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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostredia, Inšpektoľát životného prostredia Bľatislava,
odboľ integľovaného povol'ovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekciď'), ako príslušný oľgán
štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 pĺsm. c) a $ 10 zákona š).525/2003 Z. z. o štátnej spľáve
starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskoľších pľedpisov apodľa $ 32 ods' 1 písm. a) zákona č,.39l20ĺ3Z.z. ointegrovanej
prevencii a kontľole znečisťovania Životného prostľedia a o zmene a doplnení niektoýh
zákonov v znęní neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon oWKZ"), na ztĺkladę konaní
vykonaných pođľa $ 3 ods' 3 písm. a) bodov I0 a 12 zákona oIPKZ, podľa $ 19 ods' l
zźlkona oIPKZ vsúčinnosti Śo zákonom ě.7l/1967 Zb. o spľávnom konaní (správny
poľiadok) v znení nęskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa ĺntegľované povolenĺe

vydané ľozhodnutím č. 3290l947-oIPW2006lKW370l60104 zo dřla 07. 06.2006, ktoľé
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 06. 07.200ó v znení neskoľších zmien (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktoľým bola povolená ěinnosť v prevádzke:

,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nĺe je nebezpečný - Dolný Barś'
(ďalej len,,prevádzka")

kategorizovanej v Zoznamę priemyselných činností v Pľílohe, č. l k zákonu o IPKZ pod

bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako srĺ vymedzené v osobĺtnom pľedpise, ktoľé pľĺjímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacĺtu pľesahujúcu 25 000 t' okľem skládok
ineľtných odpadov.



pre prevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identiťrkaöné číslo organizácie :

Vaľiabilný symbol pľevádzky:

Adľesa pľeváđzky:
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FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bľatislavská 18,900 51 Zohor
43859 6Ż3
370160104
Dolný Bar, 930 14, okľes Dunajská Stľeđa

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 14 integrovaného povolenia je:

V oblasti ochrany ovzdušia

podl'a $ 3 ods. (3), písm. a) bod 10. zákona oIP|{L _ určenie emisných limitov a

iechnických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

podl'a $ 3 ođs. (3), písm. a) bod 12. zákona o|PIś7L _ urěenie rozsahu a požiadaviek

veaenĺa" prevádzkovej evideńcie vel'kých zdrojov, stľedných zdľojov a malých zdrojov

zneěisťovania ovzdušia.

1. vo nÝ.okovei časti ľozhodnutia sa v kapitole ..Súčastoou ĺntegrovaného Dovolenĺa ie"

vkladá norný text v nasledovnom znenĺ:

Súčasťou konania o vydanie zmęny ě. 14 integrovaného povolenia je:

Inšpekcia v oblastĺ ochľany ovzdušia

určuje:
podl'a $ 3 ods. (3) písm. a) bod č. 10. zálkona IIPII{L technické požiadavky a podmienky

pľevádzlkovania pľe żariadenie,,Č erpacia stanica skládkového plynu",

Inšpekcĺa v oblasti ochrany ovzdušĺa

uľčuje:
podl'a $ 3 ods. (3) písm. a) bod ć,. |2. zátkona o|PKZ rozsah a požiadavky vedenia

prevádzkovej evioeácie stredáého zdroja zneěisťovania ovzdušia pre zariadenie ,,Čerpacia

stanica skládkového plynu".

2.V o novolenia Pođmienkv novolenĺa I A. Podmienkv

5.4..5.6. a 5.8. upľavuie nasledovne:

Ruší sapôvodné znenie:

5.4. Zĺeěisťujúce látky zo zariadenia zriźovanie množstva emisií budú odvedené do

vonkajšieho ovzdušia cez spoločný odvod spalín.
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5.6. Pľevádzkovatel' je povinný kontinuálne monitorovať množstvo, tlako teplotu a obsah CHł,
oz, CO2, v skládkovom bioplyne pred jeho spálením' Riadiaci ,yśté. ĺeľpace3 stanice musí
zobrazovať a uchovávať dźńa meraných veiičín v čerpacej stánici, ttoie uuari súčasťou
pľevádzkovej evidencie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

5.8. Prevádzkovatel'je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia
a poskýovať údaje oľgánom ochrany ovzdušia podľa platnej legislaiívy.

a nahrźńzasa novým znením:

5.4. Znęćisťujúce lt,irky zo zariadęnia na znižovanie množstva emisií sú odvádzané do
vonkajšieho ovzdušia cez spoločný odvod spalín (výduch Vl).

5.6. Prevádzkovatel' je povinný kontinuálnę monitorovať množstvo, tlak, teplotu a obsah CHł,
oz, COł v skládkovom bioplyne pľed jeho spálením. Riadiaci systém čerpacej stanice musí
zobtazovať a uchovávať dáta meraných veličín v čeľpacej stanici, ktoré budú sričast'ou
pľevádzkovej evidencie stľedného zdroja znečist'ovania ovzdušia. Meracie zaľiadenie musí
bý certiťrkované a správne kalibľované.

5.8. Prevádzkovatel'je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia
a_poskytovať údaje oĺgánom oclrrany ovzdušia podľa platnej legislatívy. V prevádzke sa o.i.
sledujú a evidujú nasledovné údaje a paľametre:
- množstvo spáleného skládkového plynu - meľadlo spotreby plynu,
_ počet prevádzkových hodín predmetného zariadenia )

- z|oženie produkovaného skládkového plynu,
- vykonané činnosti ohl'adom údľžby a kontroly jednotlivých aparátov
_ výnimočné stavy.

4.V ĺntesrovaného a íII- Poĺl IA

191 Znečisťujúce látky ktoré sú cez výduch Vl poľného horáka vyprišťané do ovzdušia:TZL, Soz, Co, No*-Noz a ToC. Nakoľko ide o bezpečnóštno-poistné odvody
nevyuŽívaných skládkových plynov na pol'ných horákoch emisné ĺĺ*ĺty sa néuplatňujú.

Toto ľozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' ĺntegľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č.3290l947-olPKl2006/K|ď3701ó0104 zo dňa 07. 06. 2006 aostatné jeho
podmĺenky zostávajú nezmenené.

odôvodnenĺe

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona
ě.52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné pľostredie a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znęní neskoľších pľedpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) ztlkoĺa oIPI{Z
na ztlklade písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 5'll.2018 prevádzkovateľa FCC



strana 4/6 rozhodnutia č. 9 3 t 4- I l 44 6/3 7 /2 0 l 9/Fąš/3 7 0 1 60 ] 04/Z 1 4

Slovensko, s.r.o.' Bľatĺslavská 18r 900 51 Zohoľ, ĺčo: st 318762, doručenej Inšpekcii dňa

05. 1 1. 2018 na zäkladekonania vykonaného podľa $ 3 ods. 3 písm. a) bodov |0. a |2. zźlkorla

o IPKZ, mení a dopĺňa integľované povolenie pľe prevádzku 
''Skládka 

odpadov na odpad'

ktoľý nĺe je nebezpečný _ Dolný Baľ".

Vzhľadom na to, źe sa nejedná o podstatnri zmenu' Inšpekcia nevybrala správny

poplatok podľa zźlkoĺa é. 1'45ll9g5 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskoľších

predpisov.

Spľávne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní

predloienej Žiađosti a priložených príloh zistila, že ttúo svojou formou a obsahom vyhowje

poŽiadavkám podl'a $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa $ 11 ods. 5 zźtkona o IPKZ upovedomila listom ć,.9314'

4307ll3ilzOI8lFašlZI4 zo día 06' 12.20t8 iľevádzkovateľa, úěastníkov konania a dotknuté

orgány o zač,ati spľávneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne uľčila

leňotu pre pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o

moŽnosti naztieť do žiađosti. Vzhľadom na to, źe nejđe o podstatnú zmenu v činnosti

pľevádzky podľa $ 2 písm. |) zźtkona oIPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 14 integľovaného

povoleniá upustila od úkonov podľa $ 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d). Vzhl'adom na to, že

Žiaďny z ú8astníkov konania nepožiadal o naľiadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia

upustila od nariadenia ústnelro pojednávania podl'a $ 11 ods. (10) písrrr' e) zákona o IPKZ'

V stanovenej 30 dňovej lęhotę na vyjadľenie k začatiu konania bolo doľučené:

Súhlasné stanovisko obce Dolný Bar č. ocÚ-oB-s2}1r8l00027 zo dńa 12.12.2018.

Súčasťou žiadosti o zmenu integľovaného povolenia boli:

Rozhodnutie č. OU-DS-OSZP-2018/018173-002 zo dř,ŕ- t4.9.2018 ktoľým sa schval'uje

postup výpočtu množstva emisií znečist'ujilcich látok pľe pľedmetný zdroj znečisťovania

ovzdušia.

Z dôvodu absencię publikovaných, ľesp. všeobecných emisných faktoľov pre spaľovanie

sktádkového plynu, množstvo emisie zo spaľovania skládkového plynu na poľnom horáku sa

bude zisťovať nasledovnými postupmi výpočtov:
o Soz _ spaľovanie bióplynu na poľnom horáku podl'a $ 3 ods. (4), písm. i) vyhlášky MŽP

SR č,. 411lŻO12 ż.r. použitím emisnej závislosti medzi obsahom HzS vo

vypľodukovanom skládkovom plyne a obsahu Soz po jeho oxidácii v plameni poľného

ľ'óiem výpočet z hodnoý váŽęného priemeru obsahu HzS v pľodukovanom

skládkovom plyne a množstve spáleného bioplynu na polhom hoľáku

o TZL,No*-Noz, Co a ToC _ na poľnom horáku je navrhnutý pouŽitĺm emisného faktoľa,

hodnoty ktorého sú publikované v technických normách, smerniciach, pokynoch,

návodoch a iných obdobných dokumentoch vydaných alebo vyhlásených kompetentným

noľmalizačným oľgánom, orgánom alebo ođbornou inštituciou Európskej únie a jej

členských śtátov, organizźĺcie Spojených náľodov, medzinárodnej zmluvy alebo

medzinárodného dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaĺá, alebo inou

medzináľodne akceptovanou environmentálnou organizáciou, agentúľou alebo odborným
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združeĺim, a hodnôt paramętrov palív, surovín a technicko-pľevádzkových zariadení, ak
hodnoty parametľov sú z hľadiska vypusteného množstva emisie repręzentatívne _
výpočet zo spotreby spáleného skládkového plynu a hodnoty publikovaného emisného
faktora obdobné palivo (bioplyn produkovaný na bioplynovej stanici).

Súhlas okľesného úradu Dunajská stľeda, odboru staľostlivosti o životné prostredie č.

č. oU-Ds-oSzP-20L8l0I8l74-003 zo dňa 14.09.2018 na uvedenie stavby zdľoja
znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky.

Nakoľko ide o bezpečnostno-poistné odvody nevyužívaných skládkových plynov na

poľných hoľákoch emisné limity sa neuplatňujú. Uplatňujú sa technické požiadavky

spaľovania na pol'ných hoľákoch podľa prílohy č. 7, časť F., bodu č. 8 vyhlášky č:. 4l0l20l2
Z.z.,ktorou sa vykonávajťr niektoľé ustanovenia zźlkona o ovzduší v sriladę s platným znením

integrovaného povolenia.

lnšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoľé by bránili vydaniu zmeľy
integľovaného povolenia. Predmetom žiadosti o zmęnu je uľčenie technických požiadaviek a
podmienok pľevádzkovania ($ 3 ods. (3) písm. a) bod č' l0. zákona o IPYĺZ) a uľěenie rozsahu

apoŽiadaviek vedenia pľevádzkovej evidencie stredných zdľojov znečisťovania ovzdušia ($ 3

ods. (3) písm. a) bod č. |2. zźtkona o IPI(Z) - v ľozsahu pľe spaľovacie zariadenie na

zneškodňovanie skládkového plynu.

Nakoľko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
ľozsahu činnosti podľa zttkona č,.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a

o zmene a doplnení niektoých zákonov tźńo zmena nebola posudzovaná podľa zźlkona ě.

2412006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka tęchnologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nęmá

výzĺamný negatívny vplyv na životné pľostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán

nebol poŽiadaný o vyjadrenie, ani sa nęzúčastnil povoľovacieho pľocesu.

Inšpekcia na zt.irlađe vykonaného konania o zmene integľovaného povolenia

pľesktimala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podl'a vyjadľení ričastníkov konania a dotknutých

oľgánov, ktoým toto postavenie vyplýva z $ 9 zźlkona oÍPKZ zistila, Že sú splnené

podmienky podľa zttkona o WKZ azákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou

integľovaného povoľovania a ľozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto

rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní možno podať na

Slovensku inšpekciu životného pľostredia, Inšpektorát životného prostľedia Bratislava, odboľ

integľovaného povol'ovania akontroly, Jeséniova t7, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní

oáo dňa doručenia ľozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opravných prostriedkov

nađobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý'pľeskúmaná súdom.

Ing. JozefPľohászka
riaditeľ

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
l. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bľatislavská l8, 900 51 Zohor
2. obec Dolný Bar, obecný úrad Dolný Baľ č. d. 30, 930 14 Dolný Bar

Dotknudm oľgánom a oľganizácĺám:
(p o n ado budnutí próv oplatn o sti)

3. okĺesný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné prostredieo Korzo B
Bartóka 78913,929 0l Dunajská Streda
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osvedčovacia doloŽka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznĺkol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 'l pĺsm. a) zákona
č. 305/2013 Z.z. o elektronĺckej podobe výkonu pôsobnosti orgánov veĘnej mocĺ a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o
e_Goveĺnmente) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášky Ministerstva financiÍ Slovenskej ľepubliky č' 27512014 Z. z' o zaručenej
konverzii.
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DoLoŽKA PRÁVoPLATNosTl

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcĺa životného prostredia

ldentifikačné čís!o orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie

ldentifikácia dokumentu (č. Rz ), ku ktorému sa doložka vyhotovujez ĹL446

Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04.2oL9

Dátum nadobudnutia pľávoplatnosti rozhodnutia: 23. 04. 2oL9

Dátum vytvorenia doložky: 24.o4.2oL9

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnostije neoddelitel'nou súčasťou r1radného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia

Bratislava, č. 9314-114 46/37 /Żor9ftašl37OL6oLo4/zL4 zo dňa 03.04.2019 Rz č. 15354
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č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o
e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášky Minĺsterstva Íinancií Slovenskej republiky č,.27512014 Z. z. o zaruěenej
konvezii.

:Uclaje ĺlovĺlvzĺlikĺlutéľlo tjĺlktlĺllenlu v listinnc1 forrrle:

IPočet lĺstov

neprázdnych strán

Formát papiera Formát papiera A4

I

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečĺatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiáku

Atlloĺlzacllé 1lr'rky 1lovodného doktlnleíltu V elektronlcke1 Íclrnle

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

24.04.201916:33

Čas overenia autorizácie 30.04.2019 10:19

Miesto autorizácie

ldentiÍikátor Slovenská inšpekcia żivotného prostredĺa, lnšpektorát Životného prostredia Bratislava, NTRsK-00156906' Brat
islava, SK

Zastupujúca

Mandát

Osĺllril' ktora aulorlzáĺ;iu vykonłrlil

Ctlstlvłi pečratka pripojena k prostrleĺJku autoľizácte

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

platná

24.04.201916:33

CN=PSCA TS A2 20IS,SERlALNUMBER=NTRSK-35848618, OU=Thales TSS ESN:1642-F6
ED-DDC9, OU=TSA, O=Viasec s.r.o., L=Bratislava, C=SK

Čas overenia časovej pečiatky 30.04.2019 10:19

Autorlzácia 1lôvoĺlĺlého elektronlckého ĺloktlĺnetlttl

o zaÍUceneJ konverztl

i

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konvezii

sP-30-04-201 9-000621

rl

1t2
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Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 30.04.201910:19

ď6
Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

&s

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256

Podpis a pečiatka

tr. i'
c

r)7[i g9

Zaručenú konverzitt vvkonal

lČo 36631 124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta' a.s'
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB' oddiel Sa, vložka č.803/s

Meno

Priezvisko Budai

Funkcĺa alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zoručená kon€Žla wkonaná gutomallzovaným spôgobom, údal€ o m€ng, pílełIgku, funkcll a pra@vnom zaradenĺ sa n€uvádzo]ú'

Zoltán
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