
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

č. 5227-22320/2015/Rum/370590104/Z21 Nitra 12. 08. 2015 

Rozhodnutie nadobudlo 
, f' dv OJ. 01· r1-orr-pravoplatnos nom: ..... „ ....•...•••..• 

v 0 .3.09. 1rP d . k-/ Dna: „.~:~„„.„„„„„ o pts: ................. . 

ROZHODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát"), 
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 05. 06. 2015, podanej Inšpektorátu dňa 05. 06. 2015 
a konania vykonaného podľa§ 3 ods. 3 písm. c) body 2. a 6. 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. 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-l 1065/2008/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. 4994-2201 l/2010/Máň/370590104/Z9 zo dňa 19. 07. 2010 
• č. 6344-30873/2010/Máň/370590104/ZlO 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/Z13 zo dňa 06. 03. 2012 
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• č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012 
• č. 820-2159/2013/Šim/370590104/Zl5 zo dňa 25. 01. 2013 
• č. 3072-13077/2013/Máň/370590104/Z16 zo dňa 17. 05. 2013 
• č. 518-10123/2014/Máň,Jak/370590104/Zl 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/Zl 9-KR zo dňa 13. 02. 2015 
• č. 3003-15201/2015/Máň/370590104/Z20 zo dňa 25. 05. 2015 
(ďalej len „povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce", 

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 
3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, 

žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou 
väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a hustotou vsádzky na 
jednu pec väčšou ako 300 kg/m3 

prevádzkovateľa: 

obchodné meno: 
sídlo: 

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o. 
Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 

IČO: 31 418 821 

nasledovne: 

1. V povolení sa za odsek AJ) vkladá odsek AK) v znení: 
„AK) v oblasti odpadov: 

podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 7 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch") Inšpektorát udel'uje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov (používanie odpadu 10 01 01 - „O" popol, škvára a prach 
z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedených v 10 01 04), ako prídavnej suroviny) 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o odpadoch") Inšpektorát udel'uje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov." 

2. V povolení v časti 11.1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre 
technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné 
podmienky, v časti Podmienky pre prevádzkovanie sa bod 1.3.1 dopÍňa novým znením: 

„V prevádzke sa povoľuje používať ako náhradu pôvodnej suroviny (zmesi ílu a piesku) odpad 
1 O O 1 O 1 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedených v 1 O O 1 04) - „O"." 

3. V povolení v časti 11.4. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, 
zneškodnenie sa pôvodné znenie bodu 4.12. nahrádza novým znením: 
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„Prevádzkovateľ je povinný pn preprave nebezpečných odpadov dodržiavať nasledovné 
povinnosti: 

vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré 
vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave 
nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť 
u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov, 
potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list"), 
viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste 
a uchovávať sprievodný list päť rokov, 
ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa sídla 
alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie 
o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za 
obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. 
pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj 
opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie. 

4. V povolení sa v časti 11.4. Vznik odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, 
zneškodnenie sa za bod 4.13. vkladá bod 4.14. so znením: 

„4.14. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie 
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, uvedené v konaniach v bode 
1. v úvodnej časti povolenia sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto 
rozhodnutia č. 5227-22320/2015/Rum/370590104/Z21 zo dňa 12. 08. 2015. Platnosť týchto 
súhlasov Inšpektorát predÍži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k 
zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 
mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpektorátu žiadosť o predÍženie súhlasov." 

5. V povolení v časti 11.6. Prevencia, riešenie a predchádzanie havárií a na obmedzenie 
následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok 
bežnej prevádzky sa za text: 
„Prevádzkový poriadok pre z~riadenie na zhodnocovanie odpadov; vypracovaný v novembri 
2003" 

dopÍňa text: 
„Prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov, vypracovaný v júni 2015" 

6. V povolení v časti 11.7. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie 
správ sa pôvodné znenie bodu 7.18. nahrádza novým znením: 

„Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového 
hospodárstva každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať Inšpektorátu a 
príslušnému okresnému úradu hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca a ako 
držiteľ odpadu) a evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov (ako prevádzkovateľ 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov). Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch 
je prevádzkovateľ povinný podávať na kópii sprievodného listu nebezpečných odpadov za 
obdobie kalendárneho mesiaca do 1 O dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému okresnému 
úradu." 
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7. V podmienkach povolenia sa výraz „obvodný úrad životného prostredia" (uvedený vo 
všetkých tvaroch) nahrádza textom „Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie". 

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. 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. 

Odôvodnenie 

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 1 O 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 05. 06. 2015, podanej Inšpektorátu dňa 
05. 06. 2015 a na základe konania vykonaného podľa§ 3 ods. 3 písm. c) body 2. a 6. zákona 
o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 223/2001 Z. z. zákona o odpadoch a 
podľa zákona o správnom konaní, mení a dopÍňa integrované povolenie vydané pre prevádzku 
„Výroba tehliarskych výrobkov, závod Zlaté Moravce" v súvislosti so zmenou v prevádzke 
z dôvodu udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
(používanie odpadu 1 O O 1 O 1 - „O" popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov 
uvedených v 10 01 04), ako prídavnej suroviny) a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového 
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (jún 2015). 

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo 
výške 500 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je 
podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 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 správnych poplatkoch") časť X. Životné prostredie 
položka 171a písmeno c) Sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. 

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po 
preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje 
všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ 
upovedomil listom č. 5227-17998/2015/Rum/370590104/Z21 zo dňa 25. 06. 2015 
prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo 
veci zmeny č . 21 integrovaného povolenia a určil lehotu 15 dní na uplatnenie svojich 
pripomienok a námietok odo dňa doručenia upovedomenia. 

Listom č. 5227-17996/2015/Rum/370590104/Z21 zo dňa 25. 06. 2015 podľa§ 11 ods. 3 
písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Zlaté Moravce, aby zverejnilo na svojom 
webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. 
Inšpektorát zároveň určil na vyjadrenie verejnosti, prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za 
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účastníka konania, resp. podanie prihlášky lehotu 30 dní od zverejnenia výzvy na webovom 
sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva 
zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti 
s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje zo žiadosti boli zverejnené na 
webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli od 25. 06. 2015 do 10. 07. 2015 a na 
webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce od 29. 06. 2015 do 15. 07. 2015. 
V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška 
ani vyjadrenie. 

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpektorát 
ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na 
vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho 
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť. Inšpektorát taktiež upozornil, že účastník 
konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predÍženej 
lehote a že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 
Inšpektorát podľa§ 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia. 

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade 
Mesta Zlaté Moravce. 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti. 

V určenej 15-dňovej lehote na vyjadrenie podľa§ 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ bolo 
na Inšpektorát doručené vyjadrenie Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Vo vyjadrení orgánu 
odpadového hospodárstva č. OU-ZM-OSZP-2015/001086-02 VA zo dňa 01. 07. 2015 nie sú 
uvedené žiadne námietky ani pripomienky. Účastník konania - Mesto Zlaté Moravce, sa 
v určenej lehote nevyjadril. 

V určenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ 
verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene 
integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. 

Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustil od nariadenia ústneho 
pojednávania, pretože žiadny z účastníkov konania nepožiadal o jeho nariadenie, nedošlo 
k rozporom medzi dotknutými orgánmi a účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní 
žiadne námietky ani pripomienky. 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov (používanie odpadu 10 01 01 ako prídavnej suroviny) 
a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania v oblasti 
odpadov: 
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- podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s§ 7 ods. 1 písm. c) zákona 
o odpadoch konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona 
o odpadoch konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov. 

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 Inšpektorát neuložil 
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania. 

Inšpektorát dal listom č. 5227-22018/2015/Rum/370590104/Z21 zo dňa 30. 07. 2015 
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 účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia. 

Inšpektorát preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel 
k záveru, že navrhované riešenie spÍňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch 
upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe 
preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov, vyjadrenia dotknutého orgánu 
a vykonaného konania zistil, že zmenou povolenia nie sú ohrozené 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. 

Poučenie 

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. 

}(_ rd t//U/uJ ?dú/4 
RNDr. Katarína Pillajová 

vedúca Stáleho pracoviska Nitra 
IŽP Bratislava 



strana 7 zo 7 rozhodnutia č. 5227-22320/2015/Rum/370590104/Z2 J 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 
1. Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce 
2. Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 
(po nadobudnutí právoplatnosti) 
3. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 


