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sLovENSKÁ INŠPEKCIA Žlv oľNEHo PRosTREDIA
InšpektorátživotnéhoprostľediaBratislava

Stále pracovisko Nitľa
Maľiánska dolina 7,949 01 Nitľa

č.: 5'7 02-25 566 l 2022lKÍo l 37 0I7 0214 lZ3 v Nitľe dŕn2]'.07.2022

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané ľozhodnutím č. 8054-7103 l37l20l5lzáll370l7o2!4' zo día 10' 03' 2015' ktoré

nadobudlo pľávoplatnosť dňa 07 .04.20L5,zmenené a doplnené rozhodnutiami:

oč.4l38-10457l202)lĺanl3701r702l4lzlzodŕra0|.04.2020
oč.7858-35553l202llJanl370t702l4lz2zodila29.09.z02I
(ďalej len,,povolenie'o resp' ,,rozhodnutie'o), ktoľým bola povolená činnosť v pľevádzke:

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektorát životného prostredia Bľatislava,

Stále pracovisko Niiľa, odbor integľovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,lnšpekcia'o),

ako pľíslušný oľgán štátnej správy podl'a $ 9 ods. 1 písm' c) a $ 10 zĺlkona

č' 52512003 Z. z. o štátnej správe staľÁtlivosti o životné pľostredie a o zmene a doplnení

niektoých zákoĺov v zneni neskoľších pľedpisov a podľa $ 32 ods' 1 písm' a) zálkona

č.3gl20t3 Z. z. o integľovanej pľevencii a ŕontľole znečisťovania životného pľostredia a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len "zákon

oIPKZ,,), ĺa zŕtklade písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Mesto Tľnava'

Hlavná ut. č. t, gí; ó1 Trrruno, íčo' 00 313 114 (ďalej len ,,pľevádzkovateľ'o) zo dňa

10.05' 2022, doručenej Inšpekcii dňa 11' 05. 2022 na zäklade výzvy Inšpekcie

č.5702-6279l2022lÍko zo dňa 2l.0z.2022, ktorá vyplynula zvykonanej environmentálnej

kontľoly č. 84l2027lz, vo veci zÍneny č. 3 integľovaného povolenia v súvislosti so zmenou

v pľevádzk e ,rZariadenie na zhodnocovanie odpadov Tľnava _ 2. etapa qýstavby'o podľa

$ 33 ods. l písm. Í) zákona oIPKZv súčinnosti ; $ 19 ods' I zákona o IPKZ a podľa zákoĺa

č.,lll1967 Zb. o správnom konaní (správnyporiadok) v zneĺineskorších predpisov (ďalej len

,,zákon o spľávnom konaní")

L
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,,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava _2. etapaqýstavby'o (ďalej len

,rprevádzka'o)

pre pľevádzkovateľa:

obchodné meno

Sídlo:
ĺČo:

Mesto Trnava
Hlavnául' č. 1,9I7 0t Trnava

00 313 114

nasledovne

I Vo výľokovej časti povolenia sa za odsek F) vkladajú nové odseky G) v nasledovnom

znenl:

,oG) Inšpekcia podľa $ 33 ods. l písm. f) zákona oIPKZ pľehodnocuje a aktualizuje

z dôvodu uveľejnenia dokumentu

,TVYKONÁVACIE RoZIIoDNUTIE KOMISIE (EtD 201811147 z 10. augusta

20L8o ktorým sa podl'a smernice Európskeho paľlamentu a Rady 20l0ĺ75ní)

stanovujú závery o najlepšíchdostupných technikách (BAT) pľispľacovaní odpadu

(oznámené pod číslom C(2018) 5070)" (ďalej len,,Dokument o BATo')'o'

3. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, C. opatľenia na prevenciu znečist'ovania'

najmä použitím najlepších dostupnýcľr techník sa vkladá nový text v nasledovnom znení:

o,1. Prevádzkovateľ je povinný v lehote od 17. 08. 2022 prevádzkovať pľevádzku

v súlade s Vykonávacím ľozhodnutím komisie (EU) 2018/1147 z 10' augusta 2018'

ktorym sa podl'a sĺnernice Európskeho paľlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú

zdveľy o najlepších dostupných tichnikáin @,nr) pri spracovaní odpadu (oznúmené

pod číslom C(2018) 5070)" nasledovne:

1.1. Prevádzkovateľ je povinný s cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti vykonávať

a dodňiavať.y.ieÁ enviľonmentálneho manažérstlĺa (EMS), I<toý zahÍia všetky vlastnosti

uvedené v BAT 1.

1.2. S cieľom 
"tepsĺľ 

celkové enviľonmentálne vlastnosti zariadenia sa majú v rámci BAT

pouŽiť všetky ďalej uvedené techniky:

a) Stanovenie a vykonávanie postupu charakterlzácie odpadu a pľedbežného pľijímania

odPadu.

b) Stanovenie a vykonávanie postupov pľijímania odpadu'

c) Stanovenie a vykonávanie systému sledovania odpadu a súpisu 'odpadu'

d)Stanovenieavykonávaniesystémuriadeniakvalityvýstupu.
e) Zabezpečenie oddeľovania odpadu'

0 Zabezpečenie kompatibility odpadu pred jeho zmiešaním'

g) Triedenie pricháďzajÍlceho tuhého odpadu'

1'3. S cieľom znižiť environmentálne riziko súvisiace s uskladnením odpadu sa majú v ľámci

BAT použiť všetky ďalej uvedené techniky:

a) optimalizované miesto uskladnenia odpadu'

b) Primeľaná kapacita uskladnenia'

t
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c) Bezpečĺä prev ádzka uskladnenia'

d) Samostatný pľiestor na uskladn enie zaba|eného nebezpečného odpadu a nakladanie

s ním.

1.4' S cieľom zniŽiť enviľonmentálne ľiziko súvisiace s nakladaním s odpadom a prevozom

odpadu sa majú v rámci BAT stanoviť a vykonávať postupy nakladania s odpadom

a prevozu odPadu.

1'5. V rámci BAT sa má s frekvenciou aspoň raz roóne monitorovať ľočná spotľeba vody'

eneľgieasuľovín,akoajročnátvorbazvyškovaodpadovejvody.
l.6. Scieľom zabrániť.'"r'iko emisií 

'apucnu 
alebo' ut' to nie je moŽné' dosiahnuť ich

znižeĺ|e sa má v ľámci BAT pouižiť jedna z ďalej uvedených techník alebo ich

kombinácia:
a) Minimalizácia času zotwania'

b) Chemická úprava.

c) optimalizácia aeróbnej úpravy'

I.,7. Scieľom zabräniť vzniku difilznych emisií do ovzdušia, najmä prachu, oľganických

zlúčenín a zápachll,alebo, ak to niĹ je moŽné, dosiahnuť ich zniŽente sa má v ľámci BAT

použiť vhodná kombinácia ďalej uvedených techník:
.")Minimalizáciapočtupotenciálnychzdrojovdifrlznychemisií.

b) Výber apolživanie zariadenia s vysokou integritou'

c) Protikorózneopatľenia'
á1 zamedzenie úniku , záchyta spracovanie difilznych emisií'

e) Zvlhčovanie.
f) IJdržba'

,) Čistenie priestorov spľacovania a uskladňovania odpadu'

h) Program zisťovania únikov a ich opľavy (LDAR)'

1.8. S cieľom zabrániťvzniku emisií hluku; vibľácií, alebo, ak to nie je možné' dosiahnuť ich

zníŽeĺie sa v rámci BAT má použiť jedna z ďa\ej uvedených techník alebo ich

kombinácia:
a) Vhodné umiestneni e zariadeni a budov'

b) Prevád zkové opatľenia'

c) Zaťladeĺie s nízkou hlučnosťou'

á1 zariadenia na kontrolu hluku a vibrácií'

e) Zĺiženiehluku.
1.9.Scieľomzabtániťdôsledkomhaváriiaincidentovpreživotnéprostrediealeboich

obmedziť '" -"iu v rámci BAT použiť ako súčasť plánu riadenia haváĺií všetky ďalej

uvedenó techniky (pozľi BAT 1):

a) ochĺanné opatrenia'

b) Riadenie emisií zhaváriiliĺcidentov' :

c)Systémľegistrácieaposúdeniaincidentovlhavárti.
l'10.scieľomvyŽĺťmateľiálovúefektívnosťsamajúvľámciBATmateriáIyĺahráĺdzať

odpadom' 
!|--^'^:^^_^*^:^ oo " 'áĺtrni RAT r ve ďalej uvedené

1 .1 1. Na efektírme využívanie eneľgie sa v ľámci BAT majú používať obiď

technikY:

a) Plán eneľgetickej efektívnosti'

b) Záznamo energetickej bilancii'
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1.12. S cieľom zníŽiť množstvo odpadu určeného na zneškodnenie sa má v rámci BAT

maximalizovať opakované používanie obalov ako súčasť plánu nakladania so zvyškami

(ptoztiBAT 1).

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčasto integrovaného povolenia vydaného

rozhodnutím č. č.8054_7103 l37t20'5ĺZáil370l70214zo dlĺ10. 03. 20''5,ktoré nadobudlo

pľávoplatnosto dňa 07. 04.20|5 aostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i'

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 ods' 1 písm' c) a $ I0 zélkona

č.52512003 Z. z. oštáĺrej spľáve starosilivosti o životné pľostredie a o zmene a doplnení

niektoých zákonov v zneĺineskorších pľedpisov a podľa $ 32 ods' 1 písm' a) zákonaoIPKZ'

na zák|ade písomného vyhotovenia žiaäosti zo dňa 10' 05' 2022, pľevádzkovateľa Mesto

Tľnava, Hlavnául. č. 1, g|7 0L Trnava, lČo:oo313 174,zo dňa 11' 05' 2022' doručenej

Inšpekcii dňa 1 1. 05.2l22pre prevád zku ,rZariadenie na zhodnocovanie odpadov Tľnava -
2. etapa výstavbyo,. Predmetom ,Á""y integľovaného povolenia je prehodnotenie

a akna|izácia podmienok integrovaného povolenia podľa $ 33 ods' l písm' D ":!:::W:KZJ^
z dôvodu uverejnenia dokumeĺt' ,, wkoNÁulCIE RqZHqDNI]TIE KSMISIE (EU)

2018/1147x10.augusta2018,ktorýmsapodl'asmeľniceEurópskehoparlamentuaRady
2010/75/EÚ stanoiujú závery o najtepšíih dostupných technikdch @AD pri spracovaní

odpadu (ozná.mené pod číslom C(2018) 5070)"'

Správne konanie začalo dÍn 22. 02. 2022 doručením Yýzvy na pľedloženie žiadosti

o zmenu integľovaného povolenia pľevádzkovateľovi zas|anej listom Inšpekcie

č). 5.t02-6279l2O2ilKro zo dŕ,a 2|. 02. zďzz. Žiadosť o zmenu integľovaného povolenia bola

Inšpekcii doručená dňa 11.05. 2022. Inšpekcia po preslúmaní pľedloženej žiadosti

a priložených pľíloh zistiia, Že je žiadosf úplná' obsahuje všetky potrebné doklady

pre spoľahlivé posúdenie a preto podľa $ l1 ods' ípĺsm' a)zŕlkonaoEKZupovedomila listom

č' 5702-18 5l7lzo,,lKÍolllollozl4lz3 zo diu- 26. 05. 2022 prevádzkovateľa' účastníkov

konania a dotknutý orgán o začatisprávneho konania vo veci zmeny integľovanóho povolenia

a uľčila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie'

Inšpekciazáĺroveíupozomila,Žeĺaneskôrpodanénámietkyneprihliadne.lnšpekcia
ďalej upovedomila, že ak niektoý zúčastníkov Ĺonania alebo dotknutý oľgán potľebuje

na vyjadľenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa $ l 1 ods' 6 zákona o IPKZ na jeho

žiadosť uľčenú lehofu pľed jej uplynutím pr"ilzĺr. TaktieŽ Inšpekcia upozornila ' 
že akžiadĺy

z účastníkov konania o naľiadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa $ 11

ods. 10 písm. e) zátkona olPKZupustí oĺ3.Ĺo nariadenia' ak nedôjde krozporom medzi

dotknutými orgánmi a ak prípadné namietky účast"ĺka konania nebudú smeľovať pľoti obsahu

záv árzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom'
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Nakoľko žiadny z účastníkov konania o naľiadenie ústneho pojednávania ĺepožíada|,

lnšpekcia vkonaní o 
"-"rr" 

povolenia v súlade s ustanovením $ 11 ods' l0 písm' e) zilkoĺa

olPKZupustila od jeho nariadenia'

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v $ 1l ods. 9 zákoĺaoIPKZ:

vydanie povolenia pre nové prevádzky,

vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu'

vydanie alebo zmenu povo|enia pľe prevádzky,piktoľých sa navrhuje uplatňovať $ 22

ods.6 zákonaoIPKZ,
zmenu povo|enia alebo podmienok povolenia pľe prevádzky podľa $ 33 ods' 1 písm' a)

aže) zäkonaoIPKL,
1

náležitostí žiadosti a príIoh Žiadosti podľa a

I )

ods.2
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integľovanej

pľevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskýnuté

pľevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli

podľa $ 1l 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 úradnej tabuli výny

dotknutej verejnosti na písomne pľiĹtásenie sa zaúčastníka konania, výzvy dotknutej

veľejnosti ur:yrry veľejnosti kmožnosti vyjadrenia sa kzačatiu konania vlehote

najmenej30dnípodľa$11ods.5písm.d)zákonaoIPKZ.
požiadania obce, ktoľá je účastníkom konania, aby zverejni1a žiadosť na svojom

webovomsídleauradneitabuliobce,prípadneajinýmvmiesteobvyklýmspôsobom,
podľa ô 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ'
ústneho pojednávania podľa $ 15 zákona o IPKZ'

Do žiadosti spolu s pľílohami bolo možné nahliadnuť (ľobiť z nej kópie, odpisy, vypisy)

na Inšpekcii v pľacovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

V stanovenej lehote Žiadny z účastníkov konania ani z dotknuých oľgánov nepožiadal

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k Žiadosti'

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadľenie podľa $ 11 ods' 5 písm' a) zátkona oIPKZ

nebolo k zmene integrovaného povolenia pre pľedmetnú prevádzku doručené stanovisko'

Podkladom prJ vydani 
" 

i^"ny integľovaného povolenia pre pľevádzku boli nasledovné

doklady pľedloŽené spolu so žiadosťou o vydanie zmeĺy č)' Z3 integľovaného povolenia

pre pľevádzku: stru3nó zhrnutie údajov a informácii o podanej žiadosti poskýnuté

prevadzkovateľom, ako aj vyhodnotenie súladu preváĺdz|<y s Dokumentom BAT'

Pľedmetomzmenyintegrovanéhopovoleniajeprehodnotenieaakfua|izáciapodmienok
povolenia podľa $ 33 ois' t pĺsm. f) zŕl|ona oÍPKZz dôvodu uverejnenia právne závázného

aktu Európskej únie ozáveroch o najlepších dostupných technikách _ ,,\rYI(oNAVACIE

RoZHoDNUrrc ŕoŕlsm (EU) 20i8 l|l47 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smeľnice

I
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IE

pre tento typ výroby určené'

Pľipľehodnocovanípodmienokpovolenialnšpekciazisti|a,žemnohézBATtechníksú
v pľevádzke uplatňov aĺé užv súčasnosti a zahrnute do poamienky povolenia' BAT tecbniky'

ktoľé pľevádzkovateľ doposiaľ v pľevádzke neuplatňoroál u3" povinný ich uplatniť, lnšpekcia

,apraco, a|a do podmienok integrovaného povolenia'

Inšpekciapodľa $ 19 ods. I zákonaoÍPKZ apodľa $ 33 ods' 2zélkoĺa o spráwom

konaní dala listom č. 57o2-2350gl2022lY\Ío zo dňa 01. 07. 2022 moŽnosť účastníkom konania

vyjadľiť sa k podkladom ľozhodnutia a k spôsobu ich zistenia, pred vydaním rozhodnutia a

uľčila lehotu s anĺ na uplatnenie svojich p.ipornier'ok a námietok, na vyjadľenie sa k podkladu

rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s m&nosťou navľhnúť jeho doplnenie v uľčenej lehote

odo dňa doručenia ozĺámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania

vznesené žiadnepripomienky a ani námietky'

Prevéňzka technologickým vybavením a geogĺafickou pozíciou nemá významný

negatívny vp1yv na živoňé pľostľedie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý oľgán nebol

požíadaý o vyjadrenie, ani sa nezučastnil povoľovacieho pÍocesu a Inšpekcia neuložila

opatrenia na minima iizácíudiaľkového znečisfovania a cez\taničného vplyvtl znečisťovania'

Euľópskeho paľlamentu a Rady 2010l75lEU stanovujú závery o najlepších dostupných

technikách (BAT) pri ,pru.ouaniodpadu (oznámené pod číslom c(2018) 5070)"'

ZároveiĺInšpekciavrozhodnutíurčilapľevádzkovateľovipodmienkyvyplývajúce
zpoŽiadaviek BAT, ako aj lehotu ich plnenia (a ioky od zverejnenia v úradnom vestníku EU)'

Inšpekcia vychádza|a aj zídqov z environmentálnej kontroly a jej výsledkov uvedených

v Správe o enviľonmentähej kóntrole č.84l2o2llZ.Dopovolenia boli zapracované len BATy,

ktoľé sú uplatniteľné pre prevádzku, neboli ľiešené špecifické zilvery BAT' ktoĺé nie sú

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podktady 
'ľozhodnutia 

a dospela

kzáverv,že navrhované ľiešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a_spĺňa požiadavky

a|<ritérlŕĺustanovené v predpisoch upravujú.ĺ.Ĺ ŕo*ia, ktoľé boli súčasťou integrovaného

povoľovania. Inšpekc ía^ĺaiäk|ade preslcum ania azhodnotenia pľedloženej žiadosti' dok1adov

a vyjadľenia dotknutého oľgánu zisĺi?a, že zmenolpovolenia nie sú ohľozené ani neprimeľane

obmedzené préĺvaa právom chránené zhljmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpeóenie

prevädzkyz hľadiska zhodnotenia celkovej úľovne ochľany životného pľostľedia podľa zákona

o |PKZa ľozhodla tak, ako je uvedené vo vyľokovej časti rozhodnutia' 
]
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 spľávneho zákona možno podať

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava'

Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontľoly, Mariánska dolina 7'

949 IlNitra odvolanie do 15 dní odo dňa dóručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia

účastníkovi konania'

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opravných prostriedkov

nadobudne právoplafirosť, jeho zákonnosť môže byť pľeslcumaĺžĺ súdom'

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:
l . Mesto Trnava, Hlavná ulica č. I , 9|7 01 Tľnava

2,FCCSlovensko,s'r.o.'Bľatislavská18,90057Zohor
Dotknutému orgánu:
(po nadobudnutí právopl atnosti)

3. okľesný úľad Tmava, odbor staľostlivosti o životné prostľedie' Kolláľova 8,

gl7}lTrnava,štátnaspľávavodpadovomhospodárstve)
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