SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
č: 5207-18004/2019/Med/373260107/Z8

V Nitre dňa 15. 05. 2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“),
ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 9 ods. 1 písm. c)
a ust. § 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 ust. § 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 žiadosti prevádzkovateľa MEROCO, a.s., Trnavská cesta, 920 41
Leopoldov, IČO: 35 775 203 doručenej Inšpekcii dňa 10. 04. 2019 vo veci zmeny
integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním aktualizovaného súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku
zariadenia pre toto zariadenie a konaní vykonaných podľa ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a bod
4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z. ),
podľa ust. § 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 dopĺňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 36373-24987/37/2007/Fin/373260107 zo dňa 15. 08. 2008, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 08. 2008 v znení rozhodnutí:
 č.: 8164-32404/37/2011/Ora/373260107/Z1, zo dňa 14. 11. 2011
 č.: 6702-29636/37/2012/Ora/373260107/Z2, zo dňa 31. 10. 2012
 č.: 5338-22584/37/2013/Heg/373260107/Z3, zo dňa 11. 09. 2013
 č.: 3226-16374/2014/Jak/373260107/Z4-KR, zo dňa 04. 06. 2014
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 č.: 5899–31356/2014/Jak/373260107/Z5-KR, zo dňa 31. 10. 2014
 č.: 3455-15450/2017/Jak/373260107/Z6-SP zo dňa 16. 05. 2017
 č.: 6364-29525/2018/Med/373260107/Z7 zo dňa 04. 09. 2018
(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť
v prevádzke:
„Závod na výrobu biodieselu“
(ďalej len „prevádzka“)
pre prevádzkovateľa: Meroco, a.s.
sídlo:
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
IČO:
35 775 203
nasledovne:
1.

Vo výroku rozhodnutia v časti I. Súčasťou integrovaného povolenia prevádzky bolo
konanie podľa § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa za odsek z) vkladá nový odsek aa) v znení:

aa) v oblasti odpadov


podľa ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 97 ods. 1 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“) udeľuje súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie použitého
kuchynského oleja) činnosťou
R9 – Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá



podľa ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 97 ods. 1 písm. e)
bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov (aktualizovaný prevádzkový poriadok
vypracovaný Ing. Igorom Červeňom, 01. 04. 2019).“

2.

Vo výroku rozhodnutia sa na koniec časti II. B. Opis prevádzky a technických zariadení
na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky
dopĺňa nasledujúci text:
“Prevádzkovateľ bude tiež spracovávať aj odpadový olej dodávaný od iných dodávateľov podnikateľských subjektov, napr. z potravinárskeho priemyslu tzv. POME (Palm oil mill
effluents), ktorý je frakciou zo spracovania palmového oleja. Tento odpadový olej bude
dodávaný v cisternách, stáčaný na jestvujúcich zariadeniach, rovnako ako ostatné
spracovávané oleje. Z každej dodávky budú odoberané vzorky, ktoré budú následne
analyzované na oddelení kontroly kvality.”
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3.

Vo výroku rozhodnutia sa v časti II. B. Opis prevádzky a technických zariadení na
ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky na koniec prvého
odseku:

dopĺňa nasledujúci text
“ Prevádzkovateľ okrem zberu UCO od fyzických osôb dováža/nakupuje UCO aj

cisternami od iných dodávateľov zo Slovenska a zahraničia. “

4.

Vo výroku rozhodnutia sa v časti III. D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v bode 1. dopĺňa zoznam odpadov o nasledovné
odpady:
„
Katalógové Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
Kategória
číslo
odpadu
odpadu
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný
N
06 01 06

Iné kyseliny

N

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 05 02

kaly z odlučovača oleja

N

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovača oleja

N

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N
N

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v
16 02 09 až 16 02 12)

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad

N

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123, obsahujúce neb. časti

N

16 06 01

olovené batérie

N

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N

17 04 10

káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

N
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Katalógové Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
číslo
odpadu

Kategória
odpadu

17 04 09

kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

N

16 02 11

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

N

16 05 06

laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných častí alebo
obsahujúce nebezpečné časti

N

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 05 08

vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

17 05 03

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 08

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

06 02 04

hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 01 06

iné kyseliny

N

„
5.

Vo výroku rozhodnutia sa v časti III. D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa ruší znenie bodu 13. a nahrádza sa znením:
“13. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
(odpadové oleje) v maximálnom množstve 4 900 t/r, uvedené v konaniach v bode aa)
v úvodnej časti povolenia, sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohoto
rozhodnutia č. 5207-18004/2019/Med/373260107/Z8. Platnosť týchto súhlasov
Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3
mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.“

6.

Vo výroku rozhodnutia sa v časti III. D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie,
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov
za bod 13. dopĺňajú body 14. a 15.
v nasledovnom znení:
„14. V zariadení na zhodnocovanie odpadov, na ktoré je vydaný súhlas v predchádzajúcom
bode 13. sa môžu zhodnocovať len nasledovné druhy odpadov:
20 01 25 – jedlé oleje a tuky
02 03 05 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 99 - odpady inak nešpecifikované
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15. Prevádzkovateľ je povinný vykonať analýzu z každej vzorky dodávky odpadového
oleja. Pri odpade “02 03 99 - odpady inak nešpecifikované” je potrebné, aby evidenčný
list tohto odpadu obsahoval aj pôvodcu odpadu vrátane analytickej kontroly odpadu,
ktorá preukáže, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti v súlade s § 5 vyhlášky
č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
v znení neskorších predpisov.”
6.. Vo výroku rozhodnutia v časti III. I. 7. Podávanie správ sa text v bode 7. 1.v znení:
„ 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a
informácie podľa vykonávacieho predpisu zákona o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a
každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a
elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému..“
ruší a nahrádza novým znením
„ 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne
ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 31. mája v písomnej alebo
elektronickej forme do Národného registra znečisťovania. Údaje sa oznamujú
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave na tlačivách, ktoré MŽP SR
uverejňuje vo svojom vestníku a na svojej internetovej stránke. Tieto údaje je
prevádzkovateľ povinný uchovávať najmenej 5 rokov. „
7.

Vo výroku rozhodnutia v časti III. I. 7. Podávanie správ sa text za bod 7.6. dopĺňa bod
7.7. v nasledovnom znení:
„7.8. Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpekcii záznamy alebo protokoly z kontrol
dotknutých orgánov do 10 dní po ukončení kontroly.“

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 36373-24987/37/2007/Fin/373260107 zo dňa 15. 08. 2008, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 15. 08. 2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Závod na
výrobu biodieselu Leopoldov“, v znení neskorších zmien a doplnení 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 ust. § 9 ods. 1 písm. c) a ust. § 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 ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona
o IPKZ, na základe žiadosti
prevádzkovateľa MEROCO, a.s., Trnavská cesta,
920 41 Leopoldov, IČO: 35 775 203 doručenej Inšpekcii dňa 10. 04. 2019 vo veci zmeny
integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
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na zhodnocovanie odpadov (spracovanie použitého kuchynského oleja) a vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia pre toto zariadenie a konaní vykonaných podľa ust.
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 97 ods. 1 zákona
č. 79/2015 Z.z., podľa ust. § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení
integrované povolenie pre prevádzku „Závod na výrobu biodieslu Leopoldov“.
Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a
Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.
Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej
žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na
spoľahlivé posúdenie a preto podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 5207-14239/2019/Med/373260107/Z8 zo dňa 15. 04. 2019 prevádzkovateľa, účastníka
konania (Mesto Leopoldov) a dotknutý orgán (Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti
o životné prostredie) o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej
upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie
sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ust. § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť
určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde
k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
Vzhľadom k tomu, že nejde o konanie uvedené v ust.§ 11 ods. 9 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 ust. § 21
ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ust. § 33 ods. 1 písm. a)
až e) zákona o IPKZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ust. § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:
-

náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia
údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c)
zákona o IPKZ,
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-

-

-

zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej
verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti
a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní
podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom
sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa ust.
§ 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
ústneho pojednávania podľa ust. § 15 zákona o IPKZ
Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ
zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný
úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OÚ-HCOSŽP-2019/000492-002 zo dňa 23. 04. 2019, v ktorom uviedol, že s uvedeným návrhom súhlasí
bez pripomienok za podmienky dodržania všetkých ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požiadavka prevádzkovateľa, uvedená v jeho žiadosti, na úpravu termínu o ohlasovaní
odpadov do 28. 02. nasledujúceho roka je bezpredmetná, lebo táto ohlasovacia povinnosť už je
uvedená v podmienke III. I.7.3 integrovaného povolenia.
Požiadavku prevádzkovateľa, uvedenú v jeho žiadosti, na úpravu termínu
na oznamovanie údajov do NRZ do 31. 05. nasledujúceho roka Inšpekcia upravila v podmienke
III. I.7.1 integrovaného povolenia.
Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa ust. § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti odpadov




podľa ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 97 ods. 1 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z.z. konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov (spracovanie použitého kuchynského oleja),
podľa ust. § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ust. § 97 ods. 1 písm. e)
bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (prevádzkový poriadok vypracovaný Ing.
Igorom Červeňom, 01. 04. 2019).

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 povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a
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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 bude
zabezpečená celková úroveň ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných
predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa ust. § 53 a ust. § 54 správneho zákona možno podať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále
pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01
Nitra 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.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska
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