
SLovENSKÁ INŠPEKCIA ilv orľÉHo PRoSTREDIA
Inšpektoľát žĺvotného pľostredia Bratislava

Jeséniova I7,831 01 Bratislava

Číslo : 27 64 - 13 828 l 37 l 20 l 4 l Záll 37 O I7 O I 0 4 l Z3 Bratislava 24.04.2014

Rozhodnutre nadobudlo

prÓvoplatnos t' dĺon.!. ľ: 0,f.

Podpir:........

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného pľostredia, Inšpektorát životného prostľeđia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontľoly, (ďalej len inšpekcia) ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy
podl'a $ 9 a $ 10 zákona č:, 52512003 Z, z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o Zmęne a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších prepisov a podľa $ 32 ods. (1)

písm. a) zákona č' 39l20I3 Z. z. o integľovanej prevencii a kontľole znečist'ovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len

,,zźlkon o IPKZ") na základe Žiadosti a konania vykonaného podľa $ 3 ods. (3) písm. b) bod 1.l .,

$3ods.(3)písnr.ĺ,)bt'ti6.,$3ods.(3)'uutl 4'$Botls.(3)a$33zźĺkonauIFKZazákoriuč'
7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoľších predpisov (ďalej |en ,,zákon o správnom
konaní") vydáva

zmenu ĺnte gľov a n é h o p ov o le n ĺao

ktoľou sa mení a doplňa integľované povolenie vydané ľozhodnutím č.4086/OIPK-418/04_
I<k/3'70l70I04 zo dňa 08'11.2004, ktoľé nadobudlo právoplatnost' dňa 15.12.2004' zmenené
ľozhodnutím ě. 10169-|6825137l20||lZá|l370I70I04lZ,7, zo dňa 07.06.20lI, ktoľé nadobudlo
právoplatnost' dňa 06'07.2011 arozhodnutím č), 7368-9307l37l20I4lZáll370I70l04lZ2KR zo
dňa 17.03.2014, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 18.04.2014 (ďalej len ,,integrované
povolenie'o), ktorým bola povolená činnosť v pľevádzke

''Skládka 
odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný"

(ďalej len pľevádzka)

kategoľizovanej v zozname priemyselných činností v pľílohe č,.I zákonaoIPKZ pod bodom:

5.4. _ skládky odpadov, ktoľé prijímajú viac ako 10 t za ďeň alebo majú celkovú kapacitu
presahujúcu 25 000 t okrem skládok ineľtných odpadov.



Povolenie sa vydáva pre pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo or ganizácie:
Vaľiabilný symbol prevádzky :
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Mesto Tľnava
Hlavná l,r9l7 71 Tľnava
00 313 114
370170104

Výroková čast'integrovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

V povolení v úvodnej časti
- sa zatext,, apodľa $ 7 ods.4 písm. d) zákonač'.22312001o odpadoch ao Zmene a doplnení

niektorých ztlkonov v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len zákon o odpadoch) súhlasí s
pľojektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov' jej ľekultiváciu
a monitoľovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spľacovanú: fiľmou .A.S.A., spol s ľ.o.
pľovozovna Brno, Vídeňská 102,639 00 Brno." vkladá text v znęní

o,Súčastoou podl'a zákona oIPKZ bolo v zmene ĺntegrovaného povolenia č. 3 konanie:

o g3ods.(3):

- písm. b) v oblastí povrchových vôd a podzemných vôd:

bod 1.1. konanie o povolenĺe na odbeľ povrchových vôd a podzemných vôd
z vybudovaného hyďrovrtu HP - 107 słĺbkou?7 m., '-

- písm, c) v oblasti odpadov:

bod 6. konanie o udelenĺe súhlasu na zm€nu pľevádzkového porĺadku zaľiadenĺa na
zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanĺe nebezpečných odpadov (PP
01 vypľacovaný Ing.Jaroslavom Cintavým v l2/20l0),

bod 7. konanie o predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vľátane ich prepľavYl nä ktoľé nebol daný srĺhlas podloa pľedchádzajúcĺch konaní, ak
dľžĺtel' odpadu ročne nakladá v súhľne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak
prepľavca prepľavuje ročne väčšĺe množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov _

ktory bol vydaný ĺnšpekcĺou ľozhodnutím č. 4086/OIPK_418/04-Kw3701'70104 zo dňa
08.ll.2004 a ktoré nadobudlo právoplatnosto dňa 15.12.2004 a pľedĺžený ľozhodnutím
sIŽP č. 10169_16825137l20t1lzáv370t70l04l Zl zo dňa 07.06.zoll,
písm,fl v oblasti ochrany zdľavia l'udí:

bod. 4 posudzovanie návľhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na
pľevádzkovanie zaľiadenĺ na zneškodňovanie nebezpečných odpadov _ pľedíženie
platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmĺo

$ I ods. (3):

schválenĺe východiskovej spľávy,

$ 33:

pľehodnotenie a aktualŁácĺa podmienok povolenĺa."

r)

a

a



strana 3/6 k ľozhodnutiu č 2764-1 3828/37/20 1 4/Zól/370 1 70 l 04/23

il)
V časti II' Záväzné podmienky 1. opatrenia na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia

pre technické zariadenia na ochľanu ovzdušia, Vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky'
Všeobecné podmienky

- sa text vbode 1.8. ,,Prevádzku sa povoľuje prevádzkovat'podľa prevádzkového poľiadku
vypracovaného Ing. Jaroslavom Cintavým v l2l20l0 a predloŽeného povoľujúcemu oľgánu
na schválenie dňa 22. 12.2010." nahľádza textom ,,Pľevádzku sa povol'uje prevádzkovat'
podl'a pľevádzkového poľĺadku vypľacovaného Ing. Jaroslavom Cĺntavým v 2l20l4
a pľedloženého povoloujricemu oľgánu na schválenie dňa 27,02.2014."

V časti IL Záväzné podmienky 1. opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatľenia
pľe technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke' všeobecné podmienky,
Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia' výľobky

- sa text vbode 1'21. ,,Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy v územnom obvode v rozsahu odpadov uvedených v bode 3.l.
integľovaného povolenia v množstve podľa tohto ľozhodnutia. Súhlas na nakladanie s

nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 ľoky od dátumu pľávoplatnosti tohto povolenia.
Platnost' súhlasu inšpekcia predĺŽi, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností,
ktoľé boli rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ doručí inšpekcii Žiadost' o
pľedĺženie súhlasu najneskôľ tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (podl'a $ 7, ods. 7
a 8 zákona č,.2231200I Z' z. o odpadoch.'o nahrádza textom ,,Inšpekcia udelouje súhlas na
nakladanĺe s nebezpečnýmĺ odpadmi vľátane ich pľepravy v územnom obvode Trnavy
v ľozsahu odpadov uvedených v bode 3.1. integľovanóho povolenia v množstve 1000
t.ľoKĺ. Súhlas na ĺiakladanie s ľrcbezpcčnými odpadrni sa udelouje na 3 ľoĘ, t.;. do
3t.0s,2017. Platnost' súhlasu inšpekcĺa predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene
skutočností, ktoró boli ľozhodujúce na vydanĺe súhlasu a ak prevádzkovatel' doľučí
inšpekciĺ žiadost' o pľedĺženĺe súhlasu najneskôľ tľi mesĺace pľed skončením platnostĺ
súhlasu podl'a $ 7' ods. 7 a 8 zákona č,.2231200l Z. z. o odpadoch.o',

- sa zatext v bodę l '21' vkladá text
,,1,22, Odber vody:
|.22.l. odber úžitkovej vody na výľobné, prevádzkové a socĺálne ričely sa povol'uje z

vybudovaného hydľovľtu HP _ 107, ktoľý sa nachádza v JY častĺ skládky, vľt je
hlboký 27 m a má maximálnu výdatnost' 2,0 l.s-l a z hydľovrtu Hv _ 1, ktory sa
nachádza v JV časti skládkyn vľt je hlboký 27 m a má maxĺmálnu výdatnost'3,0 l.s-|.

čerpaním sa povol'uje maxĺmálny odber z vrtov Hv - 1 3,0 l.s_t (2000 m3.ľoKl) a HP
- l07 2,0 l.s_l (1500 m3.ľok ĺ;, t.j. spolu 3500 m3.ľok_to Y súlade s protokolom z čeľpacej
skrišky vypracovaným Tomášom Hĺanĺkom' ENGE' s.r.o. z 4l20lt
a hydľogeologickým posudkom na HV - 1 vypľacovaným spoločnost'ou Aquatĺs a.s.,

Botanická 56, Bľno.
l.22.2. Meranie odlreru vody používanej na výľobné, prevádzkové a socĺálne účely musí

prevádzkovatel'vykonávat' na schválenom odbeľnom mĺeste na výtlačnom potľubí z
vľtu overeným meľacím zaľiadením a vĺest' pľevádzkovú evidencĺu o odbere a

spotľebe vody, mesačné záznamy v prevádzkovom denníku. Prevádzkovatel' záľoveň
musí vykonávat' kalibráciu meľacieho zariadenĺa na meranĺe prĺetoku odobeľanej
vody z vľtov v inteľvale l" x 4 roky.

1.22.3.Pre vodný zdľoj sa ochľanné pásmo I. a II. stupňa neurčuje.
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l,22.4.V súlade s $ 79 ods. 2 zákona č,. 36412004 Z,z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
náľodnej ľady č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný
zákon)v platnom znení je odberatel' povinný platit' poplaÚky, ak množstvo odobľatej
podzemnej vody pľesiahne množstvo 15 000 m3 ,^ kalendárny rok alebo 1 250 m3 za
mesiac, ktorych vyška sa uľčuje podl'a nariadenia vlády sR č. 75512004 Z.z., ktorym
sa ustanovuje výška neľegulovaných platieb' výška poplatkov a podľobnosti súvĺsĺace
so spoplatňovaním užívania vôd v platnom znení.".

m)

V časti II. Závazné podmienky 1. opatrenia na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia
pľe technické zariadęnia na ochľanu ovzdušia' vody apôdy v pľevádzke, všeobecné podmienky,
Všeobecné podmienky sa za text v bode 1.11. ,'Na základe ľozhodnutia orgánu štátnej spľávy
odpadového hospodáľstva v mimoľiadnych pľípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hl'adiska
starostlivosti o zdravie ľudí a Životné pľostredie, pľevádzkovatel' musí zneškodniť odpad, ak je to
pľe pľevádzkovatel'a technicky možné." vkladá text v znení

,'1.11.1. Podl'a $ 8 ods. (2) zákona oIPKZ inšpekcia schvalouje východĺskovú spľávu

'nSkládka 
odpadov .A.S.A. Tľnava východisková správa - zhodnotenie kontaminácie

podzemných vôd a pôdy" Yypracovanú fi. AGUA_GEO, s.r.o., Štultotyno 4, 831 03
Bratĺslava v 3l20l4.",

ry)

Podľa $ 33 ods. (1) ztlkona oIPKZ inšpekcia aktualizuje podmienky povolenia
nasledovne:

V časti II. Závazné podmienky 3. Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie
- sa text vbode 3.9. ,'Nakladanie s nębezpečnými odpadmi, uvedenými v bode 3.1. tohto

povolenia, ktoré vznikajú, resp. môŽu vznikat' vlastnou činnost'ou v pľevádzke, spočíva
v ich zhromažďovani v uľčených pľiestoľoch a miestach v pľevádzke v množstve 1000 t.rok_l 

a v ich pľepľave v uvędenom mnoŽstve automobilouou dop'uvou v územnom obvode
obvodného úľadu Životného prostľedia Tľnava (Tľnavský kraj) za ričelom odovzdania
na zhodnotenie pľípadne zneškođnenię osobe opľávnenej nakladat' s odpadmi podľa
všeobecne zźxazných právnych pľedpisov odpadového hospodárstva." nahrádza textom
o,Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v bode 3.1. ĺntegľovaného
povoleniao ktoľé vznikajr'i, resp. môžu vznĺkat'vlastnou činnostoou v prevádzke, spočíva
v ich zhromažd'ovaní v určených prĺestoroch a miestach v pľevádzke v množstve
1000 t.ľok_l av ĺch pľeprave v uvedenom množstve automobilovou dopravou v
územnom obvode Tľnava (Trnavský kľaj) za účelom odovzdania na zhodnotenie
prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a všeobecne
záv äzný ch právnych pľedpisov odpadového hospodárstva."

ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 4086/oIPK-4I8l04-I<k/370l70I04 zo dřla
08.l1.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2004, zmenené ľozhodnutím č. 10169-
168Ż5137120lIlzá11370170104lzl, zo dřla 07.06'2011, ktoré nadobudlo pľávoplatnost' dňa
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06.07.2011 arozhodnutím č' 7368-9307l37l20I4lZáll370I70I04lZ2KR Zo dťua 11.03.2014,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2014 Z o s t ávají neZm e n e n é' Toto
rozhodnutie tvorí .jeho neoddeliteľnú súčast''

odôvodnenie

Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát životného pľostredia Bľatislava,
odbor integrovaného povol'ovania a kontľoly, ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 9 a $ 10
zttkona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa $ 32 ods' (1) písm. a) zákona
č.39l20I3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečist'ovania Životného pľostredia a
o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, na zák|ade žiadosti
akonaniavykonanéhopodľa$ 3 ods' (3)písm. b)bod 1.1', $ 3 ods' (3)písm. c)bod6., $ 3 ods.
(3) bod 4. $ 8 ods' (3) a $ 33 zákona o IPKZ azákonač,7111967 Zb. o spľávnom konaniv znení
neskoľších predpisov, na zźtklade Žiadosti pľevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná I, 9I7 0I
Trnava zo dřla 27. 02.2014, doľučenej inšpekcii dňa 27.02.2014, ktoľej súčast'ou bolo
schválenie východiskovej spľávy, udelenie súhlasu na odber pođzemných vôd, udelenie súhlasu
na nakladanie a pľepravu nebezpečných odpadov mení a dopĺňa integrované povolenie pre
pľevádzku ,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný".

Prevádzkovateľ v zmysle poloŽky 171a písm. c) časť X' zákona č,, I45l|995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zap|atil spľávny poplatok vo výške 250,00
eur prevodom na účet (výpis z tlčtu zo dňa 26.02,2014) na záklaďe vyjadrenia inšpekcie k výške
spľávneho poplatku č,. 27 64 - 5 6 57 l 37 l 20 I 4 l Zál zo ďř.a 1 9 .02.20 I 4'

Činnost' v prevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný"
prevádzkovatel'a Mesto Trnava, Hlavná I,9I7 01 Trnava, IČo: 00 313II4 bola inšpekciou
povolená ľozhodnutím č. 4086/OIPK-4l 8l04-Kk/370170104 zo dňa 08.1 1.2004, ktoré nadobudlo
pľávoplatnosť dňa 15.12.2004' Zmenené ľozhodnutím č. 10169-16825137l20TIlZáll
370I70104|ZI zo ďřn 07 .06'201 l, ktoľé nadobudlo právoplatnost' dňa 06.07 .2011 a rozhodnutím
č,. 7368-9307l37l20l4lZáll370l70I04lZ2KR zo đňa 17.03'2014, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 18.04.2014.

Správne konanie sa zač,a|o vsúlade s $ 18 ods. l zźĺkona osprávnom konaní dňom
doľučenia písomného vyhotovenia Žiadosti inšpekcii. Inšpekcia pľeskúmala Žiadost' o Zmenu
integľovaného povolenia č. 3 apodl'a ustanovenia $ 11 ods. 3 zákona oIPKZ upovedomila o
zač,ati konania účastníkov konania listom č. 2764-8310137lz\I4lzallz3 zo dňa 14.03.2014 a
dotknuté oľgány štátnej správy listom č:.2764-8379137l20I4lZáIlZ3 zo dňa 14.03.2014.

Inšpekcia zátovęřl v súlade s $ 11 ods. (3) zákona o IPKZ doľučila účastníkom konania
Žiadost'a dotknutým orgánom stručné zhľnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté
prevádzkovatel'om, určila lehotu na vyjadrenie 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
Zároveťl boli upozoľnení, Že na neskôľ podané námietky sa neprihliada.

Vzhl'adom na to, že sa nejedná o zmenu v činnosti prevádzky podľa $ 2 písm. j) zákona
o IPKZ, inšpekcia upustila od niektorých úkonov podľa $ l 1 ods. (6) zakona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý zuč,astníkov konania alebo dotknutých orgánov
potľebuje na vyjadľenie sa k žiadosti dlhší čas, môŽe inšpekcia podľa $ 11 ods. (4) zákona
oIPKZ určenú lehotu na jeho Žiadost' predizlť, V stanovenej lehote žĺaďny z účastníkov konania
ani z dotknutých oľgánov nepoŽiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
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V určenej lehote na Vyjadľenie boli inšpekcii doľučené nasledovné vyjadľenia a stanoviská
účastníkov konania a dotknutých oľgánov:

okresný úľad Trnava, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie vyjadľením č. OU-TT-OSZP3-
2014lO|19l/ŠSoH/Hu zo dňa26.03.2014 sa vyjadril súhlasne bez pľipomienok'

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné pľostľedie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho pľocesu a inšpekcia neuloŽila
opatľenia na minimalizáciu diaľkového znečist'ovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na zák|ade preskúmania a zhodnotenia predloženej Žiadosti, vyjadľení
účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska
zhodnotenia celkovej úľovnę ochľany životného pľostľedia podl'a ztlkona o IPKZ a usúdila, že

nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alębo ohľozené práva a opľávnené záujmy
účastníkov konania asú splnené podmienky podľa zákona oIPKZ apľedpisov upľavujťrcich
konania, ktoľé boli súčast'ou zmeny integľovaného povolenia a preto ľozhodla tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu je podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 zźlkona č,. 7|11967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo
dňa doľučęnia ľozhodnutia na Slovenskri inšpekciu Životného prostľedia, Inšpektoľát Životného
pľostľedia Bľatislava, odbor integľovaného povol'ovania a kontľoly, Jeséniova l7, Bľatislava.

Ak toto ľozhodnutie po vyčerpaní pľípustných ľiadnych opľavných pľostľiedkov
nadobudne pľávoplatnost'' jeho zákonnosť môŽe bý pľeskúmaná súdom.

Ltr t-t,

r
.laroslav FI aško,

ľiaditeľ
'i i i )

Doľučuje sa:
Účastníkom konania:
1' Mesto Tľnava, Hlavná 1,917 01 Tľnava
2. .A.S.A. Tľnava, s.ľ.o.' Priemyselná 5,9I7 01 Trnava
Dotknutym orgánom štátnej spľávy a oľganizáciám (po nadobudnutí pľávoplatnosti
ľozhodnutia):
3. okresný rĺľad Tľnava' odboľ staľostlivosti o životné prostredie, Kolláľova 54318, 9I7 0l

Trnava
- štátna správa v odpadovom hospodáľstvę
- štátna vodná správa

4. Regionálny úrad veľejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6,9l7 01 Tľnava
5. Slovenský vodohospodáľsky podnik, š.p.,., Bratislavská5314128,917 02 Tľnava

:. ,.'


