešaných spľacovania
tne akoadu uvedenév 9I 2I

o

19 t3 02 zo sanacle iné ako uvedené v 19 13 01 o
19 t3 04 pôdy iné ako uvedené v 19 13 03

4

kaly zo sanácie o

19 t3 06 zo sanacle iné ako uvedené v 19 13 05 o
20 01 03 viacvrstvové kombinované epenky (kompozity nabázemateľiály nabáze! o

001 r0 šatstvo o
001 11 textílie o

Ż0 0I 28 , tlačiaľenské dláaŽivice iné ako uvedené v 20 0l 27) o
20 01 30 iné ako uvedené v 20 0l 29 o
Ż0 01 4l od komínovz o
20 02 02 zemina a kamenivo o
20 02 03 iné biolo neľozloŽitel'né o
20 03 01 ad o
20 03 02 z trhovísk o
00303 z čistenia ulíc o
00304 kal zo o

20 03 06 z čistenia kanalizácie o
20 03 07 ad o
20 03 08 dľo stave o
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1,30' Súhlas na prevtLdzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnost'ou D1 a
súhlas na vydanie pľevádzkového poľiadku zariaďenia na zneškodňovanie odpadov'
(vypľacovaný Ing. Jaľoslavom Cintavým l,r.2017 ) sa udel'uje na obdobĺe 5 ľokov od
pľávoplatnostĺ tohto ľozhodnutĺa č. 2883 - 94691201]lMedl370110104lz4. Platnost'
týchto súhlasov Inšpekcia pređiži, a to aj opakovane, ak počas tejto 'doby nedošlo v
pľevádzke k zmene skutočností, ktoré sú ľozhodujúce na vydanie súhlasu a ak
pĺevádzkovateľ najneskôľ 3 mesiace pľed uplynutím tohto termínu doľučí Inšpekcii Žiadost'
o predĺŽenie súhlasov.oo

1.31. v prípade vzniku odpadov pľevádzkovateľovi ako pôvodcovi (okrem zmęsového
komunálneho odpadu) je povinný:
a) spľávne zaľadiÍ'odpad a|ebo zabezpečiť spľávnost' zaľadęnia odpadu podl'a Katalógu
odpadov,
b) zhromaŽďovať odpady vytriedené pocll'a dľuhov odpadov a zabezpeěit' ich pľed
znęhodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovat' oddelene nebezpečné odpady podľa ich dľuhov,
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktoľom sa skladujú nebezpečné odpady, označit'
identifikačným listom nebezpečného odpadu,

e) zabezpeěiÍ', aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uloŽené, boli
odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pľed vonkajšími vplyvmi, ktoré by
mohli spôsobit' vznik neŽiaducich ľeakcií v odpadoch, napľíklad vznikpožiaľu; boli odolné
proti mechanickému poškodeniu, odolné pľoti chemickým vplyvom a zodpovedali
požíadavkám podl'a o sobitných pľedpisov,
f) viest'a uchovávat'evidenciu o dľuhoch a mnoŽstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich
zhodnotení a zneškodnęní a ohlasovat' ustanovené údaje z evidęncie podľa všeobęcne
zźĺv äzný ch pľávnych predpisov odpadového hospodáľstva'o'

4, Vpovolení sa včasti IL Záväzné podmierrky, ukapitole 5. znenie bodov 5,7. až5.lO
nahrádza nasledovným znením :

tt

5.7. Pręvádzkovatel' je povinný podľa všeobecne závazných právnych pľedpisov odpadového
hospodárstva predkladat' ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nĺm (ako
pľevádzkovatęľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodca a dĺžiteI'odpadov) a
Evidenčný list skládky odpadov, kaŽcloročne, do 28. febľuáľa nasledujúceho
ľoka povol'ujúcemu oľgánu. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list
skládky odpadov musí prevádzkovatel' uchovávat' v písomnej forme päto ľokov.
ohlásenie o pľepľavovanom nebezpečnom odpade musí podávať na kópii sprievodného
listu za obdobie kalendáľneho mesiaca do 10. dňa nasledujriceho mesĺaca príslušnému
okľesnému úľadu'o'

5.8. Pľevádzkovateľ je povinný podl'a všeobecne záväzných pľávnych predpisov odpadového
hospodárstva kaŽdoľočne do 15. febľuáľa kalendárneho ľoka pľedkladat'InŠpekcii ním
podpísaný výpis z osobitného úětu vedeného v banke, na ktoľom sústľeďuje finančné
prostľiedky viazané ako účelová finanč,ná Íezeľya, ktoľý dokladuje pohyby na tomto účte
za pľ edchćldzajuci kal endáľny ľok. "

5.9. Pľevádzkovatel' musí bezodkladne odstraňovat' negatívne stavy a vplyvy na Životné
prostľedie zistené monitoringom skládky odpadov.

5.l0. Počas pľevádzky skládky odpadov aaj 30 ľokov po jej uzatvoľení' je prevádzkovatel'
povinný 1 krát ľočne spracovat' vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z
monitoľovacích objektov odboľne spôsobilou osobou a pľedloŽiť aj s údajmi o topogľafii
skládky odpadov najneskôľ do 31. januźlra nasledujúceho ľoku za pľedchćldzajúci ľok
Inšpekcii a pľíslušnému oľgánu štátnej správy odpadového hospodáľstvaZávetečnú spľávu

I
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(vyhodnotenie monitoľingu). Súčast'ou Závereěnej správy musí byt' vyhodnotenie
výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozoľovuniu 

'u 
musia

vyhodnotit' pľostredníctvom gľaÍického zobrazenia a zauživaných kontľolných pľavidiel
a úľovní pľe kaŽdú monitorovaciu sonduoo

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č: 4086/OIPK-418104-KV37O17OIO4 zo dňa 8.11.2004 v znenineskorších zmien
a doplnení a ostatné podmienky integrovaného povoleniazostávajú nezmenené.

odôvodnenie
Inšpekcia ako pľíslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ l0 zákona č.

52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti o Životné pľostredie a o Zmene a doplnení
rriektoľých zákonov v znęni neskorších pľedpisov apodl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zákona oIPKZ,
na základe Žiadosti prevádzkovatel'a Mesto Trnavao Hlavná l, g17 71 Trnava' IČo:
00313 114 (d'alej len ,,prevádzkovatel"') zo đřn 03.O2.20l7, doľučenej Inšpekcii dňa
03.02.2017 anazáklađe konaní vykonaných podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 4 abod 6
zákona o IPKZ a podl'a zákona o spľávnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pľe
pľevádzku ,'Skládka odpadov na odpado ktory nie je nebezpečný,,.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je pľedmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podl'a zákona NR SR č, l45lI9g5 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znenĺ
neskoľších predpisov avznení ztlkona oIPKZ, časti X. Żivotné pľostredie, položky 17la
Sadzobníka spľávnych poplatkov zmena) ktoľá nie je podstatnou Zmenou' nepodlieha
spoplatneniu podl'a tohto zákona.

Pľevádzkovatel' spolu so Žiadost'ou o zmenu integľovaného povolenia predloŽi1 Inšpekcii
stľučné zhľnutie údajov aprevádzkový poľiadok ,'Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný Trnava _ Zavar".

Spľávne konanie zač,alo dňom doľučenia Žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po pľeskúmaní
predloŽenej žiadosti apri\oŽených pľíloh zistila' že je žiadost'úplná, obsahuje všetky potľebné
doklady na spol'ahlivé posúdenie, a pľeto podl'a $ 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
č.2883- 43l0l2017lMedl370l70104lz4 zo dřlr- I0.02.2017 pľevádzkovateľa,
úěastníkov konania a dotknutý orgán o zač,ati spľávneho konania vo veci zmęny integľovaného
povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozoľnila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
d'alej upovedomila, že ak niektoľý z účastníkov konania alebo dotknutý oľgán potľebuje na
vyjadrenie sa kŽiadosti dlhší čas, môŽe Inšpekcia podl'a $ 11 ods. 5 zákona oIPKZ na jeho
Žiadost'určenú lehotu pľed jej uplynutím predižit'.

V stanovenej lehote Žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých oľgánov nepoŽiadal
o pľedĺženie lehoty na vyjadrenie sa k Žiadosti.

Inšpekcia upozornila, že natiadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiad,a
o naľiadenie ústneho pojednávania v uľčenej lehote alebo v pľedĺŽenej lehote, alebo ak dôjde k
rozporom medzi dotknutými oľgánmi, alebo ak pľípadné pľipomienky účastníka konania budú
smeľovat' proti obsahu závazného stanoviska vydaného dotknutým oľgánom. PľetoŽe Žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.

Vzhl'adomnato' Ženešlo o konanieuvedenév $ 11 ods.6 zákonaoIPKZ:

|ĺ



Stľaną 13 z 15 ľozhodnutia č. 2BB3 - 9469/20l7/Med/370]70104/Z4

- vydaniepovoleniaprenové ptevádzky,
- vydanie povolenia na akúkol'vek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo Zmenu povolenia pľe pľevádzky, pri ktorých sa navľhuje uplatňovat'

$ 2l ods. 7 zákonaoIPKZ,
- Zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre pľevádzky pődl'a $ 33 ods. 1

písm. a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o Zmene povolenia podľa $ 11 ods. 7 zäkona o IPKZ upustĺla od:
- ntiežitostí žiadosti a pľíloh žiadosti podl'a $ 7 zákona o ÍPKZ,
- zverejnenia Žiadosti na svojom webovom sídle a v infoľmaěnom systéme integľovanej

pľevencie akontľoly znečist'ovania aod zveľejnenia najmenej 15 dní stľučného
zhľnutia údajov a infoľmácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého
prevádzkovatel'om o pľevádzkovatel'ovi a o prevádzke na svojej úľadnej tabuli podl'a $
11 ods. 4 písm. c) zákonao IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v infoľmačnom systéme integľovanej prevencie
akontľoly znečist'ovania anajmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
veľejnosti na písomné pľihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej veľejnosti
avýzvy veľejnosti k moŽnosti vyjadľenia sa kzačatiu konania v lehote najmenej 30
dní podl'a $ l l ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,

- požíadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadost' na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce pľípadne aj iným v miestę obvyklým spôsobom
podľa $ l l ods. 4 písm' e) zákonao IPKZ,

- od ústneho pojednávania podl'a $ 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnut'na Inšpekcii

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podl'a $ 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pľe predmetnú prevádzku okľesný
úľad Trnava, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, štátna správa odpadového hospodáľstva
listom č. oÚ-TT- osZP3-zOl7l}O77gllŠsourła zo dňa 21, 02. 2OI7 , v ktorom wádza, Že
k vydaniu Zmęny integľovaného povolenia nemá pľipomienky.

Pľedmetom Zmeny integľovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadęnía na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového
poľiadku zdôvodu ľozšíľenia skládky vľámci V. etapy výstavby (sektor l0) adoplnenia
Zoznamľ odpadov povolených na skládkovanie'

Súčast'ou integrovaného povoľovania bolo podl'a zákona o IPKZ konanie:
v oblasti odpadov

- podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 7. zákonaolPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. l písm. a)
zćlkona č,. 79l20l5 Z. z, o odpadoch a o zmęne a doplnení niektorých zákonov -
konanie o udelenie súhlasu naprevádzkovanię zariadeniana zneškodňovanie odpadov,
v súvislosti s kolaudáciou stavby ,,Skládka komunálneho odpadu Tľnava _Zavar -

V.etapa - sektoľ 10",

podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4, zákona oIPKZv súčinnosti s $ 97 ods. l písm' e) bod
1. zákona č,. 79l20l5 Z, z, o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov -
konanie o udelenie súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na
zneškodňovanie odpadov (vypľacoval Ing. Jaroslav Cintavý, 01. 02. 2017),

I
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- podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6, zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. f)
zźtkona o odpadoch - konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátanę ich prepravy v rtlmci územného obvodu okľesu Trnava,

Inšpekcia doplnila podmienky integrovaného povolenia vo yzt'ahr-k nielitorým odpadom
povoleným na ukladanie na skládku z dôvodu novej legislatívnej úpravy v oblasti odpađového
hospodárstva:

Pľi odpade o,kat. č. 03 01 05 - piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezivo alebo
dľevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04* Inšpekcia doplnila
podmienku, Že skládkovat' je moŽné dľevotľieskové/dľevovláknité dosky, ošetľené dyhy,
ktoľých zhodnocovanie je pľoblematické. Piliny, hobliny, odrezky, odpadové ľezivo
z neošetreného dľeva sú vylúčené zo skládkovania z dôvodu' že uvedené odpady sú odpadmi,
ktoré sú vhodné na materitllové ako aj eneľgetické zhodnotenie. Toto vylúčenie pľedmetných
odpadov zo skládkovaniaje v súlade s $ 6 ods. lO zákonao odpadoch, v ktoľom sauvádza, že
zneškodňovat' odpad je moŽné spôsobom, ktoľý neohrozuje zđľavie l'udí a nepoškodzuje
Životné prostľedie, ak nie je možné a účelné zhodnocovat' odpad ľecykláciou aieuo oapáa
využívat'ako zdľoj energie avychádza zo zrejmých skutočno sti, že uvedené odpady sú vhodné
na recykláciu alebo na energetické zhodnotenie a pľedmetná skládka nemá zariadenie na
eneľgetické zhodnocovanie skládkového plynu.

Inšpekcia v pľípade prijatia odpadu ,,kat. č. 20 01 03 _ viacvľstvové kombinované
mateľiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)" na skládku doplnila podmienku
ohl'adom písomného dokladu od jeho pôvodcu alebo posledného držite1ao dôvode, pľečo bolo
ľozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovanínr z dôvodu' Že ide o Vysepaľovanú zloŽku
komunálneho odpadu, ktoľá paľí do vyhľadeného pľúdu odpadov.

Pôvodne povolený odpad pre skládkovanie 
',kat. č. 16 08 04 - pouŽité katalyzátory z

krakovacích pľocesov okľem 16 08 07" Inšpekcia vylúčila zdôvodu, Že podl'a aktuáln;ho
katalógu odpadov vyhlášky č. 372l2ol5 Z.z. sa mení näzov odpadu na ,'kat. č. 16 08 04 _
použité tekuté katalyzátory z krakovacích pľocesov okľem 16 08 O'7" a skládkovanie tekutých
odpadov je zakázané.

Inšpekcia vylúčila pôvodne povolený odpad o,kat. č. 20 01 38 - drevo iné ako uvedené
v 20 0l 37o' z dôvodu, že ide o biologicky rozložitel'ný odpad, ktorý predstavuje vytriedenú
zložku komunálneho odpadu a ktoľý je vhodný na mateľiálové alebo eneľgetické zhodnotenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, pľeto cudzi dotknutý oľgán nebol
poŽiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacieho procesu a Inšpekcia neuloŽila
opatľenia na minimalizáciu dial'kového znečist'ovania a cezhtaničného vplyvu znečist'ovania.

Inšpekcia dala listom č. 2883 - 827912017lMędl370170lo4lz4 zo dňa 13.03'2Ol7
všetkým účastníkom konania poslednú moŽnost' vyjadľit' sa k podkladom ľozhodnutia
i k spôsobu ich zistenia pľed vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia
písomnosti podl'a $ 33 ods. 2 ztlkonao správnom konaní.

V uľčenej lehote úěastníci konania nezaslali svoje vyjadľenia.

Inšpekcia preskúmala predloŽenú Žiadost' a ostatné podklady ľozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenię spĺĺa poŽiadavky a kľitéľiá ustanovené v pľedpisoch
upľavujúcich konania, ktoľé boli súěast'ou integrovaného povol'ovania. Irršpekcia na základ,e
pľeskúmania a zhodnotenia pľedloŽenej Žiadosti, dokladov a vyjadľenia dotknutého orgánu
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a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani nepľimerane
obmeclzené práva a pľávom chránené zćnjmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpeč,enie
prevádzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej úrovne ochľany Životného prostľedia podľa zélkona
o IPKZ a rozhodla tak, akoje uvedené vo výrokovej ěasti ľozhodnutia.

Poučenĺe
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 spľávneho zákona moŽno podat' na

Slovenskú inšpekciu Životného pľostľedia, Inšpektorát Životného pľostredia Bľatislava, Stále
pľacovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania akontľoly' Maľiánska dolina 7,94g 01
Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doľučenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia účastníkovi
konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opľavných pľostriedkov
nadobudne právoplatnost', jeho zákonnost' môŽe byt' pľeskúmaná súdom'
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PillajováRNDr. Kataľína

vędúca Stáleho pľacoviska Nitľa
IŽP Bľatislava

Doručuje sa:
l . Męsto Tľnava, Hlavná l, 917 01 Tľnava

Dotknufý orgán:
2. okľesný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o Životné prostľedie, Kolláľova 54318, g17 01

Trnava
- štátna spľáva v odpadovom hospodáľstve

Na vedomĺe:
3. FCC Tľnava' s.ľ.o., Pľiemyselná,5,9l7 01 Tľnava
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