SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 10305-2279/2020/Koz/770220314/Z4

Žilina 27.01.2020

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), 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 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 konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a 4. zákona o IPKZ
v súlade s § 97 ods.1 písmeno b) a e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon o odpadoch) a na základe vykonaného konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní)
mení a dopĺňa

integrované povolenie
č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015 a jeho zmeny č. 398415320/2015/Koz/770220314/Z1 zo dňa 27.05.2015 a 5442-22720/2016/Koz/770220314/Z2 zo
dňa 18.07.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností
v prevádzke umiestnenej na adrese Dolný Hričov, Horný Hričov – areál T+T, a.s.:

„Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“
prevádzkovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491 (ďalej len
T+T, a.s., Žilina) , podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ.
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a)
V časti:
Súčasťou integrovaného povolenia je podľa zákona o IPKZ
(strana 2/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
dopĺňa
Súčasťou konania je:
-

v oblasti odpadov:
- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“ podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno b) zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) –
v súvislosti so zmenou dátumu platnosti súhlasu,
- konanie o zmene súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2.
zákona o odpadoch – v súvislosti so zmenou dátumu platnosti súhlasu.

Inšpekcia udeľuje zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“ prevádzkovateľa T+T, a.s., Žilina podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods. 1
písm. b) zákona o odpadoch. Súhlas je platný do 27.01.2025, pri dodržaní všetkých podmienok
prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením.
V prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
V zariadení sa povoľuje zhodnocovanie ostatných odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 a 2 tohto povolenia.
Množstvo vstupného materiálu: 80 000 t/rok odpadu
Priemerný výkon linky: 24 t/hod
Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ v zmysle §11 ods. 8. zákona o IPKZ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote 5 mesiacov pred uplynutím
lehoty platnosti povolenia.
Inšpekcia udeľuje zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov „Prevádzkový poriadok PrP 01/19 Intenzifikácia zhodnotenia
a energetického využitia komunálneho odpadu Horný Hričov, Dolný Hričov – areál T+T, a.s.“
z novembra 2019, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno
e) zákona o odpadoch. Súhlas je platný do 27.01.2025, pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením.
Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ v zmysle §11 ods. 8. zákona o IPKZ podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v lehote 5 mesiacov pred uplynutím
lehoty platnosti povolenia.
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ruší odsek „súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ v celom rozsahu.
b)
V časti:
I. Údaje o prevádzke. A. zaradenie prevádzky. 4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch.
(strana 4/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
mení odsek „4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch“
nasledovne:
4.

Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona o odpadoch:
- zber, triedenie, separácia frakcií, drvenie, hutnenie, zhodnocovanie netriedeného
komunálneho odpadu, ďalších vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
a uvedených druhov ostatných odpadov činnosťami:
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku),
- zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú činnosťou zariadenia.
c)

V časti:
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. Skladovanie NO.
(strana 4/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
mení časť „Skladovanie NO“ nasledovne:
Zhromažďovanie NO
1) sklad nebezpečných odpadov – priestory dielne (pneuservis)
2) sklad opotrebovaných olejov - je umiestnený pri sklade olejov na betónovej ploche (dve
nádrže o objeme 800 l, pod ktorými sa nachádza 1 600 l záchytná nádrž, v ktorá v prípade
havárie zachytí celý objem nádrží). V nádržiach sú umiestnené 2 druhy odpadových olejov:
a) nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje (kat č.: 13 02 05)
b) iné motorové prevodové a mazacie oleje (kat. č.: 13 02 08)
Nebezpečné odpady vznikajúce prevádzkovateľovi pri jeho činnosti ako pôvodcovi odpadov sú
uvedené v tabuľke č. 5:
tab. č. 5
Spôsob skladovania
manipulácia
Kat. číslo
Názov odpadu NO
(nádoba)
a skladovanie
03 01 04 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezi120 l nádoba
dielňa
vo alebo drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
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13 05 01 Tuhé látky z lapačov piesku
a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody

lapol

odvoz

lapol

odvoz

13 05 03 Kaly z lapačov nečistôt

lapol

odvoz

13 05 06 Olej z odlučovačov oleja z vody

lapol

odvoz

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov
oleja z vody
13 05 08 Zmesi odpadov z lapačov piesku
a odlučovačov oleja z vody
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok alebo kontaminované NL
15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečný
tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových fliaš
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL
16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlór
fluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 15 Nebezpečné časti odstránené
z vyradených zariadení
16 06 01 Olovené batérie

lapol

odvoz

Záchytná vaňa

odvoz

120 l nádoba

dielňa

nádoby

dielňa

120 l nádoba

dielňa

Vyhradený priestor

dielňa

Vyhradený priestor

dielňa

Kontajner 500 l

dielňa

16 06 02 Niklovo kadmiové batérie

Kontajner 500 l

dielňa

16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť

Kontajner 500 l

dielňa

16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt
z batérií a akumulátorov
17 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce NL alebo kontaminované NL
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný NL

240 l nádoba

dielňa

Vyhradený priestor

zberňa

Vyhradený priestor

zberňa

17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest

Vyhradený priestor

zberňa

17 06 03 Iné izolačné materiály pozostávajúce
z NL alebo obsahujúce NL
17 09 03 Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce NL
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Vyhradený priestor

zberňa

Kontajner 35 m3

zberňa

120 l nádoba

Adm. budova

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06
01, 16 06 02, alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20
01 23 obsahujúce NL

120 l nádoba

Adm. budova

Kontajner 500 l

dielňa

Kontajner 35 m3

zberňa
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Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke pri triedení odpadov prebratých od iných pôvodcov
odpadov sú uvedené v tabuľke č. 6:
tab. č. 6
Spôsob skladovania
manipulácia
Kat. číslo
Názov odpadu NO
(nádoba)
a skladovanie
19 12 06 Drevo obsahujúce nebezpečné látky
kontajner
areál
19 12 11 Iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúceho nebezpečné látky

kontajner

areál

d)
V časti:
II. Podmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania. A.5. Technicko-prevádzkové
podmienky. Príjem odpadov.
(strana 20/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
ruší podmienky A.5.18., A.5.19. v celom rozsahu
e)
V časti:
II. Podmienky povolenia. D. Opatrenia pre minimalizáciu vzniku odpadov, nakladanie a
zneškodnenie vznikajúcich odpadov. D.1. Nebezpečné odpady
(strana 23/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
Mení časť „D.1. Nebezpečné odpady“ nasledovne:
D.1.

Nebezpečné odpady

D.1.1.

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady zaradené podľa katalógu odpadov
uvedené v tabuľke č. 5 a 6 tohto povolenia vyprodukované pri vlastnej činnosti na základe platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaného Okresným
úradom Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Žilina) podľa §
97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý predložil a pri akejkoľvek jeho zmene predloží inšpekcii na vedomie.

D.1.2.

Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov, ktoré mu
vznikajú pri jeho činnosti plniť podmienky platného rozhodnutia na zhromažďovanie
odpadov udelené OÚ Žilina.

D.1.7.

Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo predpokladaného vzniku väčšieho
množstva nebezpečných odpadov ako má povolené rozhodnutím OÚ Žilina je prevádzkovateľ povinný ihneď požiadať OÚ Žilina o zmenu a rozšírenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného odpadu.

D.1.8.

Prevádzkovateľ je povinný nakladanie s nebezpečnými odpadmi vykonávať v súlade so
zákonom o odpadoch a všeobecne právnymi predpismi platnými pre odpadové
hospodárstvo.
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D.1.9.

Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať vznik nebezpečných odpadov.

D.1.10. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej
osobe na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov v odpadovom hospodárstve.
D.1.11. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o vzniku a nakladaní s nebezpečným odpadom a ohlasovať ustanovené údaje z evidencií príslušným orgánom štátnej
správy odpadového hospodárstva.
D.1.12. Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení
s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie
pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
D.1.13. Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
D.1.14. Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho
zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.
Zhromažďovanie odpadu dlhšie ako 1 rok pred jeho zneškodnením alebo 3 roky pred
jeho zhodnotením môže prevádzkovateľ vykonávať len na základe súhlasu vydaného
OÚ Žilina podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch v náväznosti na § 97 ods. 15
zákona o odpadoch.
f)
V časti:
II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.4. Kontrola odpadov
(strana 30/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
mení podmienku I.4.3. nasledovne:
I.4.3.

Predkladať inšpekcii a OÚ Žilina ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním 1 x
ročne.
ruší podmienku I.4.4. v celom rozsahu
g)

V časti:
II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje,
ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.8. Predkladanie správ
z monitoringu
(strana 27/35 rozhodnutia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015)
mení tabuľku č. 14 nasledovne:
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tab. č. 14
Náplň správy

Frekvencia
podávania
správ

Dátum
dodania správy

Forma
správy

Príjemca správy

IPKZ
Kompletné údaje o prevádzke
a
emisiách
v súlade so zákonom o
IPKZ

do 28. februára
nasledujúceho
roka

1 x ročne

SHMÚ Bratislava
Písomná
Inšpekcia *
(odbor IPK
Žilina)

Ochrana vôd
Výsledky monitoringu
akosti podzemných vôd
podľa podmienky č.I.2.1.

1 x za 5 rokov

do 10 dní
od obdržania
správy od
oprávnenej
organizácie

písomná

Inšpekcia
(odbor IPK Žilina)

písomná

Inšpekcia
(odbor IPK Žilina)

Ochrana pôdy
Výsledky monitoringu
akosti pôdy
podľa podmienky č.I.3.

1 x za 10 rokov

do 10 dní
od obdržania
správy od
oprávnenej
organizácie
Odpady

Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním ako
pôvodca odpadu
1 x ročne
Ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním ako
zhodnocovateľ odpadu

do 28. februára
nasledujúceho
roka

Inšpekcia
(odbor IPK Žilina)
písomná

OÚ Žilina,
Odbor starostlivosti
o životné prostredie

Ostatné
Záznamy alebo protokoly
z kontrol dotknutých orgánov

do 10 dní
od ich obdŕžania

písomná

Inšpekcia
(odbor IPK
Žilina)
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Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý
únik emisií

Súhrnná správa
dokladujúca plnenie
všetkých termínovaných
podmienok integrovaného
povolenia

podľa
výskytu

1 x ročne

- hlásenie ihneď
- záverečné správy do 60 dní od
vzniku
danej
udalosti

písomná

Inšpekcia
(odbor IPK
Žilina)
dotknuté orgány
podľa
schválených
havarijných
plánov

Do 28.
februára
nasledujúceho
roka

písomná

inšpekcii
(odbor IPK Žilina)

odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly Žilina; SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický
ústav, OÚ Žilina – Okresný úrad Žilina
* spolu s dokladom o zaslaní správy SHMÚ

Ostatné podmienky pre prevádzku „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia
komunálneho odpadu“ prevádzkovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, uvedené
v integrovanom povolení č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015 a jej zmenách
zostávajú nezmenené v platnosti.

Odôvodnenie
Inšpekcia 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 predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a 4. zákona o IPKZ v súlade s § 97 ods.1 písmeno b)
a písmenom e) bod 2. zákona o odpadoch a v súlade s § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 7845-6111/2015/Koz/770220314 zo dňa 03.03.2015 v znení jeho neskorších zmien, na
základe žiadosti prevádzkovateľa T+T, a.s., Žilina zo dňa 25.11.2019, zaevidovanú na inšpekcii
dňa 25.11.2019, pod číslom 43890/2019.
Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena
integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.
Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia
žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d)
a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie
podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č.
10305-45576/2019/Koz/770220314/Z4 zo dňa 04.12.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány
o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“ a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.
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Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je
možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.
Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada
o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ.
V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 07.01.2020 nebolo k navrhovanej zmene
integrovaného povolenia inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie od účastníka konania ani
dotknutého orgánu.
Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo:
-

v oblasti odpadov:
- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“ podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno b) zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) –
v súvislosti so zmenou dátumu platnosti súhlasu,
- konanie o zmene súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu“
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2.
zákona o odpadoch – v súvislosti so zmenou dátumu platnosti súhlasu.

Predmetom konania bolo:
-

zmena platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov,

-

zmena platnosti súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
ostatných odpadov,

-

zmena a zrušenie niektorých podmienok povolenia vyplývajúca so zmeny legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve (zrušenie evidenčného listu zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, zrušenie Recyklačného fondu, zmeny v zhromažďovaní nebezpečných odpadov).

Prevádzkovateľ predložil ku žiadosti Rozhodnutie OÚ Žilina č. OU-ZA-OSZP32016/032285-002/Deb o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov, zo dňa 16.08.2016, platný do 31.07.2021.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených
dokladov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona
o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a
rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
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 v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Legionárska 5, 012 05 Žilina 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.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka
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