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Slovenskĺí inšpekcia životného pľostľedia Inšpektoľát životného prostredia Bratislavĺ Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7

94901 Nitra

Číslo spisu

4138-10457 I 2020 I J an/ 37 017 021 4 I Zl
Nitľa
01. a4.2020

$bavuje
rŽpne- sľľR

ROZHODNUTIE
4 L3 8- 10457 ĺ 2020 l J anJ 37 0 1'7 02I 4 l z

Popis konania / Účastníci konania

ľozfuodnutie

Výrok rozhodnutia

podl'a prílohy

odôvodnenie

podľa pľílohy

RNDr. Katarína Pillaj ová

vedúca staleho pľacoviska

Doručuje sa

Mesto Tľnava

Hlavná 1

9ITTITnava
Slovenská ľepublika

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská 18

90051 Zohor

Slovenská ľepublika

lĺÍ
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SLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvorľÉrĺo PRoSTREDIA
Inšpektor át živ otného pľostľedia Bratislava

Stále pľacovisko Nitľa
Marianska dolina 7 ,949 0l Nitľa

č. : 4 1 3 8- 1 0 457 /2020 / J an]31 0I7 02t4lzI Nitra 01. 04.2020

ROZIJODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitľa, odboľ integľovaného povoľovania akontroly (ďalej len ,,Inšpekcia..),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení (ďalej len ,,ust.'o) $ 9 ods. 1 písm" c) a $ 10
zátkona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životrré prostredie a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov a podľa ust. $ 32 ods. l písm. a)
zilkonač.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o .WKZ"), na zétkIade žiadosti prevádzkovateľa Mesto Trnavao lllavná l, g17 01 Tľnava,
tčo: oo 3t3"l,t4, zo dňa 16. 12.2019 doručenej Inšpekcii dňa Ig.12.2019 a doplnenia
podania dňa 12. 02.2020 vo veci zmeny integľovaného povolenia a konaní vy'konaných podľa
ust. $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2., 4. a6. zékonao IPKZ, podľa ust. $ 19 ods. l zíkona oWKZ a
podľa zétkona é.7t/1967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších
predpisov (ďalej len,,zákono správnom konaní")

mení a dopĺňa integľované povolenie

vydané ľozhodnutím č. 8054-7103/20L5/záu370I7O2l4 zo dŕra 10. 03. z}Is,ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.04.2015 (ďalej len,,povolenie", ľesp. ,,rozhodnutie"), ktorým bola
povolená činnosť v prevádzke:

,rZariadenie na zhodnocovanie odp adov Tľnava _ Z.etap a výstavby", Zav ar ská cesta 3 7,
Tľnava (ďalej len,,prevádzka"),
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktoý nie

je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za ďeŕ.,ktoré zaľŕÍ:o,
2. predúprava odpadov na spal'ovanie alebo spoluspaľovanie

Povolenie sa vydáva pre pľevádzkovatel'a

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:

Mesto Tľnava
Hlavná l,9!7 01 Tľnava
00 313 114

nasledovne

L. Vo výľokovej časti integľovaného povolenia sa text:

,,Súčast'ou konania o vydanie integľovaného povolenia boli nasledovné konania
s udelením súhlasov, povolení a vyjadrení a schválenia nasledovných dokumentov:

V oblasti ochranv ovzdušia:

L. podľa $ 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - konanie o určení emisných limitov a
podmienok pľevádzkovania.

Inšpekcia z dôvodu, žeprevádzka je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, pľi
ktorom sa nepľedpokladá výraznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušiao emisné

limity neurčuje.

2. podľa $ 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona oWKZ -konanie o určení rozsahu a
požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdroj ov znečisťovania ovzdušia.

Inšpekcia z dôvodu, žeprevádzka je malým zdľojom znečist'ovania ovzdušia' pri
ktoľom sa nepľedpokladá qýľaznejší negatívny Yplyv na kvalitu ovzdušia,

neuľčuje rozsah a požiadavky vedenia pľevádzkovej evidencie malého zdroja
znečist'ovania ovzdušia.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

podľa $ 3 ods.3 písm. b) bod I.3.zákona oIPKZ*konanie ovydaní povoleniana
vypúšt'anie vôd z powchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

Inšpekcia vydáva povolenie na vypúšt'anie vôd z povľchového odtoku do
podzemných vôd nepľiamo vsakom do okolitého terénu.

a
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V oblasti odoadov:

_ podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona oIPI(Z _ konanie o udelení súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Inšpekcia udel'uje súhlas na pľevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie
odpadov činnostoami R12 a R13 uvedenými v prílohe č.2 zákona č.223ĺ2001 Z. z.

o odpadoch.

Platnost' súhlasu: do 15.03.2020

- podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákonaoWKZ_ konanie o udelení súhlasu na vydanie
prevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov a zanadenia na
zhodnocovanie nebezpečných odpadov.

Inšpekcia udel'uje súhlas na vydanie pľevádzkového poriadku zaľiadenia na
zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodno"o""r,í. nebezpečných odpadov.

Nazov prevádzkového poriadku:
Pĺevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie _ Zaŕradenie na zhodnocovanie odpadov
Tľnava _ 2. etapa

Spracovateľ pľevádzkového poriadku:
Ing. Jaroslav Cintaý dňa 04.07 .2012

- podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ_ konanie o udelení súhlasu na nakladanies nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy' okrem súhlasu na prepľaq
nebezpečných odpadov presahujúcu izemÄý ät"óa okĺesného uľadu a súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpeĺnymĺ odpadmi vrátane ich
prepľaYy v územnom obvode okresného úradu Ťrnava.

Platnost' súhlasu: do 15.03.2018

- podl'a $ 8 ods. 3 zákonao IPKZ - schválenie východiskovej správy.

Inšpekcia schval'uje východiskovú správu pľevádzky.

Nazov soráw:
Skládka odpadov .A.S.A. Trnava
Východisková správa _ zhodnotenie kontaminácie podzemných vôd a pôdy pte zaiadenie na
zhodnocovanie odpadov,,splitting..

Spľacovateľ výchoďskovej spráw:
AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava

Zodpovedná osoba:
RNDr. Maľtin Žitĺar'
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Dáfum vypľacovania:
r012014.*

nahródza novým textom:

,,Súčast'ou konania o vydanie integľovaného povolenia boli nasledovné konania
s udelením súhlasov, povolení a vyjadľení a schválenia nasledovných dokumentov:

A) V oblasti ochrany ovzdušia:

podľa $ 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - konanie o určení emisných limitov a
podmienok pľevádzkovania.
Inšpekcia z dôvodu, žeprevádzka je malým zdľojom znečist'ovania ovzdušia, pľi
ktoľom sa nepredpokladá qýľaznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia, emisné
limity neurčuje.
podľa $ 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona oIPKZ -konanie o určení rozsahu a
požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Inšpekcia z dôvodu, že'prevádzka je malým zdľojom znečist'ovania ovzdušia, pri
ktorom sa nepľedpokladá výľaznejší negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia,
neurčuje ľozsah a požiadavky vedenia pľevádzkovej evidencie malého zdroja
znečist'ovania ovzdušia.

B) V oblasti povrchových vôd a podzemných vÔd:
podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod I.3. zákoĺa o IPKZ _ konanie o vydaní povolenia na
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.
Inšpekcia vydáva povolenie na vypúšt'anie vôd z povľchového odtoku do
podzemných vôd nepriamo vsakom do okolitého terénu.

c) V oblasti odpadov:
podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona oIPKZ _ konanie o udelení súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Inšpekcia udel'uje súhlas na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnost'ami R12 a Rl'3 uvedenými v pľílohe č.2 zitkona č.223/200l Z. z.
o odpadoch.
podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona oIPKZ - konanie o udelení súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov a zaiadenia na
zhodnocovanie nebezpečných odpadov.
Inšpekcia udel'uje súhlas na vydanie prevádzkového poľiadku ,,Prevádzkový
poriadok a opatľenia v prípade havárie - Zaríadeníe na zhodnocovanie odpadov Trnava
_2. etap4, zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov a zaľiadenia na zhodnocovanie
n eb ezp ečných odpadov vypľacovaného Ing. Jaroslavom Cintavým dŕra 0 4 .07 .20 12
podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 7 zétkona oIPKZ _ konanie o udelení súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, okrem súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.
Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich
prepravy v územnom obvode okľesného úradu Trnava.
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D)
- podľa $ 8 ods. 3 zákona o WI(Z _ schválenie východiskovej správy.

Inšpekcia schval'uj e východiskovú správu pľevádzky.
Názov správy: Skládka odpadov .A.S.A. Tnrava

Východisková správa _ zhodnotenie kontaminácie podzemných vôd
a pôdy pre zanadenie na zhodnocovanie odpadov,,Splitting..

Spľacovateľ východiskovej správv: AQUA-GEO, s.r. o., Bratislava
Zodpovedná osoba: RNDr. Martin Žiman
Dátum vypracovania: t0l20l4.*

2. Vo výrokovej časti ,,Súčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia boli
nasledovné konania s udelením súhlasov, povolení a vyjadľení a schválenia
nasledovných dokumentov:'o sa za odstavecD) dopĺňa odstavec E) v znení:

,,E) V oblasti odpadov:
- podľa $ 3 ods.3 písm' c) bod 2. zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. c)

zátkona č.79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení nĺót<tor1cľl zákonov _
Inšpekcia udel'uje súhlas na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie
odpadov činnost'ami R12 a R13 uvedenými v pľílohe č.2 zákona č.79t20t5 Z. z.
o odpadoch

- podľa$ 3 ods.3písm. c)bod 4.zákonao IPKZv súčinnostis $ 97ods. 1písm. e)bod2.
zékona č- 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoýh zákonov _
Inšpekcia udel'uje súhlas na vydanie pľevádzkového poriadku ,,Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie _ Zanaďenie na zhodnocovanie odpadov
Trnava,, zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov vypľacovaného vypracovaného RNDr. Dominikou
Mindašovou v termíne L2l20I9 a schváleného Mgr. Tiborom Pekaľčíkom

- podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zÍkona o IPKZ - Inšpekcia lydáva súhlas
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravy v územnom obvode
okľesného úľadu Tľnava."

Predmetné súhlasy Inšpekcia vydáva na 5 ľokov od nadobudnutia právoplanosti tohto
povolenia č. .4l38-10457/2020/Janl37O1702I4/Zl zo dňa 01. 04.ň20. 

-

3. V povolení sa v časti: l. Úaaje o prevádzke, B. Zák|adné infoľmácie o prevádzke -odpady povolené pľebeľat' do prevádzky za účelom zhodnotenia sa do labul'ky č. 2
vkladó nový riadok v znení:

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiá|y ĺa b áze lepenky
(kompozity nabáne )

o

4. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , D. opatľenia pľe minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text vĺode 1. znejúci:

,,Inšpekcia vydáva súhlas na ptevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťami R12 a R13 s platnosťou do 15.03.2020 pre odpady uvedené v tabul'ke č. 2
,,odpady prebeĺané do prevádzky za účelom zhodnotenia", uvedenej v časti integrovaného
povolenia: (I. Udaje o prevádzke lB. Základné informácie o prevádzke / odpady povolené
preberať do pľevádzky za účelom zhodnotenia)...
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nahľódza no\dm textom:

,,Súhlas naprevádzkovanie zariadeĺiana zhodnocovanie odpadov činnosťami R12 a R13 sa
vydäva na dobu 5 ľokov od nadobudnutia právoplanosti tohto povolenia
č..4138-10457l2020lJan/370I702I4lZ1zodňa01.04.2020 preodpadyuvedenévtabul'ke
č. 2 ,,odpady prebeľané do prevádzky za účelom zhodnotenia", uvedenej v časti
integľovaného povolenia: (I. Úaa;e o prevádzke / B. Zŕk\adné informácie o prevádzke /
odpady povolené pľeberať do prevádzky za účelom zhodnotenia)."

5. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , D. Opatľenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 2. znejirci:

,,Prevádzku sa povol'uje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku ,,Prevádzkový
poriadok a opatľenia v prípade havárie *Zanadenie na zhodnocovanie odpadov Tmava_Z.
etapď' vypracovaného Ing. Jaroslavom Cintavým dňa 04.07.2012 a schváleného Ing.
Vladimírom Butkom, predloŽeného inšpekcii dt'a 2L.T L.20I4.

nahródza novým textom:

Prevádzku sa povol'uje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku ,,Prevádzkový
poriadok a opatrenia v prípade havárie _ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava"
vypľacovaného RNDr. Dominikou Mindašovou dňa 09.I2.20l9 a schváleného
Mgr. Tiborom Pekarčíkom."

6. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , D. opatrenia pre minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 5. znejúci:

,,lnšpekcia vydävasúhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy
v územnom obvode okresného úradu Tľnava s platnosťou do ĺ.5.03.2018. Súhlas sa
vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 1 uvedenej v časti integrovaného
povolenia: (I. Udaje o prevádzke lB. Základné infoľmácie o prevádzke /Yzn1kodpadov)."

nahrádza novým textom:

,,Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy v územnom
obvode okľesného uradu Trnava sa vydáva na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplanosti
tohto povolenia č. 4I38-I0457/2020/Jan/370I702I4|ZI zo dita 01. 04. 2020. Súhlas sa
vďahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 1 uvedenej v časti integľovaného
povolenia: (l. Údaje o prevádzke /B. Zŕl<|adné informácie o prevádzke /Yznikodpadov)."

7. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitoľovania pľevádzky a údaje, ktoľé treba evidovat' a poskytovať do
infoľmačného systémuo 7. Podávanie správ sa text bodu 7.l. ruší a nahrddza sa textom
v znení::

,,7.I.Prcvádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierď, spracúvať avýodnocovať údaje
a infoľmácie určené v povolení a v súlade so zákonom č' 20512004 z. z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostedí a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov ich každoročne
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oznamovať do 28. febľuára zapredchádzajícíkalendárnyľokv elektronickej podobe

do Naľodného registra znečisťovania.

8. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy

mônitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovat'a poskytovat'do Podávanie

správ sa text boďu7.2' ľuší a nahródza sa textom v znení::

,,7.2. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viest'a uchovávať evidenciu o

mnoŽstve, druhu a pôvode odpadov pĺevzatýchna zhodnotenie, o spôsobe nakladania

s nimi a ohlasovať ustanovené tňaje z evidencie každoročne do 28. februáľa
nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné

prostľedie a Inšpekcii.
Prevádzkovateľ p o dáva za pr ev äďz|an:

- zapÍevzatie odpadov za účelom zhodnotenia _ hlásenie typ R
- zaýdaj odpadov po procese zhodnotenia - hlásenie typ M
- evidenčný list zaľiadJnia na zhodnocovanie _ zaprijaté odpady do zariadenia."

9. V povo1ení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy

monitoľovania pľevádzky a údaje, ktoré treba evidovat' a poskytovat'

doinfoľmačného systému,7. Podávanie spľáv sa text bodu 7.3. ruší anahrddza sa

textom v znení::

,,7.3.Prcvildzkovateľ je povinný viesť auchovávať evidenciu odruhoch amnožstve

odpadov, s ktoiýTni nakladá ako pôvodca, viesť evidenciu o ich zhodnotení

a aneškodnení a oĹlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 28. februáľa
nasledujúceho ľoka Inšpekcii formou ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním,

typ hbsänia P, s uvedením údajov o nasledujúcom dľžiteľovi odpadu, ktorému bol

ódpad odovzdaný na jeho zhodnotenie/zneškodnenie, podľa všeobecne závdzných

právnych predpisov odpadového hospodárstva.'o

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčasto integľovaného povolenia vydaného

ľozhodnutím č.8054-7l03l201'5lzáil370l7020|4 zo dňa 10.03.2015 vznení neskoľších

zmien a doplnení pľe pľeváďzku ,rZariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava _

2.etapaqýstavby'oo Zavarskácesta37,Trnava aostatné jehopodmienky z os táv a j ú

neznemené.

odôYodnenĺe

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona

č. 525/2oO3 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení

niektoých zákonov vzneni neskorších predpisov apodľa ust. $ 32 ods' 1 písm. a) zŕlkona

o IPKZ, na zŕlk[aďe žiadosti prevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná 'l', 9l7 0L Tľnava'

rČo: oo 313 114, zo d;1a t6. 12.2019 doručenej Inšpekcii dňa 19. |2. 2019 a doplnenia

podania dňa 12. 02.2020 vo veci Zmeny integĺovaného povolenia a konaní vykonaných podľa

ust. $ 3 ods. 3 písm. c) bod2., 4. a 6. zákona oLPI{Z a podľa zŕkona o správnom konaní mení
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a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku ,rZariadenie na zhodnocovanie odpadov
Trnava - Z.etapa výstavby.' v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu
navydanie aktualizovaného pľevádzkového poriadku zanadenia nazneškodňovanie odpadov
preprevádzku, predĺženia súhlasu naprevádzkovanie zariadenianazhodnocovanie odpadov
činnosťami R12 a R13, predĺženia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane
ich prepravy azapracovaĺie tejto zmeny do opisu a podmienok integrovaného povolenia.

Zmeĺa v činnosti preváďzl<y, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa zäkona NR SR č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch vznení
neskoľších predpisov av zneni zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integľovaného povoleniapredložil Inšpekcii
stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti a aktualizovaný prevádzkový
poriadok zariaďenía na zneškodňovanie odpadov.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii.
Inšpekcia po preslnimaĺi predloženej žiadosti a jej doplnenia zistlIa, že Žiadosť je úplná a preto
podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. a) zžú<ona o IPKZ Inšpekcia upovedomila listom
č.4138-5128/2020/Jan/370l70202I4lZI zo dňa 19. 02.2020 prevádzkovateľa, účastníkov
konania a dotknuté orgány o začati sprárĺreho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa
k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie
(ust. $ 33 ods. 2 v nadväznosti na ust. $ 27 zákona o správnom konaní) v určenej lehote odo
dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveŤl upozornila, že na neskôľ podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektoý z účastníkov konania alebo dotknutý organ potľebuje
na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. $ 1 1 ods. 6 zétkona o IPKZ
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predížiť.

Taktiež lnšpekcia v upovedomení uviedla, že účastrík konania môže v určenej lehote
alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny z účastníkov
konania ovykonanie ústneho pojednávania nepoŽiada, Inšpekcia podľa ust. $ 11 ods.10
písm.e) zákona oIľKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde krozporom medzi
dotknutými oľgánmi a ak prípadné pľipomienky účastníkov konania nebudú smerovať proti
obsahu zán'ánného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Vzhľadom nato,že sa nejednalo o konanie uvedené v ust. $ 11 ods. 9 zákoĺa o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoltek podstatrú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre ptevádzky, pri ktoľjch sa navrhuje uplatňovať

ust. $ 21 ods.7 zikonaoIPRZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. $ 33 ods. 1

písm. a) aŽ e) zäkoĺa o IPKZ,
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náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ust. $ 7 zákona o IPKZ.
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v infoľmačnom systéme integľovanej

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskýnuté pľevádzkovatel'om
o pľevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust' $--1-L

ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ.
zveľejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integľovanej prevencie
akontroly znečisťovania anajmenej po dobu 15 dní na svojej uľadnej tabuli výzvy
dotknutej veľejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, vllzvY dotknutej

verejností avýmy verejnosti kmoŽnosti vy,jadrenia sa kzačatiu konaniä vlehote
najmenej 30 dní podľa ust. $ 11 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 ust. 6 1 l oĺĺs 5 nísm_ e'l zákona. o'ÍPK7^
ústneho pojednávania podľa ust. 8 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote Žíadĺy z účastníkov konania ani z dotknutých organov nepoŽiadal

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadľenie podľa ust. $ 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ
zaslalo svoje stanovisko k zmene integľovaného povolenia pľe pľedmebrú pľevádzku Mesto
Trnava,listom č' oURaK/34989-2O036l202OĺHnzo dÍ:n 10. 03. ZD2}'bezpripomienok.

Súčasťou integrovaĺrého povoľovania bolo podľa zákoĺa o IPKZ konanie:

v oblasti odpadov
- podľa $ 3 ods.3 písm. c)bodZ-zákonao IPKZv súčinnostis $ 97ods. l písm. c) zákona

č.79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení niektoých zákonov _ konanie o

udelení súhlasu na prévádzkovanie zatĺadenia na zhodnocovanie odpadov (predĺženie
platného súhlasu),

- podľa$ 3 ods.3 písm. c)bod 4.zákonaoÍPKZv súčinnosti s $ 97 ods. 1písm. e)bod2.
zákonaé.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov _ konanie
oudelenie súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zaĺiadeĺia na zneškodňovanie
odpadov

- podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákonaoIPKZ _ konanie o udelení súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

Inšpekcia zapracovalado rozhodnutia súhlas na vydanie aktualizovaného prevádzkového
poriadku zanadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku, súhlas na pľevádzkovanie
zanadeniana zhodnocovanie odpadov a súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane
ich pľepravy do opisu a podmienok integrovaného povolenia. Zároveň Inšpekcia aktualizovala
vybľané podmienky integrovaného povolenia v súvislosti s akfuálnou platnou legislatívou.
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Zmeĺa činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní

vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneĺi neskorších

predpisov.

Prevädzka techno|ogickým vybavením a geograÍickou pozíciou nemá významný

negatívny vplyv na Životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastlril povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuloŽila

opatľenia na minimalizáciudiaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvtl znečisťovania.

Inšpekcia preskumala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela

kzáveru, že navrhované riešenie spíňa požiadavky akritériá ustanovené vpredpisoch

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integľovaného povoľovania. Inšpekcia na zžklrade

preskúmania a zhodnotenia predloŽenej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu

a vykonaného konania zistlLa, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane

obmedzené práva a pľávom chránené zäujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie

pľevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zäkona

oWKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení $ 53 a $ 54 správneho zákona možno podať

na Slovensku inšpekciu životného prostredia, Inšpektotát Životného pľostredia Bratislava,

Stále pracovisko Nitra, odbor integľovaného povol'ovania a kontroly, Maľianska dolina 7,

g4g oI Nitra odvo|anie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia

účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opravných prostriedkov

nadobudne právoplatnost', jeho zákonnosť môže bý pľeskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska
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Doľučuje sa:
Účastníkom konania:
1. Mesto Trnav4 Hlavná L,9I7 01 Trnava
2. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(p o nado budnutí práv op l atno s ti)
3. okľesný urad Trnava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, Kollráľova 8,

9ĺ7 0L Trnava, štábra správav odpadovomhospodárstve
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