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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
J eséniova 17, 831 O l Bratislava 

Číslo: 4057-12654/37 /2018/Zál/371690414/Zl Bratislava 27.04.2018 

ROZHODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 9 a § l O zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 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 jeho zmien a doplnkov 
(ďalej len „zákon o IPKZ"), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) 
písm. c) bod 6. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní") vydáva 

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a, 

ktorou mení a dopÍňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 8470-
7822/37/2015/Zál/371690414 z 16.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.03.2015 

(ďalej Jen „integrované povolenie"), 

ktorým je prevádzkovateľ: 

obchodné meno: 

sídlo: 

IČO: 

(ďalej len „prevádzkovatel"') 

EBA, s.r.o. 

Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 

31376134 
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oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 5.1 . Zneškodňovanie alebo 
zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého 
súčasťou sú činnosti: 
b) fyzikálno-chemická úprava

v kategórii priemyselných činností podľa príloh)' č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke: 

názov prevádzky: 

adresa prevádzky: 

variabilný symbol: 

(ďalej len „prevádzka"). 

Zariadenie na fyzikálno - chemickú úpravu odpadov 
solidifikáciou - Pezinok 

Šenkvická ·cesta 11,  Pezinok 

371690414 

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 integrovaného povolenia bol: 

- v oblasti odpadov 

podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane 
ich prepravy, na ktoré nebol daný �úhlas rodľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca 
odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo 
ako prepravca prepravuje ročne väčšie rnn<>žstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, 
okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného 
úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja. 

Vvroková časť integrovaného noYolenia č. 8470-7822/37/2015/Zál/ 
371690414 z 16.03.2015 v platnom znení sa mení a doplňa nasledovne: 

1. V úvodnej časti v ýroku integrovaného povol enia sa za tex t:

„V oblasti schvaľovania východiskovej sprá'ffi 

• podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ - schválrnie východiskovej správy.

Inšpekcia schvaľuje východiskovú správu prevádzky. 

Názov správy: 
Východisková správa 
Spracovateľ východiskovej správy: 
GEO-Komárno, s.r.o., Komárno 
Zodpovedná osoba: 
RNDr. Zoltán Varjú 
Dátum vypracovania: 
14.07.2014." 

dopÍňa tex t v znen� 
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tiSúčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 integrovaného povolenia bol: 

• súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol 
daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu 
ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ako prepravca 
prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, okrem súhlasu 
na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a 
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 
3 písm. c) bod č. 6. zákona o IPKZ' · 

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa vvpúšťa text: 

„Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy 
v územnom obvode okresného úradu Pezinok. 

Platnosť súhlasu: do 01.04.2018." 

3. V časti L Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky sa text: 

• Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

D9 - Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú 
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až 012 (napr. 
odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.). 

Dl5 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností Dl až Dl4 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku)" 

nahrádza textom v znení: 

• Zoznam vykonávaných činností podľa zákona č. 79/201 5 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o odpadoch) 

D9 - Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú 
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D 1 až D 12 (napr. 
odparovanie, sušenie, kalcinácia) 

D1 5 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností Dl až Dl4 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku)." 

4. V časti IL Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov vŕroku integrovaného povolenia sa text v bode 3.: 

„Odpad po procese solidifikácie bude zaradený do podskupiny 1 9  03 (uvedené v tabuľke 
č. 4) a ich výsledné vlastnosti na základe posúdenia obsahu škodlivín podľa prílohy č. 22 

- - ····------
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k vyhláške č. 310/2013 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch. Odpad zatriedi prevádzkovateľ zariadenia pod jednotlivé katalógové čísla 
podľa preukázaných nebezpečných vlastností v súlade s § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
o odpadoch ako odpady inertné, bez nebt:zpečných vlastností (ostatné) a nebezpečné 
odpady. 

N 
19 03 07 o 

nahrádza textom v znení: 

,,Odpady po procese solidifikácie budú zaradené do podskupiny 1 9  03 (uvedené 
v prílohe č. 1) na základe posúdenia obsahu škodlivín podľa prílohy č. 5 k zá�onu 
o odpadoch a posúdenia vlastností odpadu podľa prílohy Nariadenia komisie (EU) č. 
1357/2014, ktorým sa nahrádza príloha IIl k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitýd smerníc. Odpad zatriedi prevádzkovateľ 
zariadenia pod jednotlivé katalógové čísla podľa preukázaných nebezpečných vlastností 
v súlade s§ 14 ods. 1 písm. a) zákona o o� adoch ako odpady inertné, bez nebezpečných 
vlastností (ostatné) a nebezpečné odpady.� 

5. V časti IL Podmienky povolenia D. Ovatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa text v bode 5.: 

„Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich 
prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok s platnosťou do 01.04.2018. 
Súhlas sa vzťahuje na nebezyečné odpad:r' uvedené v tabuľke č. 1 uvedenej v časti 
integrovaného povolenia: (1. Udaje o prevádzke / B. Základné informácie o prevádzke / 
Vznik odpadov)." 

nahrádza textom v znení: 

,;; špekcia udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, 
na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo 
držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s ·väčším množstvom ako 1 tona alebo ako 
prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, okrem 
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu 
a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 3 ods. 
(3) písm. c) bod 6. zákona o IPKZ. 

Podmienky súhlasu: 

1. Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný do 30.04.2023. 

2. Súhlas sa vydáva pre územný obvod okre�iu Pezinok. 



Strana 5113 rozhodnutia č. 4057-12654137/2018/Zál/371690414/Zl 

3. Súhlas sa vydáva na odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia v 
množstve odr.adov, ktoré je povolené v zariadení zneškodniť alebo zhodnotiť - max. 
20 OOO t/rok.t' 

6. V časti IL Podmienky povolenia L Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania 
prevádzky a ú daje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. 
Podávanie správ sa text v bode 7.1.: 

„Prevádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie 
určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/2010 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o 
životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 15. februára 
v písomnej a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ)." 

nahrádza textom v znení: 

ti revádzkovateľ je povinný zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie 
určené v povolení a v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR č. 448/201 O Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o 
životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a každoročne za predchádzajúci rok oznamovať údaje do 31. mája v písomnej 

. a v elektronickej forme do národného registra znečisťovania (SHMÚ).�� 

7. Do integrovaného povolenia sa dopÍňa príloha č. 1 v znení: 

1. Odpady preberané do prevádzky na solidifikáciu od iných držiteľov alebo 
pôvodcov za účelom ich zneškodnenia: 

. . 

Kat, číslo Názov ······( ······· · · Kat . 
"'. ···. . . odpadu 

01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N 
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického N 

spracovania rudných nerastov 
01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického N 

spracovania nerudných nerastov 
01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo N 

drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky 
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera N 

(deinking) 
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm o 
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04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N 
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 o 

04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N 
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 06 o 

04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce N 
nebezpečné látky 

05 01 15 použité filtračné hlinky N 
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť N 
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá N 
06 01 06 iné kyseliny N 
06 02 01 hydroxid vápenatý N 
06 02 03 hydroxid amónny N 
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N 
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce k)'anidy N 
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N 
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedeľ1é v 06 03 11 a 06 03 13 N 
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N 
06 04 03 odpady obsahujúce arzén N 
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N 
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N 
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce N 

nebezpečné látky 
06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N 
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N 
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru N 
06 07 03 kal sulfátu bámatého obsahujúca ortuť N 
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi N 

kontaminované 
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné lútky N 
06 13 01 anorganické prostriedky na ochra u rastlín, prostriedky na ochranu dreva a N 

iné biocídy 
06 13 02 použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02) N 
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu N 
06 13 05 sadze z pecí a komínov N 
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny N 

a matečné lúhy 
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky reakčné splodiny N 
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 
07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 
07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce N 

nebezpečné látky 
07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 
07 02 10 iné filtračné koláče a použité abscrbenty N 
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce N 

nebezpečné látky 
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahtúúce nebezpečné látky N 
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07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 
07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 
07 04 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 
07 05 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 
07 06 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce N 

nebezpečné látky 
07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 
07 07 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N 
08 o 1 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné N 

nebezpečné látky 
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 O 1 11 o 
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné N 

nebezpečné látky 
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 O 1 13 o 
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické N 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 O 1 15 N 
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické N 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečne látky 
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 O 1 17 o 
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické N 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N 
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 o 
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N 
08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 o 
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 o 
08 04 09 odpadové lepidla a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá N 
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá N 

alebo iné nebezpečné látky 
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré N 

obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné 
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N 
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N 
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N 
09 01 04 roztoky ustaľovačov N 
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov N 
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku N 

obsahujúce striebro 
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 1 O O 1 o 

04) 
10 01 02 popolček z uhlia o 

10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva o 

10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N 
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10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika o 

10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo o 
forme kalu 

10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo N 
10 01 14 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce N 

nebezpečné látky 
10 01 16 popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné lá N 
10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujú1�e nebezpečné látky N 
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce N 

nebezpečné látky 
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné lát N 
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 
10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 
10 03 04 trosky z prvého tavenia N 
10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia 1 N 
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N 
10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N 
10 03 21 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) N 

obsahujúce nebezpečné látky 
10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 
10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia J lynu obsahujúce nebezpečné látky N 
10 03 29 odpady z úpravy soľných trosiek :1 čiernych sterov obsahujúce nebezpečné N 

látky 
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N 
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia N 
10 04 03 arzeničnan vápenatý N 
10 04 04 prach z dymových plynov 1 N 
10 04 05 iné tuhé znečisťujúce látky a prach N 
10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov N 
IO 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia i:Iynov N 
10 05 03 prach z dymových plynov N 
10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov N 
10 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 
10 06 03 prach z dymových plynov N 
10 06 06 tuhé odpady z čistenia plynov N 
IO 06 07 kaly a filtračné koláče zo spracov:lnia plynu N 
IO 08 08 soľná troska z prvého a druhého tavenia N 
1 o 08 15 prach z dymových plynov obsah�júci nebezpečné látky N 
10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné N 

látky obsahujúce nebezpečné látky 
10 09 03 pecná troska o 
10 09 09 prach z dymových plynov obsah�júci nebezpečné látky N 
10 09 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N 
10 10 09 prach z dymových plynov obsahu_iúci nebezpečné látky N 
10 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N 
10 11 09 odpad zo surovinovej zmesi pred i;epelným spracovaním obsahujúci 
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nebezpečné látky 
10 11 11 sklený odpad v malých častiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy N 

(napr. katódové tuby) 
10 11 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky N 
10 11 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebzpečné látky N 
10 11 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné N 

látky 
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku N 

obsahujúce nebezpečné látky 
10 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky N 
10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy N 
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N 
10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N 
10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N 
11 01 05 kyslé moriace roztoky N 
11 01 08 kaly z fosfátovania N 
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N 
11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu) N 
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N 
11 03 02 iné odpady N 
11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu N 
11 05 04 použité tavivo N 
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N 
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N 
12 01 12 použité vosky a tuky N 
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N 
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N 
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúca olej N 
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak N 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N 
16 01 13 brzdové kvapaliny N 
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 o 

16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo N 

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií 
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok N 

alebo obsahujúce nebezpečné látky 
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo N 

obsahujúce nebezpečné látky 
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16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo N 
nebezpečné zlúčeniny prechodný1;h kovov 

16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú N 
16 08 06 použité kvapaliny využité ako ka1,alyzátor N 
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N 
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických N 

procesov obsahujúce nebezpečné látky 
16 11 03 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov N 

obsahujúce nebezpečné látky 
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov N 

obsahujúce nebezpečné látky 
17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky beténu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a N 

keramiky obsahujúce nebezpečné látky 
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahuhúce r ebezpečné látky alebo kontaminované N 

nebezpečnými látkami 
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca netezpečné látky N 
17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N 
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo N 

obsahujúce nebezpečné látky 
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N 
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demoláci [vrátane zmiešaných odpadov N 

obsahujúce nebezpečné látky 
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N 
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov N 
19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N 
19 01 11 popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky N 
19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 O l 11 o 
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky N 
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky N 
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 O 1 15 o 
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky N 
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden N 

odpad je označený ako nebezpečný 
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N 
19 02 09 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné N 
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza N 
19 08 11 kaly obs. nebez. látky z biologickej úpravy priem. odpadových vôd N 
19 08 13 kaly úbs. nebez. látky z inej úpravy priem. odpadových vôd N 
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania N 

odpadu obsahujúce nebezpečné látky 
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky doplnenie N 
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2. Odpady vzniknuté prevádzkovateľovi po procese solidifikácie: 

';>;' 
Kat. číslo Názov odpadu 

,} 'Y � 
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady 
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 
19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné 
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 

I; kati'· 
h odllJtdu 

N 
o 
N 
o 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 
rozhodnutím č. 8470-7822/37/2015/Zál/371690414 z 16.03.2015, ktorým bola povolená 
činnosť v prevádzke „Zariadenie na fyzikálno - chemickú úpravu odpadov solidifikáciou -
Pezinok" prevádzkovateľa EBA, s.r.o„ Rusovská cesta 1, 851 O 1 Bratislava a ostatné 
podmienky povolenia pre prevádzku ostávajú n e z m e n e n é. 

Odôv o dn e n i e  

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 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 prepisov 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, na základe 
žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ a zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti 
prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava doručenej inšpekcii 
14.03.2018, mení a dopÍňa integrované povolenie č. 8470-7822/37/2015/Zál/371690414 
z 16.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.03.2015 v platnom znení pre prevádzku 
„Zariadenie na fyzikálno - chemickú úpravu odpadov solidifikáciou - Pezinok", Šenkviská 
11, Pezinok. 

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu· integrovaného povolenia, prevádzkovateľ v zmysle 
položky 171 a časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov správny poplatok neplatí. 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo: 

v oblasti odpadov 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 6. - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak 
pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v .súhrne s väčším množstvom ako 1 
tona alebo ako prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako l tona nebezpečných 
odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod 
okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja. 
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Správne konanie sa začalo v súlade s § 1 l ods. 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ dňom 
doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmmu č. 1 integrovaného povolenia inšpekcii. 

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 povofovacieho procesu. 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a 
v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v záko11e o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto 
v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila 

účastníkov konania: 

1. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 O 1 Bratis ava 
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pe:dnok 

a dotknutý orgán: 

3. Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 902 
01 Pezinok 

o začatí konania o vydaní zmeny č. 
9695/37/2018/Zál/Zl z 22.03.2018. 

integrovaného povolenia listom č. 4057-

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania 
určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia 
upovedomenia. 

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 1 O zákona o Il'KZ upustila od: 

• zverejnenia žiadosti podľa§ 11 ods. 5 písm. c), 
• zverejnenia výzvy a informácií podľa § 1 l ods. 5 písm. d)„ 
• požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. t:1) a 
• niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ. 

a podľa§ 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od: 

• nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania o jeho 
nariadenie nepožiadal. 

Podľa § 12 ods. 1 a § 12 ods. 4 zákona o IPKZ nebolo v určenej lehote inšpekcii 
doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania. 

V určenej lehote sa vyjadril súhlasne bez pripomienok dotknutý orgán: 

Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 1 O, 902 
01 Pezinok stanoviskom č. OU-PK-OSZP-2017/004386 z 13.04.2018. 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, 
vyjadrení účastníkov konania, dotknutého o gánu štátnej správy, stav a zabezpečenie 
prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti 
prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené 
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa 
zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného 
povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Pou č e n i e  

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 
Jeséniova 17, 831 O 1 Bratislava odvolanie 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. 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 
1. EBA, s.r.o„ Rusovská cesta 1, 851 O 1 Bratislava 
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok 

Doručí sa dotknutému orgánu štátnej správy: 

Ing. Jozef Prohászka. 
riaditeľ 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 
v 

1. Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Stefánika 1 O, 902 
01 Pezinok 

Vyvesené dňa: .J" G � W / � 
pečiatka a podpis: � / 

, MESTO P.E�\NOK \. Mestsky urad 

\. . � Radničné ná�N 70 K 

\. 902 14 P E z , 
._.----· 

zvesené dňa: 

pečiatka a podpis: 

-5/1�::..----� 
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