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Číslo žiadosti/zo dňa

08.04.2015

Číslo

Vybavuje
Ing. Medovičová

4128-11672/2015/
Aied/371690205/Z6

V Nitre

22. 04. 2015

Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
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 apodľa § 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 písomného vyhotovenia žiadosti
prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 376 134
doručenej Inšpektorátu dňa 08. 04.2015 podľa § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správnom
konaní") v súčinnosti s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ
upovedomuje,
že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevádzku "Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Sládkovičovo",
Kossuthská cesta 1088, 92521 Sládkovičovo, vydaného rozhodnutím Č. 4341/0IPKl1638/06Rf/371690205 zo dňa 10.10.2006 v znení zmien a doplnení.
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie zmeny integrovaného povolenia
z dôvodu zmeny kapacity zariadenia na biodegradáciu odpadov.
Súčasťou konania je:
v oblasti odpadov

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. . zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a)
zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 223/2001 Z.z.") konanie o udelení súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. b)
zákona Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 223/2001 Z.z.") konanie o udelení súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o lP KZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) zákona
Č. 223/2001 Z.z., konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov
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Inšpektorát podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ určuje, že svoje námietky a pripomienky
môžete uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Na neskôr
podané námietky Inšpektorát neprihliadne.
Vyjadrenie dotknutého orgánu musí podľa § 12 ods. 1 zákona o IPKZ obsahovať návrh
podmienok povolenia, ktoré dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom konaní.
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak žiadny
z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11
ods. 6 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 2 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.
Ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na
preskúmanie a vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, predlži Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona
o IPKZ najeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím.
Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy)
na Mestskom úrade 'Sládkovičovo alebo v kancelárii správneho orgánu Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra. Žiadost' je
zverejnená aj na webovom sídle WV\Iw.sizp.ska www.sladkovicovo.sk.
Vyjadrenie doručte na vyššie uvedenú adresu alebo elektronicky
na adresu:
sizpipknr@sizp.sk.
Vyjadrenie, doručte na vyššie uvedenú adresu Inšpektorátu a podľa možností na
elektronickú adresu monika.medovicova@sizp.sk.
Prílohy:
Stručné zhrnutie sa doručí účastníkom konania (okrem spoločnosti EBA, s.r.o.) a dotknutým
orgánom.
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RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1,851 01 Bratislava
(20)
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,925 21 Sládkovičovo
~---,......-~'
Dotknutý orgán
3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31,
924 O 1 Galanta

