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sLovENsKÁ INŠPEKCIA żlv orľÉHo PROSTREDIA
Inšpekto rát źiv otného pľostľedia Bratislava

Jeséniova 17,831 01 Bratislava

Číslo : 7 429 -3 7 27 7 l 37 l20I 5 lKuci3 70 1 8 0 41 3 l Z2 Bratislava, I0.12.20I5

tozhodnutĺe nadobudlo
2ł

prÓvopla lnos t dňon,!,.ĺ,,

Podpir: ........

ROZ}JODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostredia' Iiršpektorát životného prostľedia Bratislava,
odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly (ďalei len ,,inšpekcia")' ako pľíslušný orgán
štátnej správy podľa $ 9 a $ 10 zríkona č,. 52512003 Z. z. oštátn,ej správe staľostlivósti
oŽivotné prostredie aozmene adoplnení niektoľých zákonoÝ u''"''i',okorších pľedpisov
a podl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č).39l20I3 o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania Životného prostredia a o Zmene a doplnení níektoľých 

'zélkonov 
(ďalej len

,,zákon o IPKZ") a na záklaďe konania vykonaného pbđľa zétkona o IPKZ [$ 33 ods. t pĺsm'
b)] azakona č:.7111967 Zb' osprávnom konaní iznęní neskorších p."äpi'ou (d'alej len
,,zźtkon o správnom konaní") vydáva

zmenu č.2 integrovaného povolenĺa

č' 6924-145Il37l20l4lKucl370l80413lIP zo dřla t6'0l'2014. ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 23 .0 L20 I 4, v znęnij eho zmeny;

4922-3 4280 I 37 120 I 4 lKuc/ 3 7 0 t B0 4 13 I ZIK .... .....'.zo dňa 28.1 1.2014

(ďalej len,,integrované povolenieo,), ktorým j e pľevádzkovateľ;

obchodné meno: .A.S.A. SLOWNSK? spol. s r.o.

Sídĺo" Bľatislavská ]8, g00 5] Zohôľ

lČo: 3] 3]8 762

(d'alej len,,prevádzkovateľ")

opľávnený vykonávať činnost', uvedęnú v kategóľii pľiemyselných činností podľa prílohy
č. 1 k zákonu oIPKZ,pod bodmi;

//, ,/oF
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Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou
väčšou ako l0 t za deřl, ktoľého súčasťou je jedna alebo viaceľo z týcllto
činností:

a) biologická upľava;

c) zmiešavanie alebo miešanie pred zaěatím ktorejkoľvek z ostatných
činností uvedených v bodoch 5.l a 5.2;

Zneškodňovanie odpadu, kto4ý nieje nebezpeěný, s kapacitou väčšou ako 50 t
za deřl, ktorého súčasťou j e j edna alebo viace r o z tý chto činností :

1. biologická úprava

Zhodnocovanię'alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu,

ktoľý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deřl,ktoré zahÍřla jednu

alebo viacero z nasledovných činností, ale nezaMřn činnosti, na ktoré sa
v zť ahujű o sobitné pľedpi sy :

1. biologickú.úpľavu 4.

súhlas vydaný podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bođ 1. zákona o IPKZ - súhlas na

prevádzkov anie zańadenia na zneškodňovanie odpadov,

súhlas vydaný podľa $ 3 ods. 3 písm' c) bod 2. zćtkona o IPKZ - súhlas na

pľevádzkov anie zariađenia na zhodnocovanie o dpadov.

v pľevádzke:

Nózov prevádzlq) Biodegradačnd plocha v areúli sklddky v Zohore

Bratislavská ]8, Zohor

370180413

Adľesa pľevódzlE:

Vaľiabilný symbol:

(ďalej len,,prevádzka")

Súčast'ou integľovaného povol'ovania zmeny č. 2 integľovaného povolenia bolo:

Prehodnotenie podmienok povolenia vzmysle $ 33 ods. 1 písm. b) zákona oIPKZ
_ zosúladenie dĺžky platností všetkých platných súhlasov vydaných podl'a $ 3 ods. 3

písm. c) zźlkona ě' 39l20I3 Z. z., pri ktorých nebola v integľovanom povolení v platnom

znení uvedená ich časová platnosť' s dĺŽkou platnosti uľčenou v $ 7 ods. 7 zákona

o odpadoch.

Súhlasy, ktoľých sa zosriladenĺe dĺžky platnosti s $ 7 ods. 7 zákona č,.2231200l Z. z.
týka:

súhlas vydaný podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zźĺkona o IPKZ - súhlas na
vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov a

zańadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,

o

o
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VÝľoková čast' intesľovaného lenia ní a donĺňa nasledovne:sa e

L V lűvoďnej časti integrovaného povolenia sa za text:

,,Súčasťou konania o vydanie integľovaného povolenia boli nasledovné konania
s udelením súhlasov, povolení a vyjadľení:,,

dopĺňa rcxt:

..,V oblasti prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia:

Inšpekcia podľa $ 33 ods' 1 písm' b) uľčuje aĺzm platnosti súhlasu vydaného podľa $ 3
ods. 3 písm' c) bod 6. (súhlas na vydanie prevádzkového poriadku), $ 3 ods' 3 písm. c)
bod 1 (súhlas napľevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a $ 3 ods. 3
písm. c) bod 2. (súhlas naprevźĺďzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov) zákona
oIPKZ, za účelom zosúladenia đÍzky platnosti súhlasov s $ 7 ods. 7 zákona č).223l2O0I
Z. z. o odpadoch., nasledovne:

. súhlas na prevádzkovanie zariađenia na zneškodňovanie odpadov _ platnosť do
1.1.2020,

. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov _ platnosť do
1.1.2020,

o súhlas na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a
zariadęniana zhodnocovanie nebezpečných odpadov - platnost' do 1,6.2016."

2. V časti integrovaného povolenia (III. Podmienky povolenia / A. Podmienky
prevúdzkovania / l. Weobecné podmienky) sa za podmienku č. 1.19:

,,Nä základe ľozhodnutia orgánu štátnej spľávy odpadového hospodłíľstva v
mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie
ľudí a Životné pŕostredíe, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad' ak je to pľe
prevádzkovateľa technicky možné; nfülady, ktoré vznikli pľi zneškodnení odpadu na
zźtklaďe takéhoto ro zho dnuti a, luhr áđza dr žiteľ o dpadu. . "

vkladajú podmienky č. 1.20, 1.21, 1.22:

',Platnost' 
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do

1.1,.2020.

Platnosť súhlasu napreváđzkovanie zaiadenía na zhodnocovanie odpadov sa určuje do
1.1.2020.

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku żariadenia na zneškodňovanie
odpadov azariađeĺíana zhodnocovanie nebezpečných odpadov sauľčuje do 1.6.2016."

3. V časti integrovaného povolenía QII. Podmienky povolenia / A. Podmienky
prevóďzkovania / 6. Podmienky pre skladovanie a manipuldciu) sa text v podmienkach
č.6.l a 6.2 :

''škodlivými 
a obzvlášť škodlivými"
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nahrádza textom:

,,znečisťujricimill

4. V časti integrovaného' povolenia (III. Podmíenky povolenia / F. opatľenia nű
pľedchtÍđzanie havlźrii"ang obmedzenie ndsledkov vpľípaďe havdrii a opatrenÍa
týkajúce sa situúcii odlÍšných od podmienok bežnej prevddzky) su text v podmienkach
č.I,2a5:

,,škodlivých a obzvlášť škodlivých"
,oškodlivými a obzvlášť škodlivými"

N ahľúdza zo dp ov e daj úcim textom :

,,znečist'ujúcichĺi
,,znečisťujúcimiqĺ

ostatné podmienky integľovaného povolenia č. 6924-I45ll37l20l4lKucl370l80413/IP
zo dňa 16'0I.2014' ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa 23'0I'2014 vplatnom zneni,
ustanovené pľe činnosť v pĺévádzke ,,Biodegľadačná plocha v areźůi skládky v Zohore"
nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou
súčasťou'

oDÔvoDNENIE
Inšpekcia, ako príslušný organ štátnej správy podľa $ 9 a $ l0 zákona č,. 52512003 Z. z.

o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmęne a đoplnení niektoľých zákonov
v zneni neskoľších pľepisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona oIPKZ, na zźlklade konania
vykonaného podľa $ 33 ods. l písm. b) zĺĺkona o|PKZ apodľa zákona o správnom konaní,
nazáklade žiadosti pľevádzkovateľa .A.S.A. SLOVENSKo spol. s r.o. (Bľatislavská 18, 900
5I Zohor,lČo::1 318 762) zo dňa 16.10.2OI5, doručenej inšpekcii dňa l9.10.2015, mení
a dopĺňa integľované povolenie pre pľevádzku ,,Biodegradačná plocha v areálri skláđky v
Zohore".

Prevádzkovateľ podal žiadost' o zmenu č. 2 integrovaného povolenia na zák|ade výzvy
inšpekcie č,. 7 024-27 280 l 37 l 20 l5lKuc zo dňa 22.09 .20I 5 .

Spľávne konanie sazačalo, v súlade s $ l8 ods' 2 zákonač,.7111967 o správnom konaní,
dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 2 integrovaného povolenia
č,' 6924-I45Il37l20l4lKucl3701804I3lIP zo dřla l6.0L2014 v platnom znęní (ďalej lęn

,,Žiadosť") na inšpekciu.

Súčasťou integrovaného povol'ovania zmenv č. 2 integrovaného povolenia bolo:

Prehodnotenie podmĺenok povolenia v zmysle $ 33 ods. l' písm. b) zákona oIPKZ
- zosúladenie dĺzky platností všetkých platných súhlasov vydaných podľa $ 3 ods' 3

písm. c) zákona č. 39lŻ0I3 Z. z., pri ktoľých nebola v integľovanom povolení v platnom

znení uvedená ich časová platnosť, s dĺžkou platnosti uľčenou v $ 7 ods. 7 zźtkona

o odpadoch.
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Súhlasy, ktoľých sa zosúladenie dĺžky platnosti s $ 7 ods. 7 zálkona č,.22312001Z. z.
týka:

súhlas vydaný podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 ztkona oIPKZ - súhlas na
vydanie prevádzkového poriadku zaríadenia na zneškodňovanie odpadov a
zaiađęnia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,

a

súhlas vydaný podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na
pľevádzkov aníę zariađenia na zneškodňovanie odpadov,

súhlas vydaný podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - súhlas na
prevádzkov anie zariadenia na zhodnocovanie o dpadov.

Pľevádzkovateľ požiadal listom Zo dňa 02.10.2015, doručeným na inšpekciu dňa
07.I0.20I5 o znížeĺię správneho poplatku. Inšpekcia listom č). 7429-29389l37l20l5lKuclZ2
zo ďřla 09. 10.201 5 zníži|a správny poplatok o 50 %, na 250 eur (slovom dvesto päťdesiat eur),
pľihliadajúc na planovaný ľozsah zmeny integľovaného povolenia' v súlade so
splnomocnením uvedeným v časti X, Żivotné pľostredie; položka I7Ia bod. I zźkona
č,. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch

Preváđzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaĺý o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia v zmysle $ 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila;

účastníkov konania:
o .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
. obec Zohor, Nám 1.méĄa 1,900 5I Zohor

dotknuté orgány:
o okľesný inađ Malacky, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, Záhorácka2942l60Ę,

90126 Malacky

o začatí konania ovydanie zmeny č' 2 integrovaného povolenia listom ć.7429-
33250137lzUlílKuclZ2 zo dňa 10'11.2015, pričom posledný list bol doľučený dňa
13.11.2015.

Podľa $ 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o zaiatí konania
stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na yyjadrenie v trvaní 15 dní odo
dňa doľučenia upovedomenia.

Podľa $ 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 7429-
33251137lz}I1lKuclZL zo dřĺa 10'11.2015 pożiadala obec Zohor o zveľejnenie Žiadosti,
údajov, výzvy a infoľmácii vo veci Zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia zverejnila Žiadosť, údaje, výzvu a infoľmácie vo veci zmeny integrovaného
povolenia na úradnej tabuli a na svojom wębovom sídle v súlade s $ 11 ods' 3 písm. c) a d)
zákonaoIPKZ.

a

a
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Podľa $ 1 1 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota vo výzve na písomné pľihlásenie sa
zaintęresovanej veľejnosti za účastníka konania, moŽnost' podania pľihlášky zainteresovanej
verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania veľejnosťou, bola uľčená na 30 đní
od dátumu zveľejnenia wýzvy |Polu s infoľmáciami na webovom sídle inšpekcie tj. odo dňa
09.II'2015' V určenej lehote inšpekcia nęobdľŽala žiađne pľihlásenia veľejnosti zaučastníka
konania, žiađne prihlášky verejnosti a osôb, ani vyjadľenia veľejnosti k zaěiatku konania.

Vyjadrenia dotknutÝch oľgánov a účastníkov konania ku Žiadosti v uľčenej l5 dňovej lehote:

V uľčenej lehote na vyjadľenie inšpekcia neobdržalažiadnę vyjadrenia od účastníkov konania
alebo dotknutých oľgánov.

Pođľa $ 1 1 ods. 6 zákona o IPKZ inšpekcia upustila od ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia na základe. pľeskúmania a zhodnotenia Žiadosti spolu sjej príloharhi,
vykonaného konania, skutočností, ktoré sú inšpekcii známe z jej činnosti, mtt za to, že zmena
integľovaného povolenia nebude mat' v Žiadnom pľípade nepľiaznivý vplyv na zložky
Životného pľostredia azdravię ľudí, pľeto inšpekcia ľozhodla tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

ÝPOUCENIE

Pľoti tomuto rozhodnutiu je podl'a $ 53 a $ 54 ods. l a 2 zákona č. 7111967 Zb.
o spľávnom konaní v zneni neskorších pľedpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia ľozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostľedia, Inšpektorát
životného pľostľedia Bratislava' odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly, Jeséniova 17,

831 0l Bratislava.
Ak toto ľozhodnutie ,po vyčeľpaní pľípustných ľiadnych opľavných prostriedkov

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môŽe byt'pľeskúmaná súdom.

Jaroslav
ľiaditeľ

Doručuje sa:

1. 'A'S.A. SLOVENSKO spol. s f.o.' Bratislavská 18, 900 57 Zohor
Ż' obec Zohor, Nám l. mája 1, 900 5l Zohor

Po nadobudnutí pľávoplatnošti ľozhodnutia:
3. okĺesný uľad Malacky, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie, Záhorácka2942160A,

90126 Malacky

C


