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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAI
Inšpcktorát životného prostredia Bratislava
Stále praeovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Č.: 5659-27501/201 7/Rum13732801 07/ZlO-SP
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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, lnšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“),
ako prislušný 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 niektorýcb zákonov
v znení neskoršich predpisov a podľa * 32 ods. I písm. a) zákona č. 39/20 13 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘aLej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny
stavebný úrad podl‘a * 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poňadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti
prevádzkovatel‘a Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01
Bojná, ičO: 43 790 909, podanej InšpekcH dňa 23. 06. 2017 vo veei zmeny integrovaného
povolenia a konania vykonaného podľa * 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súČinnosti s 62 a 69
stavebného zákona vo ved predÍženia lehoty na dokončenie stavby „Bojná skládka odpadov,
časť B, Uzatvorenie a rekultivácia“, podľa
19 ods. I zákona o IPKZ a podľa zákona
Č. 71/l 967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršich predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“)
—

mení

a

dopÍňa

integrované

povolenie

vydané rozhodnutím Č. 6903-34139/37/2007ĺVer/373280107 zo dňa 17. 10. 2007, zmenené
a doplnené rozhodnutiami;
• Č. 1041 1-42533/2008/Raf/373280107/Z1 zo dňa 18. 12. 2008
Č. 7300-40967/2009/Raf/373280l07/Z3-SP zo dňa 15. 12. 2009

strana 2 zo 7 ‚vzhodnutia Č. 5659-27501/20! 7/Rzmz/3 73280107/Zlo-SP

• Č. 782-27825/2010/Šim/373280107/Z4-SP zo dňa22. 09. 2010
• Č. 667-11954/201 1/Šim1373280107/Z5 zo dňa 27. 04.2011
• Č. 857-8330/2013/Med/373280107/Z6 zo dňa 25. 03. 2013
• Č. 4899-34235/2013/Med/373280107/Z7 ZO dňa 12. 12. 2013
• Č. 6676-34222/Med/373280107/Z8-KR Zo di1ia 27. 11.2014
• Č. 2213-8117/2015/Med/373280107/Z9zodňa 18. 03. 2015
(d‘alej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorýrn bola povolená činnosť v prevádzke:

„Skládka odpadu Bojná časť B a čast‘ C
(d‘alej len „prevádzka“),

—

1. etapa“

kategorizovanej V zozname priemyselných Činností v prílohe Č. 1 k Zákonu o IPKZ pod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijírnajú viac ako 10
odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok
inertných odpadov.
Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel‘a:
Obchodně meno:
Sídlo:
IČO:

Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.
Obecný úrad 201, 956 01 Bojná
43 790 909

nasledovne:

1.

Vo výrokovej časti povolenia sa v časti „Súčasťou konania podl‘a zákona o IPKZ je
konanie:“ za odsek P. vkladá nový odsek Q. v znení:

„Q.
-

v oblasti stavebného poriadku:
podl‘a * 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súČinnosti s * 62 a
69 stavebného zákona
Inšpekcia predlžuje termín na dokončenie stavby „Bojná skládka odpadov,
časť B, Uzatvorenie a rekultivácia“ do 31. 12. 2022.“
—

2.

V povolení v časti H. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.4. Na
uskutoěnenie stavby povolenej v bode „P. v oblasti stavebného poriadku“ sa
stanovujú tieto záväzné podmienky: sav časti I. všeobecné bod 12. v znení:
„12. Stavbu ukončiť najneskór do 31. 12. 2017.“
ruší a nahrádza bodom 12. v znení:
„12. Stavbuukončiťnajneskórdo 31. 12. 2022.“
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Rozhodnutie o námietkaeh účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 6903-34139/37/2007Ner/373280107 zo dňa 17. 10. 2007 v znení
neskoršíeh zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadu Bojná časť B a časť C 1.
ctapa“aostatnéjehopodmienky zostávaj ú neznemené.
—

Odóvodnenie

Inšpekcia ako pňslušný 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 a podľa * 32 ods. I písm. a) zákona o IPKZ
a ako špeciálny stavebný úrad podl‘a * 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti
prevádzkovateľa Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná,
IČO: 43 790 909 (d‘alej len „prevádzkovatel“) zo dňa 21. 06. 2017, doruěenej InšpekcH dňa
23. 06. 2017 ana základe konazia vykonaného podľa * 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podl‘a zákona
o správnom konaní mení a dopÍňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadu
Bojná časť B a čast‘ C 1. etapa“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dóvodu predÍženia
lehoty na dokonČenie stavby „Bojná
skládka odpadov, časť B, Uzatvorenic a
rekultivácia“.
—

—

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje
podstatnú zmenu. Podl‘a 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 podl‘a tohto zákona.
Prevádzkovateř spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia prediožil Inšpekcii
žiadost‘ o predÍženie lehoty na dokončenie stavby „Bojná
skládka odpadov, časť B,
Uzatvorenie a rekultivácia“ povolenej Inšpekciou rozhodnutím č. 2213-8117/201 5/Med/
3732801 07/Z9 Zo dňa 16. 03. 2015, záväzné stanovisko Obce Bojná ako obecného úradu a ako
stavebného úradu, súhlas vlastníka dotknutých pozemkov k zmene podmienok stavebného
povolenia a zmluvu o nájme pozemkov so spoločnosťou Urbárska spolumajitel‘nosť v obci
Bojná, pozem. spol. a stručné zhrnutie údajov.
—

Obec Bojná vydala podľa 4 ods. 3 písm. d) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 547/2017 zo dňa 13. 06. 2017
ku stavbe „Bojná
skládka odpadov, časť B, Uzatvorenie a rekultivácia“ v sůvislosti
s predÍžením lehoty na dokončenie predmetnej stavby.
—
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Obec Bojná, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa * 140 písm. b) stavebného
zákona závné stanovisko ljstom Č. 546/2017 zo dňa 13. 06. 2017 v súlade s * 120 ods. 2
stavebného zákona, ktorýrn súhlasí s predlžením lehoty na dokončenie stavby „Bojná skládka
odpadov, časť B, Uzatvorenie a rekultivácia“ v termine do 31. 12. 2022 a zároveň konštatuje,
že sa jedná o stavebné úpravy jestvujúcich plóch, na ktoré sa v zmysle stavebného zákona
rozbodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.
—

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených priloh zistila, žeje žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné
doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa * 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom
Č. 5659-21624/2017/RumJ373280l07/Z10-SP zo dňa 06. 07. 2017 prevádzkovateľa,
účastnikov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny
integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok
a nárnietok.
Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskór podané námietky neprihliadne. Inšpekcia
d‘alej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, móže Inšpekcia podľa 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho
žiadost‘ určenú lehotu pred jej uplynutím predÍžit‘.
Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada
o nariadenie ústneho pojednávania v určenej [ehote alebo v predlženej lehote, alebo ak dójde k
rozporom medzi dotknutými orgánrni, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú
smerovať proti obsahu závázného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z úČastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho
pojednávania.
Vzhľadom na to, že nešlo 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 uplatňovat‘
* 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa 33 ods. I písm.
a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa * 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od;
náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa * 7 zákona o WKZ,
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného
poskytnutého
žiadosti
zhmutia údajov a inforrnáeií
o obsahu podanej
prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podl‘a
11 ods. 4 písm. c) zákona o IPK7,
zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečist‘ovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej
vcrejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote
najmenej 30 dní podľa 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
-

-

-

-

-

-

-
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požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj mým v rnieste obvyklým spósobom
podľa 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
od ústneho pojednávania podFa * 15 zákona o IPKZ.

-

-

Do žiadosti bob možné nahliadnuť na InšpekcH.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal
o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ
neboli zaslané žiadne stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.
Predmetorn zmeny integrovaného povolenia je predÍženie lehoty na dokončenie stavby
„Bojná skládka odpadov, časť B, Uzatvorenie a rekultivácia“.
—

Súčasťou integrovaného povoľovania bob podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti stavebného poriadku
podľa * 3 ods. 4 zákona o IPKZ v sůčinnosti s * 62 a 69 stavebného zákona konanie
o predÍžení termínu na dokončenie stavby „Bojná
skládka odpadov, čast‘ B,
Uzatvorenie a rekultivácia“.
-

—

—

Prevádzkovatel‘ požiadal povol‘ujúci orgán o predÍženie termínu na dokončenie stavby
najmä z důvodu nedostatku finančných prostriedkov, keďže časf B skládky odpadov bola
prevádzkovaná od roku 1993, kedy nebola stanovená zákonná povinnosť vytvárania rezervy na
rekultiváciu skládky, táto povinnosť bola stanovená zákonom o odpadoch z roku 2001, čo malo
za následok, že počas prevádzkovania skládky odpadov časť B nebola vytvorená účelová
finančná rezerva v dostatočnej výške. Súčasná prevádzka skládky odpadov
časť C je
predpokladom tvorby účelovej finančnej rezervy a postupnej akumulácie finančných
prostriedkov. Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. predpokladá pokračovanie
a rozšírenie kapacity skládky vybudovanim novej kazety na časti B skládky odpadov. Zatýmto
účelom spracovala dokumentáciu pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
zámeru svojej investičnej činnosti, ktorá bola posúdená a bob vydané kladné záverečné
stanovisko. Na premietnutie schválených investičných zámerov v procese ElA do praxe, je
potrebné vypracovat‘ projektovú dokumentáciu, ktorou bude zmenený póvodný projekt
uzatvorenia a rekultivácie skládky časť B a ktorý zároveň predpokladá úsporu finančných
pt‘ostriedkov na jej realizáciu. Finančné prostriedky získané zo súčasnej prevádzky a úspora
ňnančných prostriedkov zo zmeny projektu sú predpokladom na dokončenie stavby do termínu
31.12.2022, čoje predmetom tejto žiadosti.
-

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu aje
vypracovaná odbome spósobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané
stavebné povolenie, sú uložené v spise.
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol
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požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol‘ovacieho procesu a Inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia dala listom Č. 5659-26724/2017/Rum/373280l07/Z1 O-SP zo dňa 25. 08. 2017
všetkýrn účastníkom konania poslednú rnožnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
i k spósobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní odo dňa doručenia
písomnosti podl‘a * 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.
V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.
Inšpekcia preskúmala prcdloženú žiadosť, projektovú dokurnentáciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhovaně 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 sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkárn na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravic osób, ani životné
prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nic sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a
právorn chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hl‘adiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podFa zákona o IPKZ a osobitných
predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povol‘ovania a rozhodla
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa 53 a * 54 zákona o správnom konaní podať
odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska
dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia
účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosf móže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
C Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná
ObecBojná,95601 Bojná Č. 201
() Urbárska spolumajiteľnosť v obci Bojná, 956 01 Bojná č. 202

(V

Dotknutému orgánu:
4.
Okresný úrad TopoľČany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topoľčany
5.
Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 01 Topol‘čany
Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Stúra 1738, 955 01
6.
Topol‘čany
Obec Bojná, stavebný úrad, 956 01 Bojná
7.
Obec Bojná, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, 95601 Bojná
8.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Topoľčany, Krušovská 1357,
9.
955 01 Topoľčany

