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Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky:
- doložka pľávoplatnosti

- doložka vykonateľnosti

- doložka pľávoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo ľozhodnutia:

Dátum vydania ľozhodnutia:

Dáturn vytvoľenia doložky:

Vytvoľil:

s 633 -17 49 I 12021 I J an/37 017 01041 Z7

20.05.2021

t8.06,202r

Mgr. Jakub Janič

o
o
o

vydal

IČo:

Názov:

00 I s6906

Slovenská inšpekcia živofirého pľostredia

daje rozhodnutia

Dátum nadobudnutia pľávoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre :

- rozhodnutie v plnom znení

- časť rozhodnutia

r0.06.2021

o
o

1
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SLoVENsKÁ INŠPEKcIA Žlv orľÉrĺo PRoSTREDIA
rľŠpnrľonÁľ Žlv oľľÉrĺo PRosTRBDIA
BRATIsLAvA sľÁr-.,p PRACovISKo NITRA

Mariánska dolina 7, 9490l Nitra
,/

číslo spisu

s633 l3'7 6t2021 -17 491 1202t

Nitľa

20.05.2021

ROZHODNUTIE
5 633 -1'1 49 1 12021 I J anl 37 017 0104 I Z7

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie/právnická osoba

Výľok
povolenie

odôvodnenie
odôvodnenie povolenia

Poučenie

poučenie o opľavnom prostriedku pľoti tomuto ľozhodnutiu

Bc' Ing. Vladimír Poljak

riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektľonicky oľgánom verejnej moci

ĺČo: ootsoqoĺ

Doručuje sa

Mesto Tmava, odboľ územného tozvoja a koncepcií, Hlavná l,9177| Tľnava, Slovenská republika
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská ľepublika
Slovenslcývodohospodáľskypodnik,š.p.oZPiešťany,NábrežieIvanaKrasku3,92180 Piešťany'Slovenská
republika
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sLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľEHo PRosTRBDIA
Inšpektoľ át živ otného p ľostľedia Bľatislava

Stále pľacovisko Nitľa
Maľiánska dolina 7,949 01 Nitľa

č.: 5633 -l7 49 I 12021 l J anl37 017 0l04l Z7 Nitľa 20. 05.202I

ROZIJODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostľedia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitľa, odbor integľovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"),
ako príslušný orgát štátnej správy podľa ustanovení $ 9 ods' 1 písm. c) a $ I0 zákoĺa
č' 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné pľostredie a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v zneĺí neskoľších predpisov a podľa ustanovenia $ 32 ods. 1 písm. a)

zäkona č. 39l20I3 Z' z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o Zmene a doplnení niektorých zátkoĺov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej |eĺ ,,zákon
oIPKZ"), na zíkIade žiadosti pľevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná l, 9l7 01 Tľnava,
lčo: oo 3ĺ.3 ĺ.14, podanej Inšpekcii ďía26. 02' 2O2I,vo veci zmeny integrovaného povolenia
a konaní vykonaných podľa ustanovení $ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3., $ 3 ods. 3 písm' c) bod 4.

a 6., podľaustanovenia $ 19 ods. I zátkonaoIPKZ apodľa zátkonač.7111967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v zĺeĺi neskoľších pľedpisov (ďalej |en ,,zákon o správnom
konaní")

mení a aopíňa integľované povolenie

vydané rozhodnutím č.4086/OIPK-418/04-Kk/370170I04 zo díla 08. 11.2004,zmenené
a doplnené ľozhodnutiami:
. č. 10169 -16825137l20IIlZéLll370I70I04lZI zo óila 07 . 06' 20II
. č. 7368-9307 l37l20I4lZéLll370I70I04lZ2I<R zo dňa I7 . 03. 2014
. č. 27 64-13828 /37 l20I 4/Záll37 0I7 0I04lZ3 zo dŕra 24. 04. 20I 4
. č. 2883-946912017lMed/370l70I04/Z4 zo ďía22' 03.2017
. č. 824-6788l20I9/Med/370I70I04lZ5 zo día 22. 02. 2019



stťana 2 zo 8 ľozhodnutia č. 5633-]7491/202]/Jan/370]70l04/Z7

. č' 166l-l329l2020/Rum/370I70104lz6-sP Zo dťra 22. 01. 2020
(ďalej len,,povolenie", resp. ,,rozhodnutie"), ktoým bola povolená činnosť v prevádzke

,'Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný,,
(ďalej len,,prevád zka"),

kategoľizovanej v zozname priemyselných činností v pľílohe č. 1 k zákonu o IPKZpod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t

odpadu za deŕ' alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okĺem skládok
ineľtných odpadov.

Povolenie sa vydáva pľe pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
IČo:

Mesto Tľnava
Hlavná tr917 01 Tľnava
00 313 114

I

nasledovne:

Vo vyľokovej časti povolenia sa pred časť o,I. Povolenie sa vydáva pre nasledovné
zaľiadenia a vykonávanie nasledovných činností v prevádzke" vkladá text
v nasledovnom znení:

,,Inšpekcia v zmysle integľovaného povoleniač, Z7

v oblasti povľchových vôd a podzemných vôd:
podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod l,3 zäkona o IPKZ - povoľuje vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do povľchových vôd (predĺženie platného povolenia)

Povolenie savzťahuje na vypúšťanie povrchových vôd z obvodového odvodňovacieho
ľigola a areálu skládky odpadov v Tmave.

Podmienky povolenia na vypúštanie povrchových vôd uvedené v rozhodnutí
č. l0169-16825137l20IIlZäll370I70I04lZI zo dťla 07. 06.20II zostávajú v platnosti,
okrem podmienky č. 5.

Časová platnosť povolenia je 10 ľokov od nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia
č. 5 633 -1'7 49 I l 2021 l J an/ 37 0 I7 0 I04 l Z7 .

v oblasti odpadov:
podľa $ 3 ods.3 písm. c)bod 4.zäkonaoIPKZvsúčinnosti s $ 97 ods' 1písm' e) bod2.
zäkona č,' 79/2015 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov _ vydáva
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súhlas na Vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(vypracovala Mgľ' P alľicia KĺiŽanovél", 02l202I)'
podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zélkona o IPKZ _ vydáva súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmívréúane ich prepravy (predĺženie platného súhlasu)

V povolení v časti II. Záväzné podmienky' 1. opatľenia na ochľanu ovzdušia, vody
a pôdy a opatľenia pľe technické zaľiadenia na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy
v pľevádzke, všeobecné podmienky, časť Všeobecné podmienky sa text v bode 1.10.:

,,l.10. Pľevádzku sa povoľuje prevádzkovať podľa prevádzkového poľiadku
vypracovaného Ing. Jaľoslavom Cintavým 18. 12. 2018 a pľedloženého
povol'ujúcemu oľgánu na udelenie súhlasu na jeho vydanie dtla 20. 12. 2018 v
súvislosti s kolaudáciou stavby,,Skládka komunálneho odpadu Tľnava _Zavar -

V. etapa - sektoľ Il,I2."

nahr ádza n ový m zĺenim''

,,1'10. Pľevádzku sa povol'uje prevádzkovať podľa pľevádzkového poriadku
vypracovaného Mgľ. Patríciou Križanovou zo dňa 23. 02.202I a predloženého
povoľujúcemu orgánu na udelenie súhlasu na jeho vydanie dia26.02.202I."

V povolení v časti IL Zánňzné podmienky' 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy a opatrenia pľe technické zaľiadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v pľevádzke, všeobecné podmienky, časť Suľoviny (odpady), vstupné médiá'
eneľgia, výrobky sa text v bode 1.29.:

Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy v územnom obvode Tmavy v rozsahu odpadov uvedených v bode 3.1 .

integľovaného povolenia v množstve 1000 t.rok-l. Súhlas na nakladanie s

nebezpečnými odpadmi sa udel'uje na obdobie 5 ľokov od pľávoplatnosti tohto
ľozhodnutia č. 2883-9469/20I7lMed/370I70I04lZ4. Platnosť tohto súhlasu
Inšpekcia predĺži' 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 pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o
predĺženie súhlasu." i

)

3

,rL29,

nahrádza novým znením:

,,I.29.Inšpekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepľavy v územnom obvode Tmavy 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 na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto

ľozhodnutia č. 5633-1749Il202IlIanl370I70I04lZ7. Platnosť tohto súhlasu
Inšpekcia ptedÍží, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v pľeÝádzke k
zmene skutočností, ktoľé sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ
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najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o
predíženie súhlasu."

V povolení v časti Il. Zánäzné podmienky, 1. opatľenia na ochranu ovzdušia, vody
a pôdy a opatľenia pľe technické zaľiadenia na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy
v pľevádzke, všeobecné podmienky, časť Suroviny (odpady), vstupné médiá,
eneľgia, výľobky sa text v bode 1.30.:

,r 1.30 Súhlas naprevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1
a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov, (vypracovaný Ing. Jaľoslavom Cintavým 18.12.2018 ) sa udel'uje na
obdobie 5 rokov od pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia č. 824
678812019lMed/370l70Í04lZ5. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predižia to aj
opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré
sú ľozhodujúce na vydanie súhlasu a ak pľevádzkovateľ najneskôľ 3 mesiace pred
uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov."

nahrádza novým znenim:

Súhlas na prev ädzkovanie zaríadeĺia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D 1

a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov, (vypracovaný Mgr. Patľíciou Kľižanovou dťta23. 02.2O2I) sa udeľuje
na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia
č. 5633-I749Il202llJan/370I70104/Z7. Platnosť týchto súhlasov tnšpekcia
predlzi a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v pľevádzke k zmene
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ
najneskôr 3 mesiace pľed uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o
predĺženie súhlasov."

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadĺe námietky ani pľipomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 4086/oIPK-418/04-Klď370170104 zo dňa 08. 11. 2004 v znení neskoľších
zmien a doplnení pre pľevádzku ooSkládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný..
aostatnéjehopodmienky zostávaj ú neznemené.

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej spľávypodľa ustanovení $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10
zákona č' 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zäkonov v zneni neskoľších predpisov a podľa ustanovenia $ 32 ods. 1

písm' a) zákona oIPKZ aako špeciálny stavebný úľad podľa ustanovenia $ 120 ods. 1

stavebného zákona, na zák|ade žiadosti prevádzkovateľa Mesto Tľnava, Hlavná 1,917 0l

,r1.30
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Tľnava, lčo: oo 3t3 lt4 (ďalej len ,,prevádzkovateľ") zo dňa 23.O5.2OI7, doručenej
Inšpekcii día 26.02.2O2l, vo veci zmeny integrovaného povolenia akonaní vykonaných
podľa ustanovení $ 3 ods. 3 písm. b) bod 1'3., $ 3 ods' 3 písm. c) bod 4. a6. zétkona oIPKZ
a podľa zélkona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku

''Skládka 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" v súvislosti so zmenóu v prevádzke

z dôvodu pred\ženia platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povľchových vôd, predľženie súhlasu na vydanie pľevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov a súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich
prepravy.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je pľedmetom tohto povolenia, nepredstawje
podstatnú zmenu. Podl'a zátkona NR SR č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskoľších pľedpisov avzneni zákona o|PKZ, časti X. Životné prostľedie, položky l71a
Sadzobníka spľávnych poplatkov zmerLa, ktoľá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti apriložených príloh zistila, že podanie je úplné a oĹsahuje všetky
potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podl'a ustanovenia $ 11 ods' 5 zákona
oIPKZ upovedomila listom č.5633-10082l202l/Ian/37OI7OI04lZ7 zo dňa 30. 03.202I
pľevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začati spľávneho konania vo
veci zmeny integľovaného povolenia a uľčila 30 dňovú lehotu nä uplatnenie svojich
pľipomienok a námietok.

Pľevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integľovaného povolenia predložil Inšpekcii
pľevádzkový poriadok skládky.

Inšpekcia zároveň upozoľnila, že na neskôr podané námietky nepľihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo áotknutý orgán potrebuje
na vyjadľenie sa k žiadosti dlhší čas' môže Inšpekcia podľa ustanovenia $ t l ods. 6 zétkona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím ptedižiľ.

Inšpekcia upozoľnila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o naľiadenie ústneho pojednávania v uľčenej lehote alebo v pľedĺženej lehote, alebo ak dôjde
k ľozporom medzi dotknutými oľgánmi, alebo ak pľípadné pľipomienky účastníka't onunĺu
budú smerovať proti obsahu zátväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pľetože
žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožíadal, Inšpekciu ,rp,r.tĺtu od ústneho
pojednávania.

Vzhľadom nato,že nešlo okonanieuvedenévustanovení $ 11ods. 9 zálkonaoIPKZ:- vydaniepovoleniapľe nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenlt'
- vydanie alebo zmenu povolenia pľe pľevádzky, priktoľých sa navrhuje up1atňovať

ustanovenie $ 21 ods. 7 zákonaoIPKZ,
- Zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podl'a ustanovenia $ 33

ods. l písm' a) až e) zákona o IPKZ
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Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia $ 1 1 ods. l0 zétkona o IPKZ
upustila od:

' ná|ežitostí žiadosti a pľíloh žiadosti podľa ustanovenia $ 7 zäkoĺa oIPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej

prevencie akontľoly znečisťovania aod zverejnenia najmenej 15 dní stručného
zhmutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého
pľevádzkovateľom o pľevádzkovateľovi aoprevádzke na svojej úradnej tabuli podľa
ustanovenia $ 1l ods. 5 písm. c) zákona o LPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v infoľmačnom systéme integrovanej
prevencie a kontľoly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej veľejnosti na písomné pľihlásenie sa za účastníka konania , výzvy dotknutej
verejnosti avýzvy verejnosti k možnosti vfadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podľa ustanovenia $ 1 1 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom

. podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,_ odústneho pojednávania podľaustanovenia $ 15 zákona oIPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadľenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia $ 11 ods. 5 písm. a)
zélkona o IPKZ zaslalo svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre pľedmetnú
prevádzku:
Mesto Trnava:
(stanovisko č. oURaIí 37 000 -2O8 5 5 l 2O2l lHn zo dŕ'a Ig . 04. 2O2I)
Mesto Trnava nemá k navľhovanej zmene integrovaného povolenia pripomienky..

hospodárstva:
(stanovisko č. oU-TT-osZP3-202|/011569-002 zo día Ig. 04.2021)
okľesný úrad Tmava, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie z pohľadu odpadového
hospodárstva k vydaniu zmeny integľovaného povolenia nemá námietky a pľipomienký'

Súčasťou integľovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti odpadov:
- podľa$ 3 ods.3 písm' c)bod4.zákonaoIPKZvsúčinnostis $ 97 ods' ] písm. e)bod2.

zákona č. 79/2015 Z. z' o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov - konanie o
udelenie súhĺasu na vydanie prevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanie
odpadov (vypľacovala Mgr. Patľícia Kľižanová, 02/202I),

- podl'a$ 3 ods.3písm. c) bod6zákonaoIPKZ _konanieoudelenísúhlasunanakladanies
nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy

v oblasti povľchových a podzernných vôd:



stľana 7 zo 8 rozhodnutia č. 5633-I749l/202l/Jan/370]70]04/27

- podľa $ 3 ods' 3 pĺsm. 3 písm. b) bod ].3 zákona o IPKZ _ povolenie na vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku do povrchových vôd

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 2412006 Z. z, o posudzovaní
vplyvov na Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších
pľedpisov.

Preváĺdzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý oryán nebol
požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a lnšpekcia neuložila
opatľenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cgzhraĺičného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia pľeskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady ľozhodnutia a dospela k
záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kľitériá ustanovené v pľedpisoch
upľavujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe
pľeskúmania a zhodnotenia predložeĺej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého oľgánu a
vykonaného konania zistila, že zmenoupovolenia nie sú ohrozené ani neprimeľane obmedzené
préxa a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie preu'ádzky z
hľadiska zhodnotenia celkovej úľovne ochrany Životného prostredia podľa zilkona o IPKZ a
rozhodla tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení $ 53 a $ 54 správneho zákona možno podať
na Slovenskú inšpekciu životného pľostredia, Inšpektorát životného prostľedia Bratislava,
Stále pracovisko Nitľa, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Maľiánska dotina 7,
949 0l Nitľa odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných ľiadnych opľavných prostľiedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. j

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ
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Doľučuje sa:
Účastníkom konania:
1. Mesto Tnava, Hlavná I,917 01 Tľnava
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bľatislavská 18, 900 5! Zohor
3' Slovenský vodohospodáľsky podnik, štátny podnik, odštepný z6vod Piešťany,

Nábrežie I.Krasku č.31834,921 80 Pieštany

Dotknu{ým oľgánom a organizálciám (po nadobudnutí pľávoplatnosti):
4. okresný úrad Trnava, odboľ staľostlivosti o živoné prostľedie, Kolláľova 8,

9l7 0I Tmava - štátna spľáva v odpadovom hospodárstve
- štáĺra vodná správa

L
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