
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia  Banská Bystrica

Partizánska cesta  94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1101-5507/2007/Kas/740040104/Z3-Ú Banská Bystrica dňa 23.02.2007

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, 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 neskorších zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na
základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 740040104, pod číslom jednania: 742/79/2004/OIPK/Ka
zo dňa 23. 07. 2004, zmeneného v plnom rozsahu rozhodnutím
č. 1815/240/OIPK/740040104Z1/2005/Ka zo dňa 09. 09. 2005, zmeneného rozhodnutím
č. 2974/395/OIPK/740040104/Z2/2006/Ka zo dňa 13. 09. 2006 pre prevádzku:

„Skládka odpadov Lučenec - Čurgov“

prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Brantner Lučenec s.r.o.
Sídlo: Fiľakovská cesta

984 01 Lučenec
IČO: 31 595 766
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Inšpekcia dopĺňa a mení integrované povolenie nasledovne:

a) dopĺňa vo výrokovej časti za bodom „2. uskutočnenie stavby“ nový bod „3.“ v znení:
Inšpekcia podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ „udeľuje súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov“.

b) v odseku D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie,
zneškodňovanie odpadov ruší bod  7. (sedem) v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská
Bystrica, 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 neskorších zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ
zmenu integrovaného povolenia na prevádzku „Skládka odpadov Lučenec - Čurgov“ na
základe žiadosti prevádzkovateľa Brantner Lučenec s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
doručenej dňa 27. 12. 2006 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnom konaní“).

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia
k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia
bola podaná z dôvodu plnenia podmienky v odseku „D, bod 7“ predmetného integrovaného
povolenia a novely zákona o IPKZ. Inšpekcia splnenie uvedenej podmienky nepovažuje za
zmenu v činnosti prevádzky a preto upustila od vybrania správneho poplatku.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia udeľuje podľa § 8 ods. 2 písm.
c) bod 7 zákona o IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ upovedomila Obvodný úrad životného prostredia
v Lučenci o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre
predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia oznámenia.
V lehote určenej na vyjadrenie nebolo inšpekcii doručené stanovisko od Obvodného úradu
životného prostredia v Lučenci. Inšpekcia považuje stanovisko Obvodného úradu ŽP
v Lučenci k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za kladné.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na
úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov
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o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy
zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie
prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou
integrovaného povolenia vydáva súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, pričom sa nezmenili podmienky na prevádzkovanie zariadenia.
Inšpekcia v odseku „D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie,
zneškodňovanie odpadov“ zrušila bod 7. (sedem) v plnom rozsahu, lebo prevádzkovateľ
splnil opatrenie uvedené v tomto bode.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného
povoľovania  a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 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. Daniel Magic
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:
Brantner Lučenec s.r.o., Fiľakovská cesta 10, 984 01 Lučenec
Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):
Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec


