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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 § 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 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") a špeciálny 
stavebný úrad podľa§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti 
prevádzkovateľa Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté 
Moravce, IČO: 31 418 821, podanej Inšpektorátu dňa 10. 11. 2014, doplnenej dňa 
21. 11. 2014, 06. 02. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti 
s § 82 stavebného zákona, 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. 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/ZlO zo dňa 20. 10. 2010 
• č. 7130-27864/2010/Šim/370590104/Zl 1 zo dňa 22. 09. 2010 
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• č. 1059-3107/2011/Máň/370590104/Z12 zo dňa 02. 02. 2011 
• č. 1091-6929/2012/Máň/370590104/Z13 zo dňa 06. 03. 2012 
• č. 6258-29339/2012/Máň,Šim/370590104/Z14-SP zo dňa 17. 10. 2012 
• 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/Zl 7-KR zo dňa 03 . 04. 2014 
• č. 6032-29688/2014/Máň,Jak/370590104/Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014 
(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 v texte: 
„ktorá je umiestnená v k. ú. Zlaté Moravce na pozemkoch pare. č. 2808/2, 2808/3, 2808/8, 
2808/10, 2808/11, 2808/16, 2808/18-21, 2808/25, 2809/1 a kategorizovaná v zozname 
priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:" 

za číslo 2808/25 dopÍňa číslo: 
„2808/26". 

2. V povolení sa za odsek AG) vkladajú odseky AH), Al) v znení: 
„AH)v oblasti ochrany zdravia ľudí: 

podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ochrane zdravia") Inšpektorát posúdil návrh na začatie kolaudačného konania 
o stavbe „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20" a nemá k nemu pripomienky 

Al) v oblasti stavebného poriadku: 
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona Inšpektorát 
vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Plniace 
zariadenie CNG - Green line TB 20" 

v rozsahu stavebných objektov: 
Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20 



Plynová prípojka STL 
Elektrická prípojka 
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a prevádzkoyých súborov: nie sú 

katastrálne územie: 
na pozemkoch pare. č.: 

účel stavby: 

charakter stavby: 

Zlaté Moravce 
2808/11, 2808/16 (register „C") podľa LV č. 3578 
2808/26 podľa geometrického plánu č. 47/2015 
budovy - nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady -
- priemyselné budovy 
trvalá. 

Stavba bola povolená zmenou č. 18 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6032-
-29688/2014/Máň,Jak/370590104/ Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014. 

Mesto Zlaté Moravce uviedlo v záväznom stanovisku č. 2666/2014-002-lng.Ur zo dňa 
05. 08. 2014, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na uvedenú stavbu 
rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 
orgán štátnej správy podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"), v liste č. OU-ZM
-OSZP-2014/001099-02 VA zo dňa 21. 07. 2014 uviedol, že Plniace zariadenie CNG - Green 
line TB 20, ktoré bude slúžiť na skladovanie stlačeného zemného plynu s ročnou kapacitou 
cca 20 OOO m3

, svojimi parametrami nespadá do Prílohy č. 8 zákona kapitola 9 Infraštruktúra 
položka 13a) Nadzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií s prahovou 
hodnotou pre zisťovacie konanie od 5 O OOO m3 do 100 OOO m3

." 

3. V časti l Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke, odseku 
Opis prevádzky a technických zariadení sa text: 

„V rámci realizácie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20" bude 
v prevádzke vo vzdialenosti 8 m od výrobnej haly inštalované plniace zariadenie, ktoré bude 
slúžiť na plnenie vysokozdvižných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným 
plynom (CNG). VZV budú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie bude umiestnené 
v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú 
technológiu. 
Plniace zariadenie bude pozostávať z nasledovných častí: 
• betónový kontajner pre inštaláciu technológie 
• vstupná plynová časť so sušením na vstupe 
• kompresor 
• sušenie na výstupe 
• skladovacia banka 6 fliaš s celkovým objemom 840 litrov 
• meranie vydaného CNG 
• plniaca hadica 
• diaľkový monitorovací systém. 



strana 4zo11 rozhodnutia č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR 

Plniace zariadenie CNG nebude zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia 
sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie sú odpadovým 
plynom." 

nahrádza textom: 
„V rámci realizácie stavby „ Plniace zariadenie CNG- Green line TB 20" bolo v prevádzke 

vo vzdialenosti 8 m od výrobnej haly inštalované plniace zariadenie, ktoré slúži na plnenie 
vysokozdvižných vozíkov (VZV) prevádzkovateľa stlačeným zemným plynom (CNG). VZV 
sú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie je umiestnené v prefabrikovanom 
železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením ucelenú technológiu. 
Plniace zariadenie pozostáva z nasledovných častí: 
• betónový kontajner pre inštaláciu technológie 
• vstupná plynová časť so sušením na vstupe 
• kompresor 
• sušenie na výstupe 
• skladovacia banka 6 fliaš s celkovým objemom 840 litrov 
• meranie vydaného CNG 
• plniaca hadica 
• diaľkový monitorovací systém. 
Plniace zariadenie CNG nie je zdrojom emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia; do ovzdušia sa 
môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie sú odpadovým plynom." 

4. V povolení sa v časti 11 Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, 
vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 
v prevádzke, odseku Všeobecné podmienky za bod 1.9. vkladá ďalší bod 1.10. v znení: 
„ 1.1 O. Prevádzkovateľ predloží Inšpektorátom schválený Súbor technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení so zapracovanými zmenami 
uvedenými v rozhodnutí č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 

13. 02. 2015 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, úsek ochrany ovzdušia do 1 mesiaca od jeho schválenia." 

5. V časti 11 Záväzné podmienky, bode 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 
a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, odseku 
Podmienky pre užívanie stavieb sa za pododsek A.1. dopÍňa pododsek A.2., ktorý znie: 

„A.2. Pre užívanie stavby „Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20" (povolené v bode 
Al) sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Užívať stavbu na účel, určený v tomto rozhodnutí. 
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických 

zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených 
výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na 
predmetnú stavbu. 

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu 

a projektovaným kapacitám. 
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4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať 

s Inšpektorátom. 
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre č. IPNR/IPNR 

OBOZP/BEZ/2015/197 zo dňa27. 01. 2015: 
Riadenie BOZP 
0399 
5.1. V technickej správe resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie 

zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technic
kých riešení pre kolaudovaný objekt, čím porušil ustanovenie § 4 zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 
Z. z.). 

5.2. Nebol predložený písomný dokument na ochranu pred výbuchom pre priestory 
s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár (zóny), čím porušil 
ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 a § 7 NV 
č. 393/2006 z. z. 

5.3. Nebola predložená sprievodná technická dokumentácia od kompresora na 
nebezpečný plyn Becker, regulátora tlaku plynu 250/200 bar a poistného ventilu na 
235 bar v predpísanom rozsahu v slovenskom jazyku, čím porušil ustanovenie § 6 
ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 6 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Pracovné prostredie 0599 
5.4. Nebol predložený doklad o zmeraní intenzity osvetlenia pre pracovisko 

kolaudovaného objektu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), e) zákona 
č. 124/2006 Z. z. a§ 4 NV č. 391/2006 Z. z. 

Prevádzkové budovy a objekty 
0699 
5.5. Potrubné rozvody v kontajerovej skrini CNG a regulačnej skrini plynu (ďalej RSP) 

neboli označené podľa druhu, smeru prúdenia a parametrami prúdiaceho média, čím 
porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním 
bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 8 STN 130072: 1982. 

5.6. Neboli v plnom rozsahu doplnené bezpečnostné značenia, vyznačené zóny aj 
graficky pre kolaudovaný objekt a v priestore výdajnej pištole takéto označenie 
úplne chýbalo, čím porušil ustanovenie § 6 ods.l písm. a), d) zákona č.124/2006 
Z. z. a§ 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. 

5.7. Schod do kontajnerovej plničky CNG v spodnej časti nebol vyznačený platným 
bezpečnostným značením a vzhľadom na jeho výšku aj ďalším schodíkom, čím 
porušil ustanovenie§ 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a§ 2 ods. 1 NV 
č. 387/2006 Z. z. 

5.8. Dvere do miestnosti kontajnerovej plničky CNG neboli zaistiteľné v otvorenej 
polohe, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona 
č. 124/2006 Z. z. a§ 4 a prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. 

VTZ 
Elektrické zariadenie 
0703 
5.9. Sprievodná technická dokumentácia od elektrickej inštalácie a uzemnenia nebola 

potvrdená montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, vrátane 
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jednopólovej schémy v rozvádzači, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), n) 
a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. 

0704 
5.10. Elektrické zariadenie vo vnútri CNG kontajnera nebolo opatrené bezpečnostným 

značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 13 ods. 1 
zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.9 
STN 333210:1987. 

5.11. Bezpečnostné stop tlačítka vo vnútry CNG kontajnera neboli doplnené aj slovným 
bezpečnostným označením „V nebezpečenstve vypnút"', čím porušil ustanovenie§ 6 
ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z a§ 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. 

Tlakové zariadenie 0707 
5.12. Nebol predložený doklad o posúdení konštrukčnej dokumentácie tlakových 

zariadení od oprávnenej právnickej osoby na posudzovanie technickej bezpečnosti 
(ďalej len OPO), čím porušil ustanovenie§ 6 ods. 1 písm. a) a§ 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

5.13. Nebolo predložené vyhlásenie o zhode od tlakových nádob Kasper v kontajneri 
CNG, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 13 
ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

5.14. Nebol predložený doklad o preskúšaní tlakových nádob po ich montáži pred 
uvedením do prevádzky od oprávnenej osoby, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 
písm. a) a§ 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 9 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

0708 
5.15. Tlaková nádoba Kasper vo vnútri CNG kontajnera nebola na tlakomeri opatrená 

funkčnou trojcestnou armatúrou pre možnosť odskúšania tlakomeru podľa platného 
predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z„ 
nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.1.1 písm. c) STN 
690012:2014. 

5.16. Tlakové nádoby Kasper vo vnútri CNG neboli na tlakomeroch označené červenou 
ryskou na maximálnej hodnote tlaku z hl'adiska bezpečnosti technického zariadenia, 
čím porušil ustanovenie§ 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z„ nakoľko nie 
je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa čl. 4.1.1 písm. c) STN 690012:2014. 

Plynové zariadenia 0711 
5 .17. Správa z odbornej prehliadky a skúšky plynovej prípojky neobsahovala aj popis 

a revíziu plynových technických zariadení obsiahnutých v RSP, čo je porušením§ 6 
ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 16 ods. 2 vyhlášky 
č. 508/2009 z. z. 

5.18. Sprievodná technická dokumentácia od plynových zariadení nebola potvrdená 
montážnou organizáciou, že sa jedná o skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 
ods. 1 písm. a), n) a§ 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 8 písm. a) vyhlášky 
č. 508/2009 z. z. 

5 .19. Miestny prevádzkový poriadok plynových zariadení plničky CN G nemal všetky 
potrebné náležitosti podľa platného predpisu a mal uvedené nesprávne lehoty revízií, 
čím porušil ustanovenie§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a§ 8 písm. c) 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z„ nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa 
čl. 18 STN 386405:1988. 
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5.20. Nebol predložený doklad o odbornej spôsobilosti obsluhy CNG plničky podľa 
platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), o) zákona č. 124/2006 
Z. z. a § 17 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

6. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce 
v Nitre č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/197 zo dňa 27. 01. 2015 na príslušný 
inšpektorát práce a Slovenskú inšpekciu životného prostredia do 31. 03. 2015." 

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 10. 11. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 
10. 11. 2014, doplnenej dňa 21. 11. 2014 a 06. 02. 2015 a na základe konania vykonaného 
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 stavebného zákona 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 
kolaudácie stavby „ Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20" (ďalej len „stavba"). Stavba 
bola povolená zmenou č. 18 integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6032-29688/2014/ 
/Máň,Jak/370590104/ Z18-SP zo dňa 16. 10. 2014. 

K žiadosti bol dodatočne (dňa 21. 11. 2014) predložený doklad (výpis z účtu) o zaplatení 
správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 19. 11. 2014. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časť X. Životné prostredie, položka 
17la písm. c) sadzobníka správnych poplatkov je poplatok za podanie žiadosti o zmenu 
integrovaného povolenia 500 eur. Inšpektorát na základe žiadosti prevádzkovateľa vzhľadom 
na rozsah zmeny povolenia znížil listom č. 7639-32513/2014/Máň/370590104 zo dňa 

11. 11. 2014 správny poplatok o 50 %. 

Konanie sa 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. 7640-33598/2014/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 24. 11. 2014 prevádzkovateľa, 

účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny 
č. 19 integrovaného povolenia a určil na uplatnenie námietok a pripomienok lehotu 15 dní odo 
dňa doručenia upovedomenia. 
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Listom č. 7640-33600/2014/Máň,Jak/370590104/Z19-KR zo dňa 24. 11. 2014 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 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 24. 11. 2014 do 09. 12. 2014 a na 
webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce od 28.11. 2014 do 28. 12. 2014. 

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. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi 
ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona 
a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní. 

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade 
Mesta Zlaté Moravce. V určenej 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 ochrany ovzdušia. Účastník konania Mesto Zlaté 
Moravce sa v určenej lehote nevyjadril. 

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 
ovzdušia (vyjadrenie č. OU-ZM-OSZP/2014/001640/002 SMI zo dňa 10. 12. 2014) 
Vo vyjadrení sa odvoláva na súhlas na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do 
trvalej prevádzky po vykonanej zmene č. j. OU-ZM-OSZP/20141001590 SMI zo dňa 

21. 11. 2014, v ktorom je uvedená nasledovná podmienka: 
Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko
organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia do 1 mesiaca od jeho schválenia. 

Stanovisko Inšpektorátu 
Inšpektorát akceptuje podmienku orgánu ochrany ovzdušia OÚ Zlaté Moravce, je zahrnutá do 
podmienok povolenia v časti 11 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 v bode 1.1 O. 

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. 
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Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona 
a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 221-221/2015/Máň,Jak/ 

/370590104/Z19-KR zo dňa 09. 01. 2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 
na deň 27. 01. 2015. 

Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa a Inšpektorátu práce v Nitre. 
Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. 

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, 
vyjadrenia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpektorátu, 
uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia. Na ústnom pojednávaní bola v súlade 
s § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona 
o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, 
námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred 
vydaním rozhodnutia. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky 
a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. 
Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé 
posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným 

prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie 
a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený 
v Zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní, doklady sú uložené v spise. 

Pri výstavbe nevznikli žiadne odchýlky od projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní. 

V Zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní Inšpektorát konštatoval, že kolaudačné 
rozhodnutie na stavbu „ Plniace zariadenie CNG - Green line TB 20" bude možné vydať po 
predložení: 
- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Nitre 
- porealizačného zamerania stavby odborne spôsobilou osobou. 

Dňa 06. 02. 2015 bolo Inšpektorátu doručené kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu 
práce v Nitre č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2015/197 zo dňa 27. 01. 2015. V stanovisku sú 
uvedené zistené nedostatky, ktoré však bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb 
ani bezpečný stav stavby. Inšpektorát práce v Nitre zároveň požiadal stavebný úrad, aby 
v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky a oznámiť ich 
odstránenie na príslušný inšpektorát práce do 31. 03. 2015. Požiadavky Inšpektorátu práce 
v Nitre sú zapracované do podmienok tohto rozhodnutia 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, Podmienky pre užívanie stavieb odseku A.2„ 
bodoch 5. a 6. 

Dňa 06. 02. 2015 bol Inšpektorátu doručený Geometrický plán č. 47/2015, vypracovaný 
odborne spôsobilou osobou Geodetická odborná kancelária Tibor Drienovský, Jedľové 

Kostoľany zo dňa 30. 01. 2015, overený Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym 



strana IO zo II rozhodnutia č. 221-4563/2015/Máň,Jak/370590104/ZJ9-KR 

odborom dňa 05. 02. 2015, ktorým bola vyčlenená nová parcela č. 2808/26 pod kolaudovanou 
stavbou. 

Predmetom tohto povolenia je vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Plniace 
zariadenie CNG - Green line TB 20 ". V rámci realizácie stavby bolo v prevádzke 
inštalované plniace zariadenie, ktoré slúži na plnenie VZV prevádzkovateľa stlačeným 

zemným plynom (CNG). VZV sú pre pohon CNG prispôsobené. Plniace zariadenie je 
umiestnené v prefabrikovanom železobetónovom kontajneri, ktorý tvorí s plniacim zariadením 
ucelenú technológiu. Plniace zariadenie CNG nie je zdrojom emisií znečisťujúcich látok do 
ovzdušia; do ovzdušia sa môžu dostať iba emisie z bezpečnostno-poistných odvodov, ktoré nie 
sú odpadovým plynom. 

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania: 
• v oblasti ochrany zdravia ľudí: 

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania o uvedenej stavbe podľa § 3 ods. 3 
písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane 
zdravia 

• v oblasti stavebného poriadku: 
- kolaudačné konanie stavby podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 81 

stavebného zákona. 

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 preskúmal predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospel 
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spÍňa požiadavky 
a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného 
povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, 
dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií a vykonaného 
konania zistil, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie 
osôb ani životné prostredie a usúdil, 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. 
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 

RNDr. Katarína Pillajová 
vedúca Stáleho pracoviska Nitra 

IŽP Bratislava 

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

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

ochrany ovzdušia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 

949 63 Nitra 
5. Mesto Zlaté Moravce, stavebný úrad, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. mája 1 A, 

953 01 Zlaté Moravce 
7. Inšpektorát práce v Nitre, Jelenecká 49, 949 01 Nitra 
8. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 


