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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 3949-17289/2Ol6ĺRum/370420104/Z12

Nitra 01. 06. 2016

ozhodnutie nddobudÍo
I r-L

právoplotnosfdňom.
Dňa:1.7. Podpis:

ROZHODNUTIE
Slovenská inŠpekcia životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Státe pracovisko Nitra. Odbor integrovaného povoFovania a kontroly (ďalej len ..lušpekcia‘).
ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. 1 písm. c) a 10 zákona Č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a dop]není niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov apodřa
32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole zneČist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe
žiadosi prevádzkovateFa Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná
979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36311 693, podanej Inšpekcii dňa 22. 03. 2016 vo vecí
zmeny integrovaného povolenia a konania vykonaného podYa 3 ods. 3 písm. e) bod 1. a 4.
zákona o IPKZ, podFa * 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podřa zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poňadok) v znení neskoršfch predpisov (ďatej len .zákon o správnom
konaní“)

mení

a

dopÍňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím č. 3627/OlFK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20. 12. 2004, zmenené
a doplnené rozhodnutiami:
• Č. 756-3327/2008/Raf,Šim1370420104/Z1-SP zo dňa 29. 01. 2008
• Č. 4414-15850/2008/Raf‘370420l04/Z2 zo dňa 09. 05. 2008
• Č. 10419-42545/2008JRaf/370420104/Z5 zo dňa 18. 12. 2008
• Č. 52-3322/2010/Raf,Širn/370420l04/Z6-SP zo dňa 04. 02. 2010
• Č. 6977-22305/2010/Šim1370420104/Z8 zo dňa 22. 07. 2010
• Č. 848-9474/201 1/Šim1370420104/Z9 zo dňa 29. 03. 2011
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Č. 825-12881!2013/Med/370420104/Z11 zodňa 14. 05. 2013
(d‘alej len ..povolenie“), kiorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadov TKO Brodzany L etapa 1. čast‘ a I. etapa
(d‘alej len ‚.prevádzka“),
—

—

—

2. čast“

kategorizovanej v zoznaine priemyselných čiimostí v prílohe Č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vyrnedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viae ako lOt
odpadu za deň alebo majú celková kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok
inertných odpadov.
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske
36311693

nasledovne:
1.

V povolení sa v Časti ‚SúČasfou integrovaného povolenia prevádzky
vkladá odsek AA) v znení:

...“

za odsek Z)

„AA) v oblasti odpadov:
podFa 3 ods. 3 písm. e) bod 1. zákona o IPKZ v súČiimosti s 97 ods. písm. a)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoeh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Inšpekcia udeľuje sáhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov,
podľa * 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s 97 ods. I písm. e) bod
1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
lnšpekcia udel‘uje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (dokument: PP 071/2016, vypracoval: Ing. Juraj Kákoš,
18. 03. 2016).“
-

-

2.

Vo vÝrokovej časti povolenia sa text v zneni:
„Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe Č. 1 zákona
o IPKZ pod bodom: 5.4. Skládky odpadov, ktoré můžu prijať viac ako 10 t dcnne alebo
majá celková kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné
odpady

Prevádzkaje zaradenápodľa prílohy Č. 3 Vyhlášky MŽP 8kč. 391/2003 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon Č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneČisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do skupiny: skládky
odpadov (zneškodňovanie tuhého odpadu), KÓD NOSE P: 109.06.
—
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Prevádzkaje zaradená podľa 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR Č. 283/2001 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch do triedy:
skládky odpadov na odpad. ktorÝ nic je nebezpečný“
-

mší a nahrádza textom v znení:
„Prevádzkaje kategorizovaná v zozname priemyselných ěhmostí v prílohe Č. 1 k zákonu
Č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pod bodorn: 5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúce 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov.
Prevádzka je zaradená podľa 2 Vyhlášky MŽP SR Č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti do triedy: skládka odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný.
Prevádzka je podFa prilohy Č. 2 k zákonu č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zariadenia na zneškodňovanie odpadov čiimosťou: Dl
Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.
Prevádzkaje podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a Vyhlášky MŽP SR Č. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších
predpisov malým zdrojom znečist‘ovania ovzdušia.
Prevádzkovateľ nic je povinný predložiť lnšpekcii na schváknie východiskovú správu
podřa 8 ods. 6 zákona o IPKZ z dóvodu preukázania jej nepotrebnosti na základe
predloženia .‚Záznarnu o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy“
vypracovanorn v súlade s „Uznesením Európskej komisíe k východiskovým správam
podľa článku 22 ods. 2 smemice 2010/75/EÚ o priernyselných emisiách.“
3.

V povolení v časti L Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností
v prevádzke: Opis prevádzky a technických zariadení sa mší text v znení:
„V areáli prevádzky je zcestných panelov vybudovaná plocha prevádzkového objektu a
vnútroareálová komunikácia k nádrži priesakových kvapalín dÍžky cca 790 m a šírky
4,0 m. Znej je v násype lavicc vybudovaná odbočka zcestných panelov dÍžky 43 m,
ukončená panelovou plochou rozrnerov 9,0 x 12,0 rn, určená pre dopravné prostriedky na
vvhýbanie sa a otáčanie. Z panelovej plochy je pre vjazd do skládkovacích pňestorov I.
etapy 2. časti skládky odpadov vybudovaný dočasný vjazd do telesa skládky odpadov
dÍžky 16 m, vybudovaný násypom zo zeminy, na homom okraji presypanej štrkom.“
—

nahrádza textorn v znení:
„Dočasný vjazd do I. etapy 2. časti skládky odpadov vedený po odbočke dÍžky 43 m
z vnútroareálovej komunikácie cez panelovú plochu rozmerov 9,0 x 12,0 m bol
nahradený vjazdom z betónovej plochy pri prevádzkovej budove.“
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3.

V povolení v časti 11. Záväzné podmienky, I. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Všeobecné podmienky sa ruší bod I 1. 2.
a nahrádza sa znenim:
1.1 .12.

5.

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podFa
schváleného prevádzkového poriadku, vypracovaného dňa 18. 03. 2016.
lnšpekciou rozhodnutím č. 3949-17289!2016!Rum!370420104!Z12 zo dňa
01. 06. 2016.“

V povolení v časti 11. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pády
v prevádzke, všeobecné podmienky, Všeobecné podmienky sa bod 1.1.23. dopíňa
o text v znení:
„Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne závázných právnych predpisov
odpadového hospodárstva doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho roka
lnšpekcii ním podaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom sústred‘uje
finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyb na
tomto účte za predchádzajúci kalendámy rok.“

6.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sav bode 1.2.7. Tabuľka č. 2
upravuje nasledovne:
a) dopÍňa odpad do zoznamu odpadov, ktorý sa povoFuje zneškodňovať skládkovaním
v znení:
Názov odpadu

Číslo
odpadu

200308

I

drobný stavebný odpad

Kategória
odpadu
ü

b) mení pövodný názov odpadu nasledovne:
Názov odpadu

Číslo
odpadu

170107

zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky

mé

Kategória
odpadu
O

akc uvedené v 170106

7.

V povolení v časti H. Záväzné podmienky, I. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa bod 1.2.9 ruší na nahrádza
nasledovným textom:
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„1.2.9 Je zakázané zneškodňovať skládkovaním:
vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov,
odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne,
okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
odpad zo zdravotnej a veterinámej starostlivosti, ktorého katalógové číslo
pred jeho spraeovaním je uvedené v prílohe Č. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho
katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný
materiál pri budovaní skládky, pneumatik z bicyklov a pneumatík s väčším
vonkajším priemerom ako 1400 mm,
odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie podľa prílohy Č. 5 zákona o odpadoch,
vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
vytňedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednost‘ výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane
biologicky rozložiteľných odpadov z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotňedení.“
-

-

-

-

-

-

-

-

8.

V povolení v časti II. Záväzné podnňenky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody
a půdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a půdy
v prevádzke, všeobecné podmienky, Príjem odpadov sa za bod 1.2.10. vkladajú nové
body 1.2.11. až 1.2.13. v znení:

„1.2.11.

Pri odpadoch kat. č. 0301 05,150101,1501 02, 1501 03 je potrebné, aby
súčast‘ou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho
póvodcu alebo posledného držiteľa o důvode, prečo bob rozhodnuté tento
odpad zneškodníť skládkovaním.

1.2.12.

Pri odpade kat. č. 03 01
05 je možné skládkovať Jen
drevotňeskové/drevovláknité dosky, ošetrené dyhy, ktorých zhodnocovanie
je problematické.

1.2.13.

Súhlas na prevádzkovanie zaňadenia na zneškodňovanie odpadov čhmosťou
D
a súhlas na vydanie prevádzkového poňadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (dokument: PP 071/2016, vypracoval: Ing. Juraj
Kákoš, 18. 03. 2016) sa udeľujú na obdobie 5 rokov od právoplatnosti
tohto rozhodnutia Č. 3949-17289/201 6/Rum13704201 04/Z1 2 zo dňa
01. 06. 2016. Platnost‘ týchto súhlasov bnšpekcia predÍži, ato aj opakovane,
ak nedošlo k zmene skutoČností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu
a ak prevádzkovateF doručí Inšpekcii žiadost‘ o predÍženie súhlasu najneskór
tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.“
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9.

V povo]ení v časti II. Záväzné podmienky, 2. Opatrenia na prevenciu znečist‘ovania,
najmä použitím najlepších dostupných technik sa text poslednej vety bodu 2.4.
v zriení:
„Kornunálne odpady a biologicky mzložiteFné odpady sa musia pri zhutňovaní
prekrývať vhodným inertným materiálom.“
niši a nahrádza znením:

„Komunálne odpady a biologicky rozložiterné odpady sa pň zhutňovaní prekrývajú
vhodným inertným odpadom. inertným matedálom alebo zeminou.“
10.

V povolení v časti 11. Závázné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,

nakladanie, zkodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.1. mení nasledovne:
a) úvodná veta bodu 3.1. sa ruší a nahrádza textom:
„11. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovani a údržbe zariadenia vznikaj ů len
odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, uvedené v Tabul‘ke Č. 1.“
b) z Tabuľky Č. 1 sa vypúšťajú nebezpečné odpady, ktorých vznik v prevádzke nic je
predpokladaný v znení:

Čji0

Názov odpadu

odpadu

160107
160601
11.

olejové filtre
oiovené batérie

Kategória
odpadu
N
N

V povolení v časti II. Záväzné podndenky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
naUadanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa v bode 3.2. prvá veta v znení:
„Na vyhradených miestach v garáži je povolené oddelene zhromažďovaf odpady: k.č. 13
02 05, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, a 16 06 01 vurČených havarijne zabezpečených
obaloch.“
meni nasedovne:
„Na vyhradených miestach v garáži je povolené oddelene zhrornažďovať odpady: k.č. 13
0205, 15 0110, 15 02 02v určených havarUne zabezpečených obaloch.“

12.

V povolení v časti II. Záväzné podnňenky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
nakiadanie, zkodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.4. ruší z dóvodu zrušenej povinnosti
vypracovať POH pövodcov odpadov.
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13.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: nňnimalizácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa číslovanie bodov 3.5. až 3.11. mení na body
34. až 3.10.

14.

V povolení v časti H. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácía,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.7. ruší a nabrádza znením:
„3.7. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú, resp. móžu vznikat‘ vlastnou
činnosťou v prevádzke, spočíva v ich zbromažďovaní vo vyhradených priestoroch
v prevádzke v množstve 0,20 ton odpadov za rok.“

15.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: minimalizácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa bod 3.9. ruší a nabrádza znením:

„3.9. Ak prevádzkovateľovi vznikne súbrne viac ako 1 tona nebezpečných odpadov
ročne, je potrebný súhlas Inšpekcie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.“
16.

V povolení v časti II. Závázné podinienky, 8. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ sa mení póvodné znenie bodu 8.7. nasledovne:
„8.7. Prevádzkovaťje povinný v zmysle zákona o IPKZ oznamovat‘ údaje do národného
registra znečisfovania v súčinnosti so zákonom č. 205/2004 Z. z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení infomiácií o životnom prostredí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“

17.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 8. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ sa mení póvodné znenie bodu 8.8. nasledovne:
„8.8. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka,
predkladať Inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako póvodca
odpadov a prevádzkovater zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a Evidenčný
list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie
odpadov).“

18.

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 8. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ sa mení póvodné znenie bodu 8.15.
nasledovne:

„8.15.

19.

Počas prevádzkovania I. etapy —2. časti skládky odpadov je prevádzkovatel‘
povinný 1 x ročne vykonávat‘ meranie celistvosti uloženého fóliového
tesnenia.“

V povolení v časti II. Záväzné podnúenky, 8. Monitorovanie prevádzky,
poskytovanie údajov a podávanie správ sa za bod 8.15. vkladajú body 8.16. a 8.17.
v znení:
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20.

„8.16.

Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu
boli vydané podľa zákona o odpadoch, na svojom webovom sídle.

8.17.

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladnc oznamovať Inšpekcii splnenie
všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich plnenia.“

V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 10. Opatrenia pre prípad skončenia
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečist‘ovania miesta prevádzky a jeho
uvedenie do uspokojivého stavu sa mení póvodné znenie bodu 10.3. nasledovne:
Prevádzkovateľje poviimý najneskór do šiestich mesiacov odo dňa nap]nenia
kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti
rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa 3 ods. 3 písm. c) prvý
bod požiadaf o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti
alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa * 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona
č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

„10.3.

Rozhodnutie o námietkaeh účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddejitel‘nú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 zo dňa 20. 12. 2004 v znení neskoršich
zmíen a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa 1. čast‘
aLetapa—2.čast“aostatnéjehopodmienky zostávaj ú neznemené.
—

—

Odóvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa 9 ods. 1 písm. c) a * 10 zákona
Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
na základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.,
Nemocničná 979/l, 958 30 Partizánske, IČO: 36311 693 (ďalej len „prevádzkovatel“) zo dňa
18. 03. 2016, doručenej Inšpekcii dňa 22. 03. 2016 a na základe konania vykonaného podľa * 3
ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a doplňa
integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov TKO Brodzany I. etapa 1. časť
2. čast‘“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dóvodu udelenia súhlasu na
a I. etapa
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a vydanie prevádzkového podadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov (doplnenie odpadov, vypustenie odpadov, zmena
názvu a kategoňzácie odpadov do zoznamu odpadov povolených skládkovaf).
—

—

—
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Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. PodFa zákona NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podl‘a tohto zákona.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, žeje žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné
doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa * 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
Č. 3949-11925/201 6/Rum/370420 104/Z 12 zo dňa 11. 04. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov
konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
d‘alej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyj adrenie sa k žiadosti dlhší čas, móže Inšpekcia podl‘a 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak žiadny
z účastníkov konania o naňadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podFa * 11 ods.
7 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho naňadenia, ak nedójde k rozporom medzi dotknutými
orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného
stanoviska vydaného dotknutým orgánom.
Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v * 11 ods. 6 zákona o IPKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovat‘
* 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa * 33 ods. 1 písm.
a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podl‘a 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:
náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečist‘ovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného
zhrnutia
údajov
a informácií
o obsahu
podanej
žiadosti
poskytnutého
prevádzkovateľom o prevádzkovatel‘ovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa
* 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly zneČist‘ovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej
verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podl‘a 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadost‘ na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj mým v mieste obvyklým spósobom
podľa * 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho poj ednávania podľa 15 zákona o IPKZ.
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Do žiadosti bob možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predlženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa * 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný
úrad Fartizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodársiva, lisžon, Č. OÚ-PE-OSZP-2016!000884-002 zo dňa JÍL 05. 2016, ktorý súhlasi
s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.
Predrnetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov a vydanie prevádzkového podadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov (doplnenie odpadu, vypustenie odpadov, zmena názvu
a kategorizácie odpadov do zoznamu odpadov povolených skládkovat‘).
K zmene názvu odpadov a kategóňe došlo zmenou zákona o odpadoch a k nemu
vzťahujúcej sa vyhlášky Č. 365/20 15 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Súčast‘ou integrovaného povoľovania bob podľa zákona o IPKZ konanie v oblasti
odpadov:
podFa 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súČinnosti s 97 ods. 1 písm. a) zákona
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov konanie o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
podFa 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súČinnosti s 97 ods. 1 písm. e) bod 1.
konanie o udelenie
zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(dokument: PP 071/2016, vypracoval: Ing. Juraj Kákoš, 18. 03. 2016).
-

—

-

—

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosf o zmenu integrovaného povolenia Záznam
o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy pre prevádzku „Skládka
odpadov TKO Brodzany I. etapa 1. časť a I. etapa 2. čast“, vypracovaný v marci 2016. Záznam
bol vypracovaný prevádzkovateřom na základe dostupných informácií podľa usmemenia
Európskej komisii k východiskovým správam, pričom bob počas fáz I 3 preukázané, že
z uvedených dóvodov nie je potrebné východiskovú správu vypracovať a predbožiť na
schválenie Inšpekcii.
-

Inšpekcia na základe Usmemenia hlavného inšpektora č. 2/2016 vo veci odporúčania
nepovoľovania zneškodňovania vybraných ostatných odpadov na skládke odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný a v zmysle platnej legislativy, vypustila odpady, ktoré nie je možné
zneškodňovať skládkovaním.
Inšpekcia prehodnotila vylúčenie odpadov kat. č. 15 01 W, 15 01 02, 15 01 03 zo
zoznamu povolených odpadov z dóvodu, že móže dójsť k situáciám, kedy takéto odpady móžu
byť napr. znečistené a nevhodné na zhodnotenie alebo móžu existovat‘ mé
technicko-organizačné důvody pre uboženie týchto odpadov na skládku. Inšpekcia pri
skládkovaní týchto odpadov stanovila podmienku Č. 11.1.2.11.
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Pri odpade kat. Č. 03 01 05 Inšpekcia doplnila podmienku, že skládkovať je možné
drevotňeskovéĺdrevovláknité dosky, ošetrené dyhy, ktorých zhodnocovanie je problematické.
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo z neošetreného dreva sú vylúčené zo skládkovania
z důvodu, že uvedené odpady sú odpadmi, ktoré sú vhodné na materiálové ako aj energetické
zhodnotenie.
Nebezpečné odpady kat. č. 16 01 07 a 16 06 01 Inšpekcia vypustila zo zoznamu odpadov,
ktoré prevádzkovateľovi vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia na jeho žiadosť
z důvodu, že ich vznik v prevádzke nie je predpokladaný.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyj adrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisfovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia dala listom Č. 3949-16272/2016IRum1370420104/Z12 zo dňa 23. 05. 2016
všetkým účastníkom konania poslednú možnost‘ vyj adriť sa k podkladom rozhodnutia
i k spósobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia
písomnosti podľa 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. V určenej lehote 3 dni účastníci
konania nezaslali svoje vyj adrenia.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosf a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenie spÍňa požiadavky a kritéňá ustanovené v predpisoch
upravuj úcich konania, ktoré boli súčast‘ou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe
preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu
a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú obrozené ani neprimerane
obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistil stav a zabezpečenie
prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona
o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučen je

53 a
54 správneho zákona možno podať na
Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoFovania a kontroly, Maňánska dolina 7, 949 01
Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi
konania.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostricdkov
nadobudne právoplatnosť. jeho zákotmosť móže byť preskúmaná súdom.

/
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stálebo pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje Sa;
Účastníkom konania:
Technické služby mesta Partizánske, spol. s Ľo.. Nemocničná 979/l, 958 30 Partizánske
‘I.
2.
Mesto Partizánske. Námestie SNP 212/4. 95801 Partizánske
3.
Obec Brodzany. ObecnÝ úrad. 95842 Brodzany Č. 154

Dotknutým orgánom a organizáciám:
Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie. štátna správa
4.
odpadového hospodárstva, Námestie SNP 151/6. 95801 Partizánske

