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R OZH ODNUTIE 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej 
správy podľa § 9 a § 1 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 zákona č. 484/2013 Z. 
z. (ďalej len „zákon o IPKZ"), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa§ 3 ods. (3) 
písm. c) bod 1., 2. a 4. 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 ro v a n é h o povol e n i a, 

ktorou mení a dopÍňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3175/913-
0IPK/2006/Kk/371690106 z 31.05.2006 s právoplatnosťou 23.06.2006, zmenené 
rozhodnutiami č.: 
6169/183 l -OIPK/2006/Kk/371690106/Zl z 22.11.2006 s právoplatnosťou 21.12.2006, 
932-2851/37/2008/Zál/371690106/Z2 z 17. 03. 2008 s právoplatnosťou 09. 04. 2008, 
4086-15942/37/2010/Zál/371690106/Z3 z 31.05.2010 s právoplatnosťou 17.6.2010, 
10008-10699/37/2011/Zál/371690106/Z4 z 01.04.2011 s právoplatnosťou 11.04.2011, 
6643-29792/37/2011/Zál/371690106/Z5 z 18.10.2011 s právoplatnosťou 23.11.2011, 
9637-12050/37/2012/Zál/371690106/Z6 z 25.05.2012 s právoplatnosťou 02.07.2012, 
6186-29479/37/2014/Zál/371690106/Z7 z 14.10.2014, s právoplatnosťou 31.10.2015, 
2282-6463/37/2015/Zál/371690106/Z8 z 04.03.2015, s právoplatnosťou 25.3.2015, 
6940-371l l /37/2016/Zál/371690106/Z9 z 09.12.2015, s právoplatnosťou 29.12.2015 
(ďalej len „integrované povolenie"), ktorým je prevádzkovateľ: 

obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

EBA, s .r.o . 
Rusovská cesta 1, 851 01 B ratislava 
31358 951 

(ďalej len „prevádzkovatel"') 
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oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 5.1. Zneškodňovanie alebo 
zhodnocovanie nebezpečných odpadov nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 
10 t za deň, ktorého súčasťou je činnosť: 
a) biologická úprava
c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z os tatných činností
uvedených v bodoch 5.1. a 5.2. 
v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke: 

názov prevádzky: 

adresa prevádzky: 

variabilný symbol: 

(ďalej len „prevádzka"). 

Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka 
Pezinok 

Šenkvická 11, 902 01 Pezinok 

371690106 

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 O integrovaného povoľovania podľa § 3 zákona 
o IPKZ bolo konanie:

v oblasti odpadov: 

• podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných
odpadov - z dôvodu rozšírenia zoznamu odpadov vystupujúcich zo zariadenia o odpady
k.č. 170504, 170506, 170508,

• podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov
a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov -
z dôvodu rozšírenia zoznamu odpadov vystupujúcich zo zariadenia o odpady k.č.
170504, 170506, 170508,

• podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ - súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 3175/913-0IPK/2006/Kk/ 
371690106 z 31.05.2006 v platnom znení sa mení a dopÍňa nasledovne: 

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

„ Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania č. 9 podľa § 3 zákona o IPKZ bolo 
konanie: 

•ods. (3):

- písm. c) v oblasti odpadov 



Strana 3113 rozhodnutia č. 5595-2718913712017/Zál/371690106/ZJO 

bod. č. 1 - o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, 
v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov - určenie dÍžky platnosti 
súhlasu, 

bod č. 6. - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov," 

dopÍňa text: 

„Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 O integrovaného povoľovania podľa § 3 zákona 
o IPKZ bolo konanie:

c) v oblasti odpadov:

• podľa§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných
odpadov - z dôvodu rozšírenia zoznamu odpadov vystupujúcich zo zariadenia
o odpady k.č. 170504, 170506, 170508,

• podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie
odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných
odpadov - z dôvodu rozšírenia zoznamu odpadov vystupujúcich zo zariadenia
o odpady k.č. 170504, 170506, 170508,

• podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ - súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie
odpadov."

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa text:

„C.2. Inšpekcia udeľuje 

v oblasti odpadov: 

podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 6. zákona o IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového 
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie 
nebezpečných odpadov (Prevádzkový poriadok zariadenia na biodegradáciu odpadov 
technológiou ROPSTOP SB Prevádzka 19 - EBA Pezinok č. PP 02/19 revízia č. 4 
vypracovaný dňa 25.12.2014 Ing. Gabrielou Janečkovou a schválený dňa 25.12.2014 
konateľom a prokuristom spoločnosti Ing Alexandrom Beljajevom predložený inšpekcii 
dňa 21.01. 2015." 

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platných: do 31.12.2020. 

C.3. Inšpekcia udeľuje súhlas 
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v oblasti odpadov podľa§ 3 ods. (3) písm. c) bod č. 1 zákona o IPKZ na prevádzkovanie 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na 
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy 
kvapalných odpadov 

Podmienky súhlasu: 

Súhlas sa vydáva na biodegradačnú plochu na biodegradáciu nebezpečných odpadov 
v prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok", 
Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok. 

Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podľa zákona č. 223/2001 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov: 

• D2 Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia kvapalných alebo kalových
odpadov v pôde)

• D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D l  až D12,

• D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D 1 až D 14 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku),

• R12 Úprava odpadov určených n spracovanie niektorou z činností Rl až Rl 1.

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 31.12.2020 .. " 

nahrádza textom 

„C.2. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ na vydanie 
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov č. PP _ 02/19 „Prevádzkový poriadok zariadenia na 
biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP SB Prevádzka 19 - EBA Pezinok" 
vypracovaného a schváleného 03.03.2017 konateľom a prokuristom spoločnosti Ing. 
Alexandrom Beljajevom, ktorý bol predložený na inšpekciu 29.05.2017. 

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 31.08.2022. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace 
pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada. 

C.3. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa§ 3 ods. (3) písm. c) bod č. 1 zákona o IPKZ na prevádzkovanie 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na 
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy 
kvapalných odpadov 

Podmienky súhlasu: 
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Súhlas sa vydáva na biodegradačnú plochu na biodegradáciu nebezpečných odpadov 
v prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok", 
Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok. 

Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podľa prílohy č. 2 zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: 

• D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových
odpadov v pôde)

• D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú
zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až D12,

• D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D 1 až D 14 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku),

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 31.08.2022. 

C.4. Inšpekcia udeľuje súhlas 

v oblasti odpadov podľa§ 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na 
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy 
kvapalných odpadov. 

Podmienky súhlasu: 

Súhlas sa vydáva na biodegradačnú plochu na biodegradáciu nebezpečných odpadov 
v prevádzke „Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok", 
Šenkvická cesta 11, 902 01 Pezinok. 

Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podľa prílohy č. 1 zákona č. 
7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: 

• R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl 1,

Do zariadenia je možné prijať odpad za účelom jeho zhodnotenia len v prípade 
odpadov, ktoré neobsahujú škodlivé látky, ktoré technológiou ROPSTOP SB nie je 
možné biodegradovať (napr. ťažké kovy„.) a ich koncentrácia v odpade neprekračuje 
limitné hodnoty pre skládky odpadov na nebezpečný odpad podľa tabuľky č. 1 
prílohy č. 1 k vyhláške č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom 
uskladnení kovovej ortuti v platnom znení. 

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 31.08.2022."

3. V časti I. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky 3. Zaradenie prevádzky podľa 
zákona o odpadoch výroku integrovaného povolenia sa text:

„Prevádzka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na 
zneškodňovanie odpadov činnosťou: 



Strana 6113 rozhodnutia é. 5595-27189/37/2017/Zál/371690106/Z10 

- D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny 
alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D 1 až D 12 

- D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D 1 až D 14 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

- D2 Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov 
v pôde) 

- Rl 2 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl l"  

nahrádza textom 

„Prevádzka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na 
zneškodňovanie odpadov činnosť ou: 

D2 Úprava pôdnymi procesmi (biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov 
v pôde) 
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny 
alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až Dl2 
D 15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D 1 až D 14 (okrem dočasného 
uloženia pred zberom na mieste vzniku) 

a podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
činnosťou: 

Rl 2 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl l ."

4. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov vŕroku integrovaného povolenia sa text v bode 1.:

„Prevádzkovateľovi pri zneškodňovaní nebezpečných odpadov technológiou ROPSTOP 
SB vzniknú len odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Kat. číslo Druh odpadu Kategória 

odpadu odpadu 

19 05 99 odpady inak nešpecifikované *poznámka 

19 03 04 Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné N 
19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 o 
19 13 01 Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N 
19 13 02 Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 O 1 o 

Do iných druhov odpadov možno po biodegradácii zakategorizovať odpady len na 

základe odborného posudku 

*Prevádzkovateľ je povinný odpady po procese biodegradácie zaradiť podľa prílohy č. 1
vyhlášky č. 28412001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení na 

základe výsledkov záverečnej analýzy tohto odpadu, ktorá bude vykonaná akreditovaným 
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skúšobným laboratóriom. Následne je prevádzkovateľ oprávnený s odpadmi po procese 

biodegradácie nakladať v súlade so závermi odborného posúdenia. 

nahrádza textom 

„Prevádzkovateľ je povinný odpady, ktoré sú produktom procesu biodegradácie 
technológiou ROPSTOP SB, zaradiť podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 365/2015 Z. z„ ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, na základe výslednej 
analýzy odpadu po procese biodegradácie, ktorá bude vykonaná akreditovaným 
skúšobným laboratóriom. 
Odpady musia byt' zaradené podľa požiadaviek: 

• prílohy č. 5 k zákonu o odpadoch,
• časti C. prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k vyhláške č. 365/2015 Z. z„ ktorou sa

ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Následne je prevádzkovateľ oprávnený s odpadmi po procese biodegradácie nakladať 
v súlade so závermi odborného posúdenia . " 

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

„podľa prílohy č. 2" 

nahrádza textom 

„podľa prílohy č. 1" 

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

„Odpady po biodegradácii, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty 
koncentrácie podľa doleuvedenej tabuľky tohto povolenia, nesmú byt' skládkované. 

Ukazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš. 

suma polycyklických aromatických uhľovodíkov 100 
(PAU) 

suma polychlórovaných bifenylov (PCB) 100 

extrahovateľné organické halogénzlúčeniny 100 
(extrakt) 

ľahko uvoľniteľné kyanidy 10 OOO 

suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový 50 OOO 
extrakt) 

benzén, toluén, xylén 5 OOO 
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Fenoly 10 OOO 

Merkaptán 1 OOO 

ortuť 3 OOO 

arzén I) 5 OOO 

olovo l) 10 OOO 

Kadmium 5 OOO 

nikel l) 5 OOO 

obsah rozpustných látok (20 stupňov C) 2l 300 OOO 

Poznámka: 

l) Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej
forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do 
sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov). 

2l Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu." 

nahrádza textom 

„Odpady po biodegradácii, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty 
koncentrácie podľa doleuvedenej tabuľky tohto povolenia, nesmú byt' skládkované. 

Ukazovateľ 

suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) 

suma polychlórovaných bifenylov (PCB) 

extrahovateľné organické halogénzlúčeniny (extrakt) 

ľahko uvoľniteľné kyanidy 

suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt) 

benzén, toluén, xylén 

fenoly 

Merkaptán 

ortuť 

arzén ll 

olovo l) 

Kadmium 

nikel l) 

obsah rozpustných látok (20 stupňov C) 2l 

Poznámka: 

Hraničná hodnota v mg/kg suš. 

100 

50 

100 

10 OOO 

50 OOO 

5 OOO 

10 OOO 

1 OOO 

3 OOO 

5 OOO 

10 OOO 

5 OOO 

5 OOO 

300 OOO 

l) Uvedené hraničné hodnoty neplatia pre odpad v sklenenej alebo polosklenenej
forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do
sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).
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2l Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu."

7. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa text v bode 6.:

„v prílohe č. 22 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch" 

nahrádza textom 

„v tabuľke č. 1 prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov 
a dočasnom uskladnení kovovej ortuti"

8. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa text v bode 7.:

„v prílohe č. 22 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch" 

nahrádza textom 

„v tabuľke č. 1 prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov 
a dočasnom uskladnení kovovej ortuti"

9. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa text v bode 7.:

„Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch." 

nahrádza textom 

„Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení."

1 O. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa text v bode 9.: 

„Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa Prevádzkového poriadku zariadenia na 
biodegradáciu odpadov technológiou ROPSTOP SB Prevádzka 19 - EBA Pezinok č. PP 
02/19 revízia č. 4 vypracovaného dňa 25.12.2014 Ing. Gabrielou J anečkovou 
a schváleného dňa 25.12.2014 konateľom a prokuristom spoločnosti Ing Alexandrom 
Belj aj evom predloženého inšpekcii dňa 21. O 1. 2O15, do 31.12 .2 02 O." 

nahrádza textom 
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„Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku zariadenia na 
biodegradáciu odpadov PP _ 02/19 „Prevádzkový poriadok zariadenia na biodegradáciu 
odpadov technológiou ROPSTOP SB Prevádzka 19 - EBA Pezinok" vypracovaného 
a schváleného 03.03.2017 konateľom a prokuristom spoločnosti Ing Alexandrom 
Beljajevom predloženého inšpekcii 29.05.2017, do 31.08.2022." 

11. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa text v bode 18.: 

„Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch." 

nahrádza textom 

„Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch."

12. V časti IL Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, 
zhodnotenie, zneškodnenie odpadov výroku integrovaného povolenia sa vypúšťa bod 
20. s textom: 

„Prevádzkovateľ aktualizuje Prevádzkový poriadok zariadenia na biodegradáciu 
odpadov technológiou ROPSTOP SB Prevádzka 19 - EBA Pezinok č. PP 02/19 
vypracovaný dňa 21.11.2011 RNDr. Blankou Kiripolskou a interne schválený dňa 
21.11.2011 konateľom a prokuristom spoločnosti Ing Alexandrom Beljajevom, ktorý bol 
schválený inšpekciou rozhodnutím č. 9637-12050/37/2012/Zál/371690106/Z6 zo dňa 
25.05.2012 a požiada inšpekciu o jeho schválenie do 31.12.2014."

13. V časti IL Podmienky povolenia, L Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do in(ormačného systému 7.
Podávanie správ výroku integrovaného povolenia sa text v bodoch 7.2. a 7.3. nahrádza
textom:

„ 7.2. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je 
povinný omámiť mestu Pezinok do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé 
informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných 
právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. 

7.3. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 
odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať 
inšpekcii, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie 
ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca a držiteľ odpadov) a 
evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov (ako 
prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov). Hlásenie 
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o prepravovaných nebezpečných odpadoch je prevádzkovateľ povinný podávať na kópii
sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 1 O dňa nasledujúceho mesiaca 
inšpekcii a príslušnému okresnému a krajskému úradu odboru starostlivosti o životné 
prostredie."

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 
rozhodnutím č. 3175/913-0IPK/2006/Kk/371690106 zo dňa 31.05.2006, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 23.06.2006 v platnom znení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke 
„Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok" a ostatné podmienky povolenia 
pre prevádzku zostávajú n e z m e n e n é. 

Odôv o d n e n ie 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 
1 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 neskorších predpisov , na 
základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 1., 2. a 4. zákona 
o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe
žiadosti o zmenu č. 1 O integrovaného povolenia prevádzkovateľa EBA, s.r.o., Rusovská cesta 
1, 851 01 Bratislava, IČO: 31 376 134 z 23.05.2017 pod č. EING/Ja/2017/2277, doručenej 
inšpekcii 29.05.2017, mení a dopÍňa integrované povolenie č. 3175/913-
0IPK/2006/Kk/3 71690106 z 31.05.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23 .06.2006 
v platnom znení pre prevádzku „Zariadenie na biodegradáciu odpadov - prevádzka Pezinok". 

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, prevádzkovateľ v zmysle 
položky l 71a časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov správny poplatok neplatí. 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je: 
rozšírenie zoznamu odpadov vystupujúcich zo zariadenia o odpady k.č. 170504, 170506, 
170508 a s tým zmeny príslušných súhlasov na prevádzkovanie zariadenia na 
zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadov a schválenie aktualizovaného prevádzkového 
poriadku. 

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ dňom 
doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 1 O 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 povoľovacieho procesu. 

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a 
v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila 

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

a dotknutý orgán: 

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

o začatí konania o vydaní zmeny č. 1 O integrovaného povolenia listom č. 5595-
20186/3712017 /Zál/Zl O z 20.06.2017. 

Podľa § 11 ods. 4 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. 7 a § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od: 

• zverejnenia žiadosti 

• zverejnenia výzvy a informácií 

• požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácii 

• ústneho pojednávania. 

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

Podľa § 12 ods. 1 a § 12 ods. 4 zákona o IPKZ bolo inšpekcii doručené vyjadrenie 
dotknutého orgánu: 

Okresný úrad Pezinok, štátna správa v odpadovom hospodárstve stanoviskom č. OU-PK
OSZP-2017/007738 z 10.07.2017 bez pripomienok. 

Iný dotknutý orgán sa v určenej lehote nevyjadrili. 

Z dôvodu zmien v novej legislatíve v odpadovom hospodárstve, ktorá je účinná od 
01.01.2016, inšpekcia konsolidovala, prehodnotila a doplnila podmienky integrovaného 
povolenia, ktoré ešte neboli v predchádzajúcich konaniach aktualizované tak, aby boli 
v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími vyhláškami. 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, 
vyjadrení účastníkov konania, dotknutého orgánu 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. 

Pou č e nie 

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, 
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J eséniova 1 7, 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 byt' preskúmaná súdom. 

�?0� fhv?ďi

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

Ing. Jozef Prohászka 
riaditeľ 

Doručí sa dotknutému orgánu štátnej správy: 
(po nadobudnutí právoplatnosti) 
3. Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 10, 

902 01 Pezinok 

Vyvesené dňa: Ot!'. f O, do f f
,---

Pečiatka a podpis: 

J
· 
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