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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
č. 3298-13581/2016/Máň/370590104/Z23

Nitra 26. 04. 2016
Rozhodnutie rie:H:iobudlo
právoplatnosť dňom:
Dňa:
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Podpis:
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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „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 č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ"), na základe
žiadosti prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 zo dňa 15. 02. 2016, podanej Inšpektorátu dňa 15. 02. 2016
a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 3. a 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1
zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní")
m e ní

a

d o pÍň a

integrované

p o v ol e n i e

vydané rozhodnutím č. 3361/0IPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004, upravené,
zmenené a doplnené rozhodnutiami:
č. 4051/0IPK/1549/06-Má/370590104/Z2 zo dňa 26. 09. 2006
č. 1232-11065/2008/Máň,Šim/370590104/Z3-SP zo dňa 01. 04. 2008
č. 963-31181/2008/Máň/370590104/Z4 zo dňa 23. 09. 2008
č. 3733-24669/2009/Máň/370590104/Z5 zo dňa 24. 07. 2009
č. 4664-10968/2009/Máň/370590104/Z6 zo dňa 01. 04. 2009
č. 15-14/2010/Raf/370590104/Z7 zo dňa 07. 01. 2010
č. 7916-42657/2009/Šim/370590104/Z8-SP zo dňa 30. 12. 2009
č. 4994-22011/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010
č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/Zl O zo dňa 20. 10. 2010
č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Zl 1 zo dňa 22. 09. 2010
č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011
č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z l 3 zo dňa 06. 03. 2012
č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z l 4-SP zo dňa 17. 10. 2012
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č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Z15 zo dňa 25. 01. 2013
č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013
č. 518-10123/2014/Máň,Jak/370590104/Z l 7-KR zo dňa 03. 04. 2014
č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014
č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 13. 02. 2015
č. 3003-15201/2015/Máň/370590104/Z20 zo dňa 25. 05. 2015
č. 5227-22320/2015/Rum/370590104/Z21 zo dňa 12. 08. 2015
č. 6610-31226/2015/Rum/370590104/Z22 zo dňa 28. 10. 2015
(ďalej len „povolenie"), ktorým bola povolená čilUlosť v prevádzke:
•

•

•

•

•

•

•

„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Z laté Moravce",

prevádzkovateľa:
obchodné meno: Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
sídlo:
Č
31 418 821
I O:
nasledovne:

1.
AL)

V povolení sa v časti Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je" za odsek
vkladá odsek AM), k�orý znie:
„

„AM) v oblasti ochrany ovzdušia:

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčilUlosti s § 17 ods. 1 písm. c)
zákona č. 137/201O Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ovzduší") Inšpekcia udeľuje súhlas na trvalú prevá dzku veľkého zdroja
znečisťovania ovzdušia (ďalej len „VZZO") Výroba tehliarskych výrobkov" po
vykonanej zmene, t.j. so zmenenými surovinami (s využívaním uhlia frakcie
O 1 O mm v flUlOŽstve O 3 % ako suroviny, ktorá pri výrobe tehliarskych výrobkov
čiastočne nahradí základnú surovinu - zmes ílu a piesku)
„

-

-

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčilUlosti s § 17 ods. 1 písm. d)
zákona o ovzduší Inšpekcia udeľuje s úhlas na vydanie zmeny Súboru technicko
prevá dzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len
„Súbor TPP a TOO") ev. č. 1/2004, zmena 6/2015 zo dňa 20. 11. 2015,
vypracovaného p. Milanom Drienovským a Ing. Miroslavom Prosňanským pre
VZZO Výroba tehliarskych výrobkov""
„

2.

V časti 1. Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, Opis
prevádzky a technických zariadení sa text:
„Do základnej suroviny sa bude pridávať aj uhlie (frakcia O 1O mm) v množstve O 3 %,
ktoré tiež čiastočne nahradí základnú surovinu - zmes ílu a piesku. Použité množstvo bude
závisieť od sortimentu vyrábaných výrobkov. Uhlie sa bude dovážať nákladnými automobilmi
vo veľkoobjemových kontajneroch určených pre sypké materiály (objem kontajnera
cca 30 m3).
-

-
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Uhlie bude skladované v existujúcom uzatvorenom sklade v budove prípravovne vedľa
3
pilín. Z celkovej kapacity skladu 1 200 m je pre skladovanie uhlia vyčlenená kapacita 600 m3.
Kapacita 600 m3 ostáva pre skladovanie pilín.
Manipulácia s uhlím bude vykonávaná tak, že z kontajnerov bude uhlie vysýpané pred
sklad, odkiaľ bude kolesovým nakladačom dopravené do skladu. Zo skladu bude kolesovým
nakladačom dopravované do skriňového podávača.
V prípade potreby bude uhlie vlhčené za účelom zníženia sekundárnej prašnosti."
nahrádza textom:
„Do základnej suroviny sa pridáva aj uhlie (frakcia O 1O mm) v množstve O 3 %, ktoré
tiež čiastočne nahrádza základnú surovinu - zmes ílu a piesku. Použité množstvo závisí od
sortimentu vyrábaných výrobkov. Uhlie sa dováža nákladnými automobilmi vo
veľkoobjemových kontajneroch určených pre sypké materiály (objem kontajnera cca 30 m \
Uhlie sa skladuje v existujúcom uzatvorenom sklade v budove prípravovne vedľa pilín.
3
3
Z celkovej kapacity skladu 1 200 m je pre skladovanie uhlia vyčlenená kapacita 600 m •
3
Kapacita 600 m ostáva pre skladovanie pilín.
S uhlím sa manipuluje tak, že z kontajnerov sa uhlie vysýpa pred sklad, odkiaľ sa
kolesovým nakladačom dopravuje do skladu. Zo skladu sa uhlie kolesovým nakladačom
dopravuje do skriňového podávača.
V prípade potreby sa uhlie vlhčí za účelom zníženia sekundárnej prašnosti."
-

-

3. V

časti: II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v odseku
Podmienky pre prevádzkovanie sa text bodu 1.3.2. v znení:

„1.3.2. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z manipulácie so zmesou škvary a popola
prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie vlhčenia povrchu zmesi."
nahrádza znením:
„1.3.2. Za účelom zníženia sekundárnej prašnosti z manipulácie so zmesou škváry a popola
(odpady 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03) a s uhlím frakcie O 10 mm prevádzkovateľ
zabezpečí vykonávanie vlhčenia povrchu materiálov, najmä za suchého veterného
počasia."
-

4. V

časti: II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke,
všeobecné podmienky, Suroviny, vstupné médiá, energie sa v odsekoch Spotreba surovín,
energií a médií podľa predloženej žiadosti a Zloženie výrobnej zmesi text:
„zmes škvary a popola"

nahrádza textom:
„zmes škváry a popola
(odpady 01 01 01, 01 01 02, 01 01 03)"
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5.

V

časti: II. Záväzné podmienky, 4. Vznik odpadov: minimalizácia,
zhodnotenie, zneškodnenie sa za bodom 4. 14. číslo bodu 4. 1 O. opravuje na 4. 15.

nakladanie,

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú s účasť integrovaného povolenia vydaného

3361/0IPK/445/04-Má/370590104 zo dňa 26. 11. 2004 v znení neskorších
zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

rozhodnutím č.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 1O 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 Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 zo dňa 15. 02. 2016, podanej Inšpekcii dňa
15. 02. 2016 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 3. a 4., podľa § 19 ods. 1
zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopÍňa integrované povolenie
vydané pre prevádzku Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce" v súvislosti
s udelením súhlasu na trv�lú prevádzku VZZO Výroba tehliarskych výrobkov" po vykonanej
zmene, t.j. so zmenenými surovinami (s využívaním uhlia frakcie O - 10 mm v množstve
O - 3 % ako suroviny, ktorá pri výrobe tehliarskych výrobkov čiastočne nahradí základnú
surovinu - zmes ílu a piesku) a v súvislosti s udelením súhlasu na vydanie zmeny Súboru
TPP a TOO.
„

„

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa 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 podľa tohto zákona.
Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii dňa 15. 02. 2016. Inšpekcia po
preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že žiadosť je úplná, a preto podľa § 11 ods. 4
písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3298-6594/2016/Máň/370590104/Z23 zo dňa
26. 02. 2016 účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny
č. 23 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia
upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že v súlade § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na
vyjadrenie zaslané po určenej lehote nebude prihliadať.
Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť. Inšpekcia taktiež upozornila,
že účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo
v predÍženej lehote a že ak žiadny z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania
nepožiada, Inšpekcia podľa 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania.

strana 5 zo

7 rozhodnutia č.

3298-l 3581/2016/Máň/370590104/Z23

Vzhľadom k tomu, 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 uplatňovať § 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 č. 23 povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPK.Z 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 znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi 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 znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní
podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPK.Z,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom
sídle a úradnej tabuli' obce, pripadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa
§ 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPK.Z.
Do žiadosti a príloh bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. V určenej lehote žiadny
z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadali o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa
k žiadosti. V určenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie.
Inšpekcia v súlade s § 15 ods. 1 zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie, pretože
žiadny z účastníkov konania nepožiadal o jeho vykonanie a tiež z toho dôvodu, že
v uskutočnenom konaní nebolo doručené žiadne vyjadrenie (Inšpekcii neboli doručené žiadne
pripomienky, nedošlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi).
Predmetom zmeny č. 23 integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na trvalú
prevádzku VZZO Výroba tehliarskych výrobkov" po vykonanej zmene, t.j. so zmenenými
surovinami (s využívaním uhlia frakcie O - 1O mm v množstve O - 3 % ako suroviny, ktorá pri
výrobe tehliarskych výrobkov čiastočne nahradí základnú surovinu - zmes ílu a piesku).
„

K žiadosti bola predložená Správa o oprávnenom meraní emisií TZL, S02, NOx ako
CO,
TOC, HCl, HF a benzénu z tunelovej tehliarskej pece LINGL vo WJENERBERGER
N02,
Slovenské tehelne spol. s r.o. Zlaté Moravce, vykonanom dňa 30. 09. 2015, ev. č. správy:
10/239/2015. Meranie emisií znečisťujúcich látok vykonala oprávnená organizácia EkoPro,
s.r.o„ Brnianska 2, 911 05 Trenčín. Správa preukázala, že pri používaní novej suroviny - uhlia
frakcie O 1 O mm v množstve O - 3 %, sú určené emisné limity dodržiavané pre všetky
vypúšťané znečisťujúce látky.
„

-
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Týmto rozhodnutím Inšpekcia vydala aj súhlas na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO
ev. č. STPP a TOO 1/2004 (zmena 6/2015 zo dňa 20. 11. 2015), vypracovaného p. Milanom
Drienovským a Ing. Miroslavom Prosňanským pre VZZO Výroba tehliarskych výrobkov".
Predložený súbor je vypracovaný v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z.
o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej
evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému
a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
„

Týmto rozhodnutím boli v integrovanom povolení vykonané aj menšie formálne úpravy.
Po preskúmaní predložených podkladov Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky
určené v konaní o udelení súhlasu na skúšobnú prevádzku veľkého zdroja
Výroba
tehliarskych výrobkov" so zmenenou surovinou. Z uvedených dôvodov Inšpekcia rozhodla tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
„

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania v oblasti
ochrany ovzdušia:

o udelení súhlasu na trvalú prevádzku VZZO Výroba tehliarskych výrobkov" po
vykonanej zmene, t.j. so zmenenými surovinami (s využívaním uhlia frakcie O - 10 mm
v množstve O 3 % ako suroviny, ktorá pri výrobe tehliarskych výrobkov čiastočne
nahradí základnú sur<;>vinu - zmes ílu a piesku) podľa podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3.
zákona o IPKZ v súčinnosti s § 1 7 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší
konanie o udelení súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO ev. č. 1/2004, zmena
6/2015 zo dňa 20. 11. 2015, vypracovaného p. Milanom Drienovským a Ing. Miroslavom
Prosňanským pre VZZO Výroba tehliarskych výrobkov".
„

-

„

Zmeny, ktoré boli predmetom zmeny č. 23 povolenia, nie sú uvedené v prílohe č. 8
k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia dala listom č. 3298-12629/2016/Máň/370590104/Z23 zo dňa 18. 04. 2016
všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom
konaní. V určenej lehote 3 dni nebolo Inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že boli splnené požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania,
ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania
a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vykonaného konania zistila, že zmenou
povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej
úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
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Pouče nie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať
odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska
dolina 7, 949 O 1 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

1.

2.

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dotknutému orgá nu:

(po nadobudnutí právoplatnosti)
3. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany ovzdušia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Rozhodnutie č. 3298-13581/2016/Máň/370590104/Z23

Vyvesenie a zvesenie rozhodnutia o zmene a doplnení IP:
1

Mesto Zlaté Moravce - úradná tabuľa

Vyvesené dňa .....................................

Zvesené dňa ....................................

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

SJŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra - úradná tabuľa

Vyvesené dňa .....................................

Zvesené dňa ................................... .

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

