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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Číslo: 5582 - 33096/2016/Med/370450104/26

Nitra, 20. 10. 2016
Rozhodnutie nadobudlo
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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 § 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 č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ") na
základe žiadosti prevádzkovateľa Technické služby mesta Zlaté Moravce,
Inšpekcii dňa
Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587 168 podanej
07. 06. 2016, doplnenej dňa 10. 08. 2016 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 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")

mení a dopÍňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 4696/0IPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 08. 12. 2004 v znení
rozhodnutia č. 542-1774/2013/Šim,Poj/370450104/23-SP zo dňa 22. 01. 2013,
rozhodnutia č. 32 - 8123/2014/Med/370450104/24 zo dňa 13. 03 . 2014 a rozhodnutia
166 -20296/2015/ Med/370450104/25- SP zo dňa 21. 07. 2015, ktorým bola povolená
činnosť v prevádzke:

„Skládka KO Zlaté Moravce - 1 a II etapa", k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté
Moravce"
nasledovne:
1. V povolení sa za odsek m) v oblasti stavebného poriadku vkladá odsek l) v znení:
„1) v oblasti odpadov
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podľa

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e)
zákona o odpadoch - udeľuje súhlas na vydanie aktualizovaného
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov."

2. V povolení sa v časti D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi znenie bodu 1O.

"

10. Na skládke odpadov - jej I. etape - strednej kazete je povolené skládkovanie
odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto
povolenia."

nahrádza znením
„10.Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia."
3. V povolení sa v časti D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi dopÍňa tabuľka č. 1
o nasledovný druh odpadu:

Katalógové

Druh odpadu

Kategória

drobný stavebný odpad

o

číslo

20 03 08

4. V povolení sa v časti D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi za bod 27. vkladajú
body 28. a 29. s nasledujúcim znením:

„28. Pri odpade kat. č. „03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04" je možné
skládkovať len drevotrieskové/drevovláknité dosky a ošetrené dyhy.
29. Pri odpadoch kat. č. 15 01 01, 15 0102,15 01 03, 15 01 07 a 20 01 03 je potrebné,
aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho
pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento
odpad zneškodniť skládkovaním."
5. V povolení sa v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky
a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému,
2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd sa znenie bodov 2.1. a 2.3.

nahrádza nasledujúcim znením:

"2.1.

Prevádzkovateľ

je povinný počas prevádzky skládky odpadov sledovať zloženie
priesakových kvapalín zo zbernej nádrže priesakových kvapalín v nasledovných
ukazovateľoch - 4 krát ročne (každé 3 mesiace) - zápach, farba, zákal, pH,
chloridy, B, CHSKCr, vodivosť, 3 krát ročne - NEL, N-NH4 a 2 x ročne sírany, As, Pb, Cd, Hg, Zn, Cr, Cu, Ni, PAU, AOX, NL, BSK5 (ak v suchom
období nebude možné sledovať zloženie priesakových kvapalín je nutné túto
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v prevádzkovom denníku). Po uzatvorení skládky je
prevádzkovateľ povinný po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát
ročne (každých 6 mesiacov) sledovať všetky uvedené ukazovatele.
Prevádzkovateľ

je povinný počas prevádzky skládky odpadov vykonávať
sledovanie kvality podzemných vôd z monitorovacieho vrtu ZM-3 situovaného
nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a z monitorovacích
vrtov ZM-1 a ZM-2 situovaných pod skládkou odpadov v nasledovných
ukazovateľoch 4 krát ročne (každé 3 mesiace) - zápach, farba, zákal, pH,
chloridy, B, CHSKCr, vodivosť a 1 krát ročne - NEL, N-NH4, sírany, Pb, Cd,
Hg, Zn, Cr, Cu, Ni, PAU, AOX. Po uzatvorení skládky je prevádzkovateľ povinný
po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (každých 6
mesiacov) sledovať všetky uvedené ukazovatele."

2.3.

6.

V povolení sa v časti 1. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, 7. Podávanie správ znenie bodu 7.5. nahrádza nasledovným znením:

„ 7.5. Prevádzkovateľ je povinný

podľa

všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva predkladať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov a ako
pôvodca a držiteľ odpadov) a evidenčný list skládky odpadov, každoročne, do
28. februára nasledujúceho roka povoľujúcemu orgánu. Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním a Evidenčný list skládky odpadov musí
prevádzkovateľ uchovávať v písomnej
forme päť rokov. Ohlásenie
o prepravovanom nebezpečnom odpade musí podávať na kópii sprievodného
listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 dňa nasledujúceho mesiaca
príslušnému okresnému úradu."

7. V povolení 1. sa čas5 1. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného
systému, 7. Podávanie správ dopÍňa bodom 7.8. v nasledujúcom znení:
„7.8.

Prevádzkovateľ

je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva každoročne do 15. februára kalendárneho roka
predkladať Inšpekcii ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v
banke, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová
finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci
kalendárny rok."

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 4696/0IPK-482/04-Kk/370450104 zo dňa 8.12. 2004 v znení neskorších
zmien a doplnení a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.
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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 Technické služby mesta Zlaté
Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 587 168 podanej Inšpekcii
dňa 07. 06. 2016, doplnenej dňa 10. 08. 2016 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 zákona o IPKZ, zmenila a doplnila integrované povolenie pre prevádzku
„Skládka KO Zlaté Moravce - 1 a II etapa" z dôvodu rozšírenia zoznamu povolených
odpadov zneškodňovaných v prevádzke o odpad č. 20 03 08 - drobný stavebný odpad
(vyhláška MŽP SR č. 365/2015 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a zmeny
monitoringu podzemných vôd skládky.
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 171 a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.
Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti, predložených dokladov a príloh zistila, že v konaní nie je možné
pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahuje všetky potrebné údaje a doklady. Z uvedeného
dôvodu Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5 5 82 - 21502/2016/Med/
370450104/26 zo dňa 07. 07. 2016 na odstránenie nedostatkov podania doplnením
potrebných údajov a dokladov v lehote do 30 dní .odo dňa doručenia výzvy a konanie
prerušila rozhodnutím 5582 - 21503/2016/Med/370450104/Z6 zo dňa 07. 07. 2016.
Inšpekcia zároveň prevádzkovateľa poučila, že ak nedostatky svojho podania v určenej
lehote neodstráni, konanie zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo
prevádzkovateľovi doručené dňa 13. 07. 2016. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil
v stanovenej lehote dňa 1O. 08. 2016. Po preskúmaní doplnených dokumentov Inšpekcia
zistila, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre spoľahlivé posúdenie veci a
pokračovanie v konaní a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ
upovedomila listom č. 5582 - 26015/2016/Med/370450104/Z6 zo dňa 17. 08. 2016
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 neskôr podané námietky Inšpekcia
neprihliadne. 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.
Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho
pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustí od
jeho nariadenia, ak nedôjde 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
§ 21 ods. 7 zákona o IPKZ,

uplatňovať

strana 6 z 7 rozhodnutia č. 5582 - 33096/2016/Med/370450104/Z6
využívať

ako zdroj energie a vychádza zo zrejmých skutočností, že uvedené odpady sú
vhodné na recykláciu alebo na energetické zhodnotenie a predmetná skládka nemá
zariadenie na energetické zhodnocovanie skládkového plynu. Inšpekcia uvedenú
podmienku uviedla v bode D. 28.
Inšpekcia povolila naďalej skládkovanie odpadov kat. č. 15 O1 O1, 15 O1 02, 15 O1
03, 15 01 07 a 20 01 03 z dôvodu, že môže dôjsť k situáciám, kedy takéto odpady môžu
byt' napr. znečistené a nevhodné na zhodnotenie alebo môžu existovať iné technickoorganizačné dôvody pre uloženie týchto odpadov na skládku. Pre skládkovanie týchto
odpadov však Inšpekcia stanovila podmienku v bode č. D. 29.
Inšpekcia zosúladila termín „hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" a
„hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch" s platnou legislatívou a nahradila
termínom „ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" a „ohlásenie o prepravovanom
nebezpečnom odpade" a vyhovela žiadosti prevádzkovateľa nahradiť označenia bodov
8.13. a 8.14.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou 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 listom č. 5582 - 31330/2016/Med/370450104/Z6 zo dňa 07. 10. 2016
dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým
účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred
vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. Žiadny
z účastníkov konania v určenej lehote nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu
rozhodnutia, ani nenavrhol jeho doplnenie.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spÍňa
požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou
integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej
žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu 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.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina
7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.
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-

zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky
písm. a) až e) zákona o IPKZ

podľa

§ 33 ods.

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 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 znečisťovania a od zverejnenia najmenej 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 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 v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým
spôsobom, podľa§ 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.
Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal
o predÍženie 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 zme·ne integrovaného povolenia pre predmetnú
prevádzku:
Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa v odpadovom hospodárstve, listom č. OU-ZM-OSZP-20161001555 zo dňa 23.
08. 2016, ktorým súhlasil s vydaním zmeny integrovaného povolenia bez pripomienok.
Súčasťou

integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:

v oblasti odpadov:
- podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 97 ods. 1 písm. e) bod
2. zákona o odpadoch - konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

Okrem vyhovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcia vykonala zmeny
v integrovanom povolení súvisiace s novou legislatívnou úpravou v oblasti odpadového
hospodárstva:
Pri odpade kat. č. 03 01 05 Inšpekcia doplnila podmienku, že skládkovať je možné
drevotrieskové/drevovláknité dosky, ošetrené dyhy, ktorých zhodnocovanie je
problematické. Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo z neošetreného dreva sú
vylúčené zo skládkovania z dôvodu, že uvedené odpady sú odpadmi, ktoré sú vhodné na
materiálové ako aj energetické zhodnotenie. Toto vylúčenie predmetných odpadov zo
skládkovania je v súlade s § 6 ods. 10 zákona o odpadoch, v ktorom sa uvádza, že
zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje
životné prostredie, ak nie je možné a účelné zhodnocovať odpad recykláciou alebo odpad
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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. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
2. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Dotknutý orgán (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):
3. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

