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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
J eséniova 17, 831 O 1 BRA TISLA V A 

Číslo: 7192-36378/2016/Jur/371760105/Zl 6 v Bratislave dňa 21. 11. 2016 

ROZHODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia"), 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"), na základe písomného 
vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Gle jovka 15, 
902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951 zo dňa 19. 09. 2016, doručenej Inšpekcii dňa 22. 09. 2016 
a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 
ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom 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 inte g r o v a n é  p o v o l e nie 

vydané rozhodnutím č. 5895/0IPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení: 
- č. 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Zl zo dňa 30.05.2008 
- č. 6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 zo dňa 25.07.2008 
- č. 7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 zo dňa 30.10.2008 
- č. 406-12394/37/2009/Sta,Zál/371760105/Z4 zo dňa 15.04.2009 
- č. 3090-12798/37/201 l/Zál/371760105/Z5 zo dňa 26.04.2011 
- č. 6623-25037/37/2011/Zál/371760105/Z6 zo dňa 31.08.2011 
- č. 6629-29070/37/2011/Zál/371760105/Z7 zo dňa 12.10.2011 
- č. 4784-13395/37/2012/Zál/371760105/Z7-SK zo dňa 16.05.2012 
- č. 8688-34791/37/2012/Zál /371760105/Z8 zo dňa 05.12.2012 
- č. 3508-15193/37/2013/Kuc/371760105/Z9 zo dňa 07.06.2013 
- č. 7385-2396/37/2014/Kuc/371760105/ZlO zo dňa 24.01.2014 
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- č. 6051-30322/37/2014/Kuc/371760105/Zl 1 zo dňa 22.10.2014 
- č. 7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S zo dňa 25.02.2015 
- č. 3134-14132/37/2015/Kuc,Vlt/371760105/Z13SP zo dňa 21.05.2015 
- č. 7677-37680/37/2015/Kuc/371760105/Z14 zo dňa 14. 12. 2015 
- č. 8062-6154/37/2016/Kuc/371760105/Z15-KR zo dňa 23. 02. 2016 (ďalej len „povolenie", 
resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

,,ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním" 

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod 
bodom: 
5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 
1 Ot za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností: 
b) fyzikálno - chemická úprava 
c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených 
v bodoch 5.1 a 5.2. 

pre prevádzkovateľa: 

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

nasledovne: 

ecorec Slovensko s.r.o. 
Glejovka 15, 902 03 Pezinok 
31 358 951 

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia sa v kapitole Súčast'ou integrovaného povolenia bolo 
vkladá text v nasledovnom znení: 

„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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov č. MP0-19-E-01 zo dňa 16. 05. 2016, po vykonaných zmenách 

Platnosť súhlasu: do 21. 11. 2021." 

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, 1. Požiadavky na spôsob a metódy 
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného 
systému, 7. Podávanie správ, sa mení znenie bodu 7.2. nasledovne: 

„7.2. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenie 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára 
nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie 
a Inšpekcii." 

3. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, 
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov, sa ruší bod 13. 
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4. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 
1. Všeobecné podmienky sa mení znenie bodu 1.11. nasledovne: 

„ 1.11. Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov sa určuje do 21. 11. 2021." 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 
rozhodnutím č. 5895/0IPK-l 767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 a ostatné jeho 
podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i. 

Odôvodnenie 

Inšpekcia 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 písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 19. 09. 2016 prevádzkovateľa ecorec 
Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, doručenej Inšpekcii dňa 
22. 09. 2016, a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona 
o IPK2 v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení a dopÍňa integrované povolenie pre 
prevádzku „ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým 
zhodnocovaním" v súvislosti so zmenou prevádzky z dôvodu udelenia súhlasu na vydanie 
prevádzkového poriadku zaiiadenia na zhodnocovanie odpadov po vykonaných zmenách v 
prevádzke. 

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny 
poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov. 

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní 
predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná a obsahuje všetky 
potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie. 

Inšpekcia následne podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7192-
30431/37/2016/Jur/371760105/Z16 zo dňa 30. 09. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania 
a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. 

Vzhľadom na to, že sa nejednalo 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, 
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- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 
písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

Inšpekcia v konaní o zrušení 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 infonnačnom systéme integrovanej 
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní 
stručného zhrnutia údajov a info1mácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 
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 po dobu 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 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 pripadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom 
podľa§ 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ. 

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania uviedla, že účastník konania môže v určenej 
lehote alebo v predÍženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania. Ak žiadny 
z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa 

§ 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom 
medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať 
proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. 

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. 4 zákona 
o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžiť. 

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

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

Žiaden z účastníkov konania nepožiadal o vykonanie ústneho pojednávania vo veci 
zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku. 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie k začatiu konania nebolo zaslané žiadne 
vyjadrenie účastníkov konania a ani dotknutého orgánu. 

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: 
žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, prevádzkový poriadok č. MP0-19-E-01 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dúa16. 05. 2016, splnomocnenie pre pani 
Ing. Valériu Dikejovú na zastupovanie prevádzkovateľa v konaní, výpis z obchodného 
registra, ako aj ďalšie potrebné doklady potrebné k vydaniu súhlasu v súlade s § 21 a § 23 
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Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch. 

Všetky predložené doklady a písomnosti potrebné k vydaniu rozhodnutia sú uložené 
v spisovom materiále. 

Inšpekcia zároveň v bode 2. výrokovej časti rozhodnutia v súlade so zákonom 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých odpadov upravila lehotu na 
podávanie správ a jej názov v súlade so zákonom o odpade. Taktiež v bode 3. výrokovej časti 
povolenia zrušila podmienku, ktorá sa duplicitne nachádzala v podmienke povolenia v časti 
II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, 
zneškodnenie odpadov, bod 13. a zároveň aj v podmienkach v časti II. Podmienky povolenia, 
I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať 
a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ. 

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou poz1c10u 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. 

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa§ 3 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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - súhlas 
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov po vykonaných 
zmenách. 

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 vyjadrení dotknutých orgánov 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. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na 
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly, J eséniova 17, 831 O 1 Bratislava odvolanie do 15 dní 
odo d6.a 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: 
1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok 

lng.Jozef�zka 
riaditeľ 

2. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 
(po nadobudnutí právoplatnosti) 
3. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
- štátna správa odpadového hospodárstva 

Vyvesené dňa: 0q ·O 1. /fl ·1? 

Pečiatka a podpis: /1/f/1/7 � "' 
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