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(Ł ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia Životného pľostľedia, Inšpektoľát životného pľostľedia Bľatislava, Stále
pľacovisko Nitľa, odboľ integľovaného povol'ovania a kontľoly (d'alej len ,,Inšpekcia"), ako
pľíslušný oľgán štátnej správy podl'a $ 9 ods' l písm. c) a $ l0 ztłkona č,. 525lŻ003 Z. z.
o štátrrej správe starostlivosti o životné prostľedie aoZmęne adoplnení niektoľých zákonov
v znení neskoľších pľedpisov a podl'a $ 32 ods. 1 písm' a) zákona ě.39l20l3 Z' Z. o
integľovanej pľevencii a kontrole znečist'ovarria Životnélro pľostredia a o Zmenę a doplnení
niektorých zákonov (d'alej len ,'zákon o IPKZ") na zźłklade Žiadosti pľevádzkovatel'a Mesto
Tľnava, Hlavná l,917 71 Trnava, IČo: 00313 114 podanej Inšpekcii dňa 03. 02,2Ol7
a konania vykonaného podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 1., bod 4. a bod 6' zźĺkona o IPKZ, podl'a

$ 19 ods. I zćlkona oIPKZ a podl'a ztlkona ě.1111967 Zb. ospľávnom konaní (spľávny
poľiadok) v zneni nęskorších pľedpisov (ďalej len ,'zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integľované povolenie

ktoľou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané ľozhodnutím č.4086/OIPK-418/04-
Kk/370170104 zo dřla 08.11 .2004, ktoľé nadobudlo pľávoplatnost' dňa 15.12.2004, zmenené
ľozhodnutím č. 10169-16825137l20lllzáIl3]0l70104lZl, zo dňa 07,06.20l l, ktoľé nadobudlo
právoplatnost' dňa 06.07 '20l l, zmenené rozhcldnutím č. 7368-9307l37l2014lzáIl370170104l
ZŻKR zo dřn 17.03.2014' ktoľé nadobudlo pľávoplatnost'dňa 18.04'2014 arozhodlrutím č.
2764-13828l31l20I4lZáIl370l70104lZ3 zo dřn24.04.20l4, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
30' 05. 2014 (d'a|ej len ,,integľované povolenie")' ktorým bola povolená činnost'v prevádzke

,'Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečnýoo

nasledovne:

1. V povolení sa pred čast' ,,I. Povolenie sa vydáva pľe nasledovné zariadenia a vykonávanie
rrasledovných činností v prevádzke" vkladá text v nasledovnom znęní:

',Inšpekcia v Zmene integľovaného povolenia č. 4
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podl'a $ 3 ods.3 písm' c) bod 7.zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. a)
zákona č,, 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ,,zákon o odpadoch") _ udel'uje slihlas na pľevádzkovanie zaľiadenia na
zneškodňovanie odpadovo v súvislosti s kolaudáciou stavby ,'Skládka komunálneho
odpadu Tľnava -Zavat - V. etapa - sektor l0,

podl'a $ 3 ods.3 písm. c) bod 4,zźtkonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. l písm. e)
bod 1 . zákona o odpadoch - udel'uje súhlas na vydanĺe pľevádzkového poľiadku
zaľĺadenia na zneškodňovanĺe odpadov (vypracoval Ing. Jaľoslav Cintavý, 01. 01.
2017) v súvislosti s kolaudáciou stavby ,,Skládka komunálneho odpadu Tľnava _
Zavaľ - V.etapa - sektoľ 10,

_ podl'a $ 3 ods.3 písm. c) bod 7.zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. f)
zákona o odpadoch, Inšpekcia udel'uje súhlas na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vľátane ich prepľavy v ľámci územného obvodu okresu TÍnava. ,,

2. Vpovolení sa včasti rozhodnutia,,IL Záväzné podmienky", vkap. 1', mení celé znenie
kapitoly:,,Všeobecné podmienky'o nanové znenie:

))

1.I. Prevádzka musí byt' pľevádzkovaná v ľozsahu aza podmienok stanovených vtomto
povo1ení.

1.2. Všetky plánované zmeny charakteľu alebo fungovania prevádzky alebo jej ľozšíľenie, ktoľé
môŽe mat'dôsledky na Životné pľostľedie, alebo môŽu mať významný negatívny vplyv na
človeka' budú podliehat' integľovanému povoľovaniu.

1.3. Pľevádzkovatel' je povinný viest' a uchovávat' pľevádzkovú dokumentáciu podl'a všeobecne
závazných pľávnych pľedpisov (techno1ogický ľeglement, pľevádzkový poľiadok,
pľevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
vydané súhlasy, vyjadľenia a stanoviská orgánov štátnej spľávy a samospľávy a pod.)
Prevádzkový denník je prevádzkovatel' povinný uchovávat' do doby skončenia
monitorovania po uzavreti skládky odpadov.

1.4. Pľevádzkovatel' je povinný vykonávat' opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov
na Životné prostredie spôsobovaného poŽiaľom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými
Živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečist'ujúcimi látkami (dezinfekciu' deratizáciu'
pľekľývanie odpadu, kropenie odpadu úŽitkovou vodou, ěistenie a kľopenie vnútľoaľeálovej
komunikácie úŽitkovou vodou a pod.).

I.5. Prevádzkovatel' je povinný umoŽnit' Inšpekcii vykonanie kontľoly, vstupovat'na pozemky
preváđzky a do pľevádzkových priestorov, nahliadat' do jeho pľevádzkovej evidencie a
dokladov, vykonávat' potľebné zist'ovania a požadovat' potľebné údaje, infoľmácie a
vysvetlenia, vykonat' skúšky a odobľatie vzoľiek, meranie emisií, prietokov a iných
pľevádzkových /arametľov.

1.6' Všetci pľacovníci, ktoľí vykonávajú vpľevádzke pľáce vsúlade spoŽiadavkami tohto
povolenia, musia byt' oboznámení s týmto povolením a musí im byt' vŽdy k dispozícií
kópia tohto povolenia.

1.7. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zist'ovania' podmienky a
povinnosti, pľevádzkovatel' je povinný postupovat' podl'a pľíslušných všeobecne zćtvazných
právnych predpisov.

l.B. Prevádzkovatel' je povinný dodrŽiavat' všeobecne zćxäzné pľávne predpisy atechnické
noľn'Iy tak, aby prevádzka a činnosti v rrej negatívne nevplývali na okolie, aby boli
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zabezpeč,ené záujmy ochľany životného prostľedia ajeho zloŽięk, hygieny, zdravia
a bezpečnosti l'udí.

1.9. V pľípade Zmeny pľevádzkovatel'a' práva a povinnosti pľevádzkovatel'a pľecbádzajú aj na
jeho pľávneho nástupcu. Nový pľevádzkovatel' je povinný ohlásit' Inšpekcii Zmenll
pľevádzkovatel'a do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu pľáv a povinností.

].]0'Pręvádzku sa povol'uje prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku vypľacovaného Ing,
Jaroslavom Cintavým L|.2017 a pľedloŽeného povoľujúcemu orgánu na udelenie súhlasu
na jeho vydanie dňa 03, 02, 2017* v súvislosti s kolaudáciou stavby ,,Skládka
komunálneho odpadu Trnava _Zavar - V.etapa - sektoľ l0"'

]. ] ] ' Pľevádzkovatel' je povĺnný odvádzat' na osobitný účet ľočnú výšku účelovej finančnei
rezervy vypočítanú ustanoveným spôsobom z navľhovaných investičných nákladov na
uzavretie, ľekultiváciu a pľevádzkové náklady na zabezpečenie staľostlivosti o skládku
odpadov a na monitorovanie skládky odpadov, alebo časti skládky odpadov Q.Ja základe
písomnej infoľmácie v rámci výpočtu účelovej ťrnančnej rezďvy za rok 2015 je výška
investičných nákladov nauzavrętie, rekultiváciu a monitoľing vo výške 2 867 954,59 euľ).

]. ] 2. Prevćłdzkovatęl' je povinriý k Žiaclosti o vydanie súhlasu na preváđzkovanie nasledujúceho
sektoľa v rámci V. etapy výstavby pľedloŽit' Inšpekcii aktualizovanli pľojektovú
dokumentáciu na uzavľetie skládky odpadov, jej ľekultiváciu a monitoľovanĺe
skládky odpadov po jej uzavretí, ktorej súčast'ou bude aj ľozpočet nákladov narcďizáciu
tohto pľojektu.

]. ] 3. Pľevádzkovatel' môŽe pľostriedky účelovej Íinančnej ÍęZervy pouŽit' až po vydaní súhlasu
Inšpekcie a to do výšky uľčenej v písomnom pofvľdení, ktorým Inšpekcia potvľdí
oprávnenost'čerpania týchto pľostriedkov .na činnosto' na ktorú bol tento súhlas vydaný."

1.14.Podľa $ 8 ods. 2. zákona oIPKZ Inšpekcia schval'uje východiskovú spľávu ,'Skládka
odpadov A'S.A' Tľnava _ východisková spľáva _ zhodnotenie kontaminácie podzemných
vôd apôdy,, Vypľacovanú fi. AGUA-GIJO, s.ľ.o.' Škultétyho 4,831 03 Bľatislava
(3t20r4);'

3. V povolení sa v časti L Zćnazné podmienky, v kapitole l.' mení celé znenie časti ,,Pľíjem
odpadov" a ,,Suroviny (odpady), vstupné médiá, eneľgia, výľobky" na nový názov časti
,,Suľoviny (odpady), vstupné médiá, eneľgia, výľobky ,o a nové znęnie:

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

1' 1ó, Vstupnábrána do areálu skládky odpadov musí byt' mimo prevádzky skládky zamknutźl
].]7.Inťotmačná tabuľa osadená pľed vstupom na skládku musí byt'viditel'ná z verejného

priestľanstva a musí obsahovať údaje o názve pľevádzky, obchodnom mene a sídle
pľevádzkovatel'a skládky, prevádzkovom čase, zoznamę dľuhov odpadov, ktoľých
zneškodňovanie je povolené, názve oľgánu štátnej spľávy, ktorý vydal súhlas na
pľevádzkovanie skládkY, ĺnene a priezvisku osoby zodpovednej zaprevádzku skládky ajej
telefonnom čísle

1./B' odpad sa povol'uje vysypat' na skládku cldpadov až po jeho pľebľatíapodľapokynov
zodpovedného pľacovníka pľevádzky,

]. ] 9. Prevádzkovatel' nesmie pľebľat' odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a dľuhu
dodaného odpadu.

].20. Pri prebeľaní odpadu prevádzkovatel' musí skontľolovat' kompletnost' a spľávnost'
poŽadovaných dokladov a údajov a vykonat'kontrolu mnoŽstva dodaného odpadu, vizuálnu
kontrolu dodávky odpadu s ciel'om overit' deklaľované údaje o pôvode, vlastnostiach a
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zIoženi oclpadu. V pľípade žę dovezenÝ odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho
prevzatie a uloŽenie na skládku odpadov sa nesmie uskutočnit'. V pľípade potľeby je
prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontľolné odbeľy vzoľiek odpadu a analýzy
odpadu s ciel'om oveľit' deklaľované údaje dľŽitel'a odpadu o vlastnostiach a zIoženi
odpadu.

].2].Prevádzkovatel' je povinný zaevidovat' prevzatý odpad avyhotovit' dľžiteľovi odpadu
potvrdenie o prevzati odpadu.

] .22. Pręvźtdzkovatel' je povinný bezodkladne oznamovat' Inšpekcii a pľíslušnému oľgánu štátnej
spľávy odpadového hospodárstva neprevzatie odpadov do pľevádzky.

].23. Prevádzkovatel' je povinný v prípade vykonania analýzy odpadu s ciel'om overit'
deklarované údaje držitel'a odpadu o pôvode, vlastnostiach azložení odpadu vzoľky
uchovávat' najmenej jeden mesiac a naimene.i dva roky archivovat' výsledky analytickej
kontľoly odpadov'

l.24.v skládkovacích pľiestoľoch, sa povol'uje zneškodňovanie odpadov zaradených podľa
vyhlášky MŽP SR č,. 36512015 Z.z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov (d'alej len
,,vyhláška č,36512015 Z.z."), uvedených v tabul'ke č. 1 tohto povolenia:

Tabul'ka č. 1
l(.c názov odpadu kat
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 0l 03 04 a 01 03 05 o
01 03 08 a od ad ako u v010307 o
01 04 08 odpadový štrk a dľvenéhoľniny iné ako uvedené v 01 04 07 o
01 04 09 od iesok a íl o
01 04 10 prachový a pľáškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 o
01 04 11 odpady Zo Spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

hlušina a iné odpad
a v 01 04 l l

y zprania a čistenia neľastov iné ako uvedené v 0I 04 07

o
01 04 1Ż o

01 04 13 zrezama a ílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 o
0t 05 04 vľtné kal a Z vľtov o
02 01 01 kalyzpľaniaačistenia o
02 01 07 odpady z lesného hospodáľstva o
0Ż 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 o
02 02 0t ka|yzpraniaačistenia o
02 02 03 materiál nevliq{lrý na spotľebu alebo spracovanie o
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku o
02 03 01 kaly z pľania, čistenia, lúpania, odstľed'ovania a separovania o
02 03 0Ż zkonzerv činidiel o
02 03 03 odpady z extľakcie ľozpúšt'adlami o
02 03 04 látky nevhodné na spptľebu alebo spľacovanie o
02 03 05 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste.jeho vzniku o
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy o
02 04 02 uhličitan v ápenatý nevyhovujúcej kvality o
02 04 03 ka|y zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku o
02 05 01 látky nevhodné na spotľebu alebo spľacovanie o
02 0s 02 ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku o
02 06 01 mateľiály nevbgdné 4a spotľebu alebo spracovanie o
0Ż 06 02 odpady z konzerv ačných činidiel o
0Ż 06 03 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku o
0Ż07 0I odpad zprania, čistenia a mechanického spľacovania suľovín o
0207 02 odpad z destilácie liehu o
0201 03 odpad z clremického spľacovania o
0201 04 mateľiály nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
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0Ż0] 05 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste.ieho vzniku o
03 01 0s piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezĺvo alebo

dľevotľieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 0l 04
o

03 03 02 usadeniny a kaly zo ze|eného výluhu (po irpľave čieľneho výluhu) o
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papieľa a lepenky o
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na ľecykláciu o
03 03 09 odpad z v ápennel usadeniny o
03 03 10 výmety z vltłkien, plnív a náteľov z mechanicke.j sepaľácie o
03 03 1l kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 03 03 10
o

04 01 01 odpadová gle.jovka a štiepenka o
04 01 0Ż odpad z lúhovania o

04 01 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku obsahujúc
chľórn

o

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

o

04 01 09 odpady zvypľacuvania a apretácie o
04 02 09 odpad z kompozĺtných materiálov (impľegnovaný tęxti l, elastoméľ,

plastoméľ)
o

04 02 10 organické látky pľíľodného pôvodu (napľ. tuky, vosky) o
04 02 15 odpad z aprettrcie iný ako uvedený v 04 02 14 o
04 02 t7 farbtvá a pigmenty iné ako uvedené v 04 0216 o
04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 04 02 |9
o

04 02 2t odpady Z nespľacovaných textilných vlákien o
04 02 ŻŻ odpady zo spracov aných textilných i,lákien

ka|y zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvędené v 05 0l 09

o
05 01 10 o

05 01 13 ka|y z napájacej vody pľe kotly o
05 0l 14 odpady z chladiacich ko1ón o
05 0l 16 odpady s obsahom síry z odsíľovarria ľopy o
05 0l 17 bitúmen o
05 06 04 odpad z chladĺacích kolón o
05 07 02 odpady obsahu|úce síľu o
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 l5 o
06 05 03 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 06 05 02
o

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako tlvedené v 06 06 02 o
06 09 0Ż tľoska obsahu.|úca fosfor o
06 09 04 odpady zręakcii nabáze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 o
06 11 01 odpady zreakcii výroby oxidu titaničitého nabáze vápnika o
06 13 03 pľiemyselné sadze o
01 01, t2 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 0l l 1

o

0l 02 12 kaIy zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 01 02 ll

o

01 02 t3 odpadový plast o
07 02 t5 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 o
07 03 t2 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako

uvedené v 07 03 1 1

o

0t 04 t2 ka|y zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako o
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uvedené v 07 04 11

0t 0s 12 kaly zo spracovania k
uvedené v 07 05 1 1

vapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako o

0'7 05 14 tuhé iné ako uvedené v 07 05 13 o
07 06 12 kaly zo spracovania kvap

uvedené v 07 06 l 1

alného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako o

07 07 12 kaly Zo Spracovania kvapalného odpadu v mieste.jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 07 Il

o

08 01 12 al iné ako uv edené v 08 0l 1 1 o
08 01 14 kal z far alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 o
08 01 18 od z odstraňovaníafar alebo laku iné ako uvedené v 0B 01 17 o
08 02 01 od náteľové o
08 02 02 * Vodné kal bsahu úce keľamické mateľiálo xo
08 03 13 vá tlačiaľenskáfarbainá ako uvedená v 08 03 12 o
08 03 ls z tIač,iare faľb iné ako uvedené v 08 03 14

toner do tlačiarne ako u v080317
o

08 03 18 o
08 04 10 ve dlá a tesniace materiál iné ako uvedené v 08 04 09 o
08 04 12 zl id iel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

film a eľe obsah úce stľiebro a|ebo z1 stľiebra
aťl film a úce stľiebro a|ebo z1 striebľa

o
09 01 07 o
09 01 08 o
10 01 01 popol' škváľa a prach z kotlov (okľem pľachu z kotlov uvedeného v 10 01

04
o

10 01 02 popolček z uhllia o
10 0l 03 Ič,ek z a dľeva o
10 01 0s tuhé ľeakčné z odsíľovania ch nabćzę v o
10 01 07 reakčné sp1odiny

kalu
z odsíľovania dymových plynov nabáze vápnika vo foľme o

10 01 1s popol, škváľa a pľach zkotl
01 14

oy Zo sparl'ovania odpadov iné ako uvedené v 10 o

t0 01 17 popolček zo spal'ovania odpadov iný ako uvedený v 10 0l 16 o
10 01 r9 od z čistenia iné ako uvedené v 10 01 05' 10 01 07 a 10 01 18 o
10 01 24 zflui o
10 01 25 odpady zo skladovania a úpľavy pľe uhol'né elektráľne o
10 01 26 o Z chladiace vod o
10 02 0l odpad zo spracovania tľosky o
t0 02 02 troska o
10 02 0B tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvędené v I0 02 07 o
10 02 l0 okuje z valcovania o
10 02 12 odpady z upravy chladiace,j iné ako uvedené v l0 02 1 1 o
t0 02 14 kaly a filtračné koláče z čisteniaplynov iné ako uvedené v 10 02 13 o
10 02 15 iné kaly a filtľačné koláče o
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15 o
10 03 18 úce uhlík z anód iné ako uvedené v l0 03 17 o
10 03 20 z ako u v 10 03 19 o
10 03 22 iné tuhé znečist'ujúce látky a pĺach (vľátane pľachu z gul'ových mlynov) iné

ako uvedené v 10 03 21
o

10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v l0 03 23 o
t0 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 0325 o
l0 03 28 odpady z upravy chladiace.j vody iné ako uvedené v l0 03 27 o
10 03 30 odpady z upravy sol'ných tľosiek a čieľnych steľov iné ako uvederré v 10 03

Ż9
o
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l0 04 10 odpady zuptavy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 o
l0 05 0l trosky z pľvého a druhého tavenia o
10 05 04 iné ttlhé znečisl'ujúce látky a prach o
10 05 I I steľy a peny iné ako uvedené v 10 05 10 o
10 06 01 tľosky z pľvého a dľuhélro tavęnia o
10 06 02 stery a peny Z pľvého a dľuhého tavenia o
l0 06 04 iné tuhé znečist'ujúce látky a pľach o
l0 06 10 odpady zűpravy chladiacej vody iné ako uvedené v l0 06 09 o
l0 07 01 trosky z pľvého a dľuhého tavenia o
t0 07 02 steľy a peny Z pľvého a dľuhého tavenia o
l0 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov o
10 07 04 iné tuhé znečist'u.júce látky a pľach o
10 07 05 kaly a filtľačné ko láč,e z čistenia plynov o
10 07 08 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 o
10 08 04 tuhé znečist'ujúce látky apľach o
10 08 09 iné tľosky o
100811 Steľy a peny iné ako uvędené v 10 08 10 o
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výľoby anód, iné ako uvedené v l0 08 12 o
l0 08 16 pľach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 l5 o
t0 08 18 kaly a filtľačné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v l0 08

l7
o

l0 08 20 odpady zupľavy chladiacej vody iné ako uvedené v l0 08 19 o
10 09 03 pecná tľoska o
10 09 06 odlievacie jadrá a foľmy nepouŽité na odlievanie' iné ako uvedené v 10 09

05

odlięvacie iadrá a ťoľmy pouŽité na odlievanie' iné ako uvedené v 10 09 07
pľach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

o

10 09 08 o
l0 09 10 o
t0 09 12 iné tuhé znečist'ujúce látky iné ako ttvedené v 10 09 l t o
l0 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 o
10 09 16 odpad z pľostľiedkov na indikáciu tľhlín iný ako uvedený v l0 09 l5 o
10 10 03 pecná tľoska o
10 10 06 odlievacie jađľá a formy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v l0 l0

05
o

10 l0 08 odlievacie jadľá a foľmy pouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v l0 l0 07 o
10 10 l0 pľach z dymových plynov iný ako uvedený v l0 10 09 o
10 10 12 iné tuhé znečist"ujúce látky iné ako uvędęné v 10 l0 11 o
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 l0 13 o
10 10 16 odpad z prostľiedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 l5 o
10 I I 03 odpadové vláknité mateľiály na bázę skla o
l0 11 05 tuhé znečist'ujúce látky a prach o
1011 10 odpad zo suľovinovej zmesi pľed tepelným spľacovaním iný ako uvedený v

10 1l 09
o

10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v l0 l 1 1 l o
10u14 kal z leštęnia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 1 1 13 o
10 1l 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 l l5 o
10 I l 18 kaly a Íiltračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11

t7
o

10 11 20 tuhé odpady Zo Spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedenév l0 11 19

o

10 12 01 odpad zo suľovinovej zmesi pľed tepelným spľacovaním o
10 12 03 tuhé zneěist'ujúce látky a pľach o
l0 12 05 kaly a filtľačné koláče z čistenia plynov o
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10 lŻ 06 fo o
10 12 08 odpadová keľamika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a

vá kamenina m
o

10 12 10 tuhé od z čistenia iné ako uvedené v l0 12 09
z iné ako uvedené v 10 12 1 1

o
10 12 12 o
10 12 13 kal zo s ovanla alnélro v mteste eho vzniku o
10 13 0ĺ od Zo SuľoVlnove ZĺnESI acovanlm o
10 13 04 od z enia a hasenia o
10 13 06 tuhé zneči uce a iné ako uvedęné v 10 13 12 a 10 13 13 o
1013 07 a filtračné koláče z čistenia o
r013 10 z azbestocemen tu iné ako uvedené v l0 13 09 o
10 13 11 odpady z kompozitných mateľiálov nabázę cementu iné ako uvedené v

101309a101310
o

10 13 13 tuhé odpady z čisteniaplynu iné ako uvedené v I0 13 12 o
10 13 14 betón a b kal o
1l 01 10 afiltračné koláče iné ako uvedené v 1 l 0l 09 o
l1 01 14 od z odmast'ovania iné ako uvedené v 1 l 01 13 o
11 0203 od z b anód vodné elektľol cké o
tl 02 06 o z metaluľ e medi iné ako uvedené v l1 02 05 o
12 01 04 a z kovov o
12 01 05 hobl a z lastov o
12 0t 13 zo zyaranta o
1Ż 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 1Ż 01 14 o
12 01 t7 eskovací materiál ako uveden v 1201 16 o
12 0t 21 bľúsne e a brúsne mateľiál iné ako uvedené v 12 0l 20

kom o
o

15 01 05 o
15 01 06 zmiešané obaly o
15 01 09 o z textilu

absorbenty, filtľačné
uvedené v 15 0Ż 02

materiáIy, hanclľy na čistenie a ochľanné odevy iné ako
o

15 02 03 o

16 01 t2 bľzdové a a obloŽenie iné ako uvedené v 16 01 11 o
16 01 l9 plasty o
16 0t 20 sklo o
16 01 Ż2 časti inak cifikované o
16 03 04 anoľ cké o iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 06 oľ anické o iné ako uvedené v 16 03 05 o
16 05 09 chemikáli e 1 ne ako uvedené I 6 05 06 , 1 6 05 07 alebo I 6 05 08 o
16 11 02 výmuľovky a žiaľuvzdorné mateľi á1 y na b áze trhl í ka z metalur gi ckýc h

iné ako uvedené v 16 1 1 0l
o

16 lt 04 1ne výmurovky a žiaruvzdoľné materiály z metaluľgických pľocesov iné ako
trvedenév 16 1103

o

16 1106 výmuľovky a žiaruv zdornémateľiály z nęmetaluľgických pľocesov iné ako
uvedenév 16 11 05

o

l7 01 01 betón o
17 0I 02 tehly o
17 0l 03 o , đlaždice a keramika o
17 01 07 zmesl betónu, tehál, obkladačiek, dlaŽdíc a keľamiky iné ako uvedené v

t7 01 06
o

17 02 01 dľevo o
17 0202 sklo o
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17 0203 plasty o
17 03 02 bitúmenové zmęsi iné ako uvedené v 17 03 0l o
17 04 tt káble iné ako uvedené v 17 04 10 o
r7 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v l7 05 03 o
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 o
17 05 08 štľk zo železniěného zvľšku iný ako uvedený v 17 05 07 o
17 06 04 izolačné mateľiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 1 7 06 03 o
17 08 0Ż stavebné mateľiály nabázę sadľy iné ako uvedené v 17 08 01 o
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 0l,17 09

02a110903
o

18 0l 04 odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
poŽiadavkám z hl'adiska pľevencie nákazy (napr. obvđzy, sadrové odtlačky a
obv äzy, po stel'ná b ielizeli' .jednoľazové odevy, plienky)

o

18 02 03 odpady' ktoľých zbet a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hl'adiska prevencie nć:,kazy

o

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 o
19 0I 12 popol a škváľa iné ako uvedené v 19 0l 1 1 o
l9 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 0l 13 o
19 0l r6 kotolný pľach iný ako uvedený v 19 01 l5 o
19 01 18 odpad zpyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 o
19 01 t9 tiesky z fluidne.j vľstvy o
t9 02 06 ]<aly z fyzikálno-chęmického spracovania iné ako uvedęné v l9 02 05 o
19 03 0s stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 o
19 03 07 solidiťrkovanéodpady iné ako uvedcné v 19 03 06 o
l9 04 01 vitrifikovan ý odpad o
19 05 01 ané zlo kom odpadov a podobných odpadov

vané zložky Živočíšneho a rastlinného odpadu
o

19 05 02 o
19 05 03 kompost nevyhovuj úcej kvality o
19 06 03 kvapaliny z anaęrobnej úpľavy komunálnych odpadov o
t9 06 04 zvyšky kvasenia z anaercbnej úpravy komunálnych odpadov o
19 06 05 kvapaliny zanaetőbnej úpľavy Živoěíšneho a rastlinného odpadu o
19 06 06 zvyšky kvasenia akal z anaeľóbnej úpľavy Živočíšneho a ľastlinného odpadu o
19 08 01 zhľabky zhrablic o
19 08 02 odpad zlapač,ov piesku o
19 08 0s kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd o
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a o

19 08 14 ka|y z inej úpľavy pľiemyselných odpadových vôd iné ako uvedęné v 19 08
t3

o

l9 09 0l tuhé odpady z pĺímárnych filtrov a hľablíc o
t9 09 02 kaly z číľenia vody o
19 09 03 ka|y z dekarbonizácie o
19 09 04 pouŽité aktívne uhlie o
19 09 0s nasýtené alebo pouŽité iontomeničové Živice o
19 10 04 úIetová fľakcia a prach iné ako uvedeľlé v 19 10 03 o
l9 r0 06 iné fľakcie iné ako uvedené v l 9 l0 05 o
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mięste jeho vzniku iné ako

uvedenév191l05
o

t9 t2 04 plasty a guma o
19 12 08 textílie o

19 12 09 minęrálne látky (napľ' piesok, kamenivo) o
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skládkovat' je moŽné len pri minimálnom obsahu sušiny 60 _ 70%*

].25.v skládkovacích pľiestoroch bolo povolené zneškodňovanie odpadov skládkovaním v
mnoŽstve l50000 t/ľok, do zaplnenia objemu skládky I. etapy 360000 m3, II. etapy
341 000 m3, III. etapy 388 000 m3, IV. etapy 370 000 *' , V, .tupa 341 000 *' ĺpo
kolaudácii V. etapy sektoľu 10' kolaudačnć ľozhodnutie ĺ. oSaŻpl135-8}3l2017lŠm zo
clňa 16. 0l.2Ol7), tj. 1800 000 m3, do výšky uloŽeného odpadu podl'a schválenej
pľojektovej dokumentácie na uzatvoľenie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitoľovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

].26.Prevćldzkovatel' je opľávnený prevziat'na zneškodnenie,,ostatné odpady" katalógové ěíslo

',19 
08 14 _ kaly zinej upravy 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 pred uloŽením na skládke odpadov
stabilizovať podl'a prílohy č' 3 k zákonu o odpadoch.

l.27. Pri odpade kat. č. ',03 01 05 - piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezivo alebo
dľevotrieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 0l O4'o je možné
skládkovat' len drevotľieskové/dľevovláknité dosky a ošetrené dyhy.

l.28.Pri odpade kat. č' 20 01 03 je potľebné, aby súčast'ou evidencie príslušného odpadu bol aj

písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného dľŽitel'a o dôvodeo pľečo bolo
rozhodnuté tento odpad zneškodnĺt' skládkovaním."

1.29.Inšpekcia udel'uje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy v
územnom obvode Trnavy v ľozsahu odpadov uvedených v bode 3,1. integľovaného
povolenia v mnoŽstve 1000 t.ľok_l. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa
udel'uje nű obdobie 5 ľokov od pľávoplatnostÍ tohto rozhodnutia č, 2883_
.,....../20|7lMed/370170l04lz4. Platnost' tohto súhlasu Inšpekcia prediži, a to aj

opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v pľevádzke k zmene skutočností, ktoľé sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovatel' najneskôr 3 mesiace pľed uplynutím
tohto termínu doručí Inšpekcii Žiadost'o pľedĺŽenie súhlasu.

19 12 12 iné odpady vľátane zmiešaných mateľiálov z mechanického spľacovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 1l

o

19 t3 02 odpady zo sanácie pôdv iné ako uvedené v l9 13 0l o
19 t3 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 o

19 13 06
-\ą!y 

zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 o
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze

lepenky)
o

20 01 10 šatstvo o
2001 11 textílie o
20 0t 28 fatby, tlačiaľenskéfarby, lepidlá aživice iné ako uvedené v 20 01 27 o
20 0l 30 deteľgenty iné ako uvedené v 20 0l 29 o
20 0r 41 a komínovz 4 o
20 02 02 zemina a kamenivo o
20 02 03 iné biolo nerozloŽitęl'né o o
20 03 0t zmesový kom odpad o
20 03 02 odpad z tľhovísk o
20 03 03 z čistenia ulíc o
20 03 04 kal zo v o
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 drobný stavebný odpad o
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].30. Srihlas na pľevádzkovanię zariadęnía na Zneškodňovanię odpadov činnost'ou Dl a
súhlas na Vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
(vypľacovaný Ing. Jaľoslavom Cintavým 1.L20I] ) sa udel'uje na obdobĺe 5 ľokov od
pľávoplatnosti tohto ľozhodnutĺa ě' 2883 - 946912017lMędl310l70l04lz4. Platnost'
týchto súhlasov Inšpekcia pľedĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v
pľevádzke k zmene skutočností, ktoľé sú ľozhodujúce na vydanie súhlasu a ak
pľevádzkovatel'najneskôľ 3 mesiace pľed uplynutím tohto teľmínu doľučí Inšpekcii Žiadost'
o pľedĺženie súhlasov.oo

1.3 ] ' V pľípade vzniku odpadov pľevádzkovatel'ovi ako pôvodcovi (okľem zmesového
komunálneho odpadu) je povinný:
a) spľávne zaradit' odpad alebo zabezpečiÍ' spľávnost' zaľadęnia odpadu podl'a Katalógu
odpadov,
b) zhromažďovat' odpady vytriedené podl'a dľuhov odpadov a zabezpeěit' ich pred
znehodnotením, odcudzenim 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) zabezpečit', aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktoľých sú nebezpeěné odpady uloŽené, boli
odlíšené tvaľom, opisom alebo faľebne, zabezpečęné pľed vonkajšími vplyvmi, ktoľé by
mohli spôsobit'vznik neŽiaducich ľeakcií v odpadoch, napľíklad vznik poŽiaru; boli odolné
proti mechanickému poškodeniu, odolné pľoti chemickým vplyvom a zodpovedali
požĺadavkám podl'a o sobitných predpi sov,
f) viest'a uchovávat'evidenciu o dľuhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich
zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podl'a všeobecne
záv äzný ch pľávnych pľedpisov odpadového lrospodárstva'' o

4, Vpovolení sa věasti IL Záväzné podmienky, ukapitole 5' znenie bodov 5.7. až5.l0
nahrádza nasledovným znením :

))

5.7, Pľevádzkovatel' je povinný podľa všeobecne záväzných pľávnych predpisov odpadovélio
hospodáľstva predkladat' ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako
pľevádzkovatel' zariadęnia na zneškodňovanie odpadov a ako pôvodcaadržiteľ odpadov) a
Evidenčný list skládky odpadov, kaŽcloľočne' do 28. februáľa nasledujúceho
ľoka povol'ujúcemu oľgánu' ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list
skládky odpadov musí prevádzkovatel' uchovávat' v písomnej foľme pät' ľokov.
ohlásenie o pľepravovanom nebezpečnom odpade musĺ podávat' na kópii sprievodného
listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujriceho mesĺaca pľíslušnému
okľesnému úľadu."

5'8. Pľevádzkovateľ je povinný podl'a všeobecne záväzných pľávnych pľedpisov odpadového
hospodárstva každoľočnę do 15. febľuáľa kalendáľneho ľoka pľedkladat' Inšpekcii ním
podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktoľom sústľed'uje finančné
pľostľiedky viazané ako účelováfinančnáręZetya, ktorý dokladuje pohyby na tomto úěte
za pr edchádzajtlci kal end áľny ľo k. "

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

5.l0. Počas prevádzky skládky odpadov aaj 30 ľokov po jej uzatvoľení, je prevádzkovatel'
povinný 1 kľát ročne spľacovat' vyhodnotenie monitoľingu podzemných vôd Z
monitorovacích objektov odboľne spôsobilou osobou a predloŽit' aj s údajmi o topogľaÍii
skládky odpadov najneskôľ do 31. januára nasledujúceho ľoku za predchtldzajúci ľok
Inšpekcii a príslušnému oľgánu štátnej spľávy odpadového hospodáľstvaZävętečnú spľávu
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(vyhodnotenie monitoringu). Súčast'ou Závereěnej správy musí byt' vyhodnotenie
výsledkov a poľovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozoľovania sa musia
vyhodnotit' pľostľedníctvom gľafického zobrazenia a zauživaných kontľolných pľavidiel
a úrovní pre kaŽdú monitorovaciu sondu"

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nri, súěast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím ě:4086loIPK-418l04-KW370170104 zo dřla 8.l1.2004 v zneni neskorších zmien
a doplnení a ostatné podmienky integľovaného povoleniazostávaiú nezmenené.

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

52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostredie a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znęni neskoľších pľedpisov apodl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zákonaoIPKZ,
na základę Žiadosti pľevádzkovatel'a Mesto Tľnavao Hlavná l, gl7 7l Tľnava, IČo:
00313 114 (d'alej len ,'pľevádzkovatel"') zo dňa 03.02.2Ol7' doľučenej Inšpekcii dňa
03.02.Ż017 anazáklade konaní vykonaných podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 4 abod 6
zákona o IPKZ a podl'a zćtkona o správnom konaní mení a dopĺňa integľované povolenie pre
pľevádzku ,,Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný,,.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je pľedmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú Zmenu. Podl'a zákona NR SR č,, l45ll995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení
neskoľších pľedpisov avzneni zákona oIPKZ, časti X. Żivotné, pľostredie, poloŽky l71a
Sadzobníka spľávnych poplatkov zmeną ktoľá nie je podstatnou Zmenou' nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.

Pľevádzkovatel'spolu so Žiadost'ou o Zmenu integľovaného povolenia predloŽil Inšpekcii
stľučné zhľnutie údajov apľevádzkový poriadok ,'Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je
nebezpečný Tľnava _ Zavaťo .

Spľávne konanie začalo dňom doručenia Žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po pľeskúmaní
predloŽenej Žiadosti a priloŽených príloh zisti|a, že je žiadost' úplná, obsahuje všetky potľebné
doklady na spol'ahlivé posúdenie, a pľeto podľa $ 1 1 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
č.2883- 4310lŻ017lMedl3]0l70l04lz4 zo dřru I0.02'2017 prevádzkovatel'a,
účastníkov konania a dotknutý orgán o začati spľávneho konania vo veci Zmeny integľovaného
povolenia a uľčila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pľipomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň, upozornila, že na neskôr podané námietky nepľihliadne. Inšpekcia
d'alej upovedomila, že ak niektoľý z účastníkov konania alebo dotknutý oľgán potľebuje na
vyjadľenie sa kŽiadosti dlhší čas, môŽe Inšpekcia podľa $ 11 ods. 5 zákona oIPKZ na jeho
Žiadost' určenú lehotu pľed jej uplynutím prediziť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých oľgánov nepoŽiadal
o predĺŽenie lehoty na vyjadrenie sa k Žiadosti'

Inšpekcia upozoľnila, Že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o naľiadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺŽenej lehote, alebo ak dôjde k
rozporom medzi dotknutými oľgánmi, alebo ak pľípadné pľipomienky úěastníka konania budú
smerovat' pľoti obsahu zźlväzného stanoviska vydaného dotknutým oľgánom. PľetoŽe žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepoŽiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.

Vzlrl'adomnato' Ženešlo okonanieuvedenév $ 11ods' 6 zákonaoIPKZ
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- vydanie povolenia pľe nové prevźĺđzky,
- vydanie povolenia na akúkol'vek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo Zmenu povolenia pľe pľevádzky, pri ktorých sa navľhuje uplatňovat'

$ 21 ods' 7 zákonao IPKZ,
- Zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pľe pľevádzky podl'a $ 33 ods. 1

písm. a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konanĺ o zmenę povolenia podl'a $ 11 ods. 7 zćlkona o IPKZ upustĺla od:
- ntięžitostí žiadosti a pľíloh Žiadosti podl'a $ 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integľovane.j

pľevencie akontľoly znečist'ovania aod zveľejnenia najmenej 15 dní stručného
zhľnutia údajov a informácií o obsahu podanej Žiadosti poskytnutého
pľevádzkovateľom o prevádzkovatel'ovi a o pteváđzkę na svojej úľadnej tabuli podl'a $
l l ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,

- zveľejnenia na svojom wębovom sídle, v infoľmačnom systéme integľovanej pľevencie
akontľoly znečist'ovania anajmenej 15 dní na svojej úľadnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné pľihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej veľejnosti
avýzvy veľejnosti k moŽnosti vyjadľenia sa kzač,atiu konania v lehotę najmenej 30
dní podl'a $ l l ods' 4 písm. d) zákona o IPKZ,

' požiadania obce, ktorá je účastníkom konania' aby zverejnila Žiadost' na svojom
webovom sídle a úľadnej tabuli obce pľípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom
podľa $ 11 ods. 4 písm' e) zákona o IPi(Z,

- od ústneho pojednávania podľa $ l5 zákona o IPKZ,

Do žiadosti bolo moŽné nahliadnut'na Inšpekcii

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa $ l1 ods. 4 písm. a) ztlkona o IPKZ
zasla| svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú pľevádzku okľesný
úľad Trnava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, štátna spľáva odpadového hospodáľstva
listom č. oÚ-TT- )SZP3-20I7l}}77gllŠsoHlła zo dňa 21, 02. 2017 , v ktorom wádza, Že
k vydaniu Zmeny integľovaného povolenia nemá pľipomienky.

Pľedmetom Zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na ptevádzkovanie
zariadęnia na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového
poriadku zdôvodu ľozšíľenia skládky vľámci V. etapy výstavby (sektoľ 10) adoplnenia
ZoZnamU odpadov povolených na skládkovanie.

Súčast'ou integľovaného pôvol'ovania bolo podl'a zákona o IPKZ konanie:
v oblasti odpadov

- podľa $ 3 ods.3 písm. c) bod 7.zćlkona oIPKZvsúčinnosti s $ 97 ods. l písm. a)
zćlkona č,. 79l20l5 Z, z' o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov -
konanie o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadęniana zneškodňovanię odpadov,
v súvislosti s kolaudáciou stavby 

',Skládka komunálneho odpadu Tľnava 1avaľ -
V.etapa - sektor 10",

podl'a $ 3 ods,3 písm. c) bod 4,ztĺkonaoIPKZv súčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. e) bod
|. zákona č,.79l20I5 Z. z, oodpadoch aoZmene adoplnení niektorých zákonov _
konanie o udelenie súhlasu na vyclanie pľevádzkového poľiadku zaľiadęnia na
zneškodňovanie odpadov (vypracoval Ing. Jaroslav Cintavý, 01' 02. 2017),
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- podl'a $ 3 ods.3 pĺsm. c) bod 6.zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods' 1 písm. f)
zétkona o odpadoch - konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich pľepravy v rámci územného obvodu okľesu Tľnava,

Inšpekcia doplnila podmienky integľovaného povolenia vo vzt'ahu k niektoľým odpadom
povoleným na ukladanie na skládku z dôvodu novej legislatívnej úpravy v oblasti odpadového
hospodáľstva:

Pľi odpade ,,kat. č. 03 01 05 - piliny, hobliny, odľezky' odpadové rezivo alebo
dľevotľieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04,, Inšpekcia doplnila
podmienku, Že skládkovat' je moŽné dľevotľieskové/drevovláknité dosky, ošetľené dyhy,
ktoľých zhodnocovanie je pľoblematické' Piliny' hobliny, odrezky, odpadové ľezivo
z neošetľeného dreva sú vylúčené zo skládkovania z dôvodu, Že uvedené odpady sú odpadmi,
ktoľé sú vhodné na materiálové ako aj eneľgetické zhodnotenie. Toto vylúčenie pľedmetn;ich
odpadov zo skládkovaniaje v súlade s $ 6 ods. l0 zákona o odpadoch, v ktoľom sauvádza, že
zneškodňovat' odpađ je moŽné spôsobom, ktorý neohľozuje zdravie l'udí a nepoškodzuje
Životné pľostľedie, ak nie je možné a účelné zhodnocovat' odpad recykláciou aiebo oopád
využivat'ako zdľoj eneľgie avychádza zo zrejmých skutočno sti, že uvedené odpady sú vhoJné
na ľecykláciu alebo na energetické zhodnotenie a pľedmetná skládka nemá zariadenie na
energetické zhodnocovanie skládkového plynu.

Inšpekcia v pľípade prijatia odpadu ,,kat. č. 20 01 03 _ viacvrstvové kombinované
nrateľiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)" na skládku doplnila podmienku
ohl'adom písomného dokladu od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľao dbvode' pľečo bolo
rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním z dôvodu, Že ide o Vyseparovanú zloŽku
korrrunálneho odpadu, ktorá parí do vyhľadenélro pľťrdu odpadov.

Pôvodne povolený odpad pľe skládkovanie,,kat. č. 16 08 04 - pouŽitékatalyzátory z
kľakovacích procesov okľem l6 08 07" Inšpekcia vylúčila z dôvodu, že podl'a aktuálneho
katalógu odpadov vyhlášky č. 372l2OI5 Z,z, sa mení názov odpadu na ,,kat. č. 16 08 04 _
použité tekuté katalyztiory z kľakovacích pľocesov okľem 16 08 07" a skládkovanie tekutých
odpadov je zakázané.

Inšpekcia vylúčila pôvodne povolený odpad o,kat. č. 20 01 38 _ drevo iné ako uvedené
v 20 01 3'7" z dôvodu, že idę o biologicky rozložitel'ný odpad, ktoľý predstavuje vytriedenú
zIoŽku komunálneho odpadu a ktoľý je vhodný na mateľiálové alebo ene}getické zhodnotenie.

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

Inšpekcia da|a listom č. 2883 - 827912017lMedl37Ol7}104lz4 zo dňa 13.03.2017
všetkým účastníkom konania poslednú moŽnost' vyjadľit' sa k podkladom ľozhodnutia
i k spôsobu ich zistenia pľed vydaním ľozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia
písomnosti podl'a $ 33 ods. Ż zákona o spľávnom konaní.

V uľčenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.

Inšpekcia pľeskúmala predloženú Žiadost' a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navľhované ľiešenie spĺRa poŽiadavky a kľitériá ustanovené v pľedpisoch
upľavujúcich konania, ktoré boli súčast'ou integľovaného povol'ovania. IriŠpekcia na základ,e
pľeskúmania azhodnotenia pľedloŽenej žiadosti, dokladov a vyjadľenia dotknutého oľgánu
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a vykonaného konania zistila, Že Zmenou povolenia nię sú ohľozené ani nepľimerane
obmeclzené práva a pľávom chľánené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpeěenie
prevćĺdzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej úľovne ochľany životného prostľedia podľa zćlkona
o IPKZ a ľozhodla tak' ako je uvedené vo výrokovej časti ľozhodnutia.

Poučenĺe
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 spľávneho zákona možno podat' na

Slovenskú inšpekciu Životného prostredia, Inšpektorát Životného pľostredia Bľatislava, Stále
pľacovisko Nitľa, odboľ integľovaného povol'ovania akontľoly, Maľiánska dolina 7,94g Ol
Nitľa odvolanie do 15 dní odo dňa doľučenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.

Ak toto ľozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opravných pľostriedkov
nadobudne právoplatnost', j eho zákonnost' môŽe byt' preskú maná súdom.

.(Ü
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o

N h'ą''-4
PillajováRNDľ. Katarina

vedúca Stáleho pľacoviska Nitľa
IŽP Bľatislava

Doľučuje sa:
l. Męsto Trnava, Hlavná 7,9I7 01 Tľnava

Dotknuty oľgán:
2. okľesný úrad Tľnava, odboľ starostlivosti o životné pľostľedie, Kolláľova 54318, g17 Ol

Tľnava
_ štátna správa v odpadovom hospodárstve

Na vedomĺe:
3. FCC Trnava' s.ľ.o.' Priemyselná 5,9I7 01 Tľnava
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