SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6

Nitra 16. 11. 2021

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 § 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. 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“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa
ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233, (ďalej len
„prevádzkovateľ“), zjúla 2021 doručenej Inšpekcii dňa 07.09,2021 vo veci zmeny č. Z6
integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa
§ 3 ods. 3 písm, b) bod 1., 1.1, bod 3., bod 4. a bod 5„ zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného
zákona, podľa § 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. 862-18096/2015/ICri/ 373700114 zo dňa 22. 06. 2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, v znení rozhodnutí:
č. j. 4828-20593/2016/Jak/373700114/Z1 zo dňa 29. 06. 2016
č. j. 5467-27089/2017/Med/373700114/Z2 zo dňa 08. 09. 2017
č. j. 3046- 19346/2018/Med/373700114/Z3 zo dňa 16.06.2018
č. j. 479-15138/2020/Tit/373700114/Z4 zo dňa 25. 05. 2020
č. j. 5968-28222/202l/Gál/373700114/Z5-SP zo dňa 05. 08. 2021
(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
„Výroba bioetanolu“
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kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:
4,1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú
alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery,
peroxidy, epoxidové živice
6.11 Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy
a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon
6.4.b) Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli
spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na
výrobu potravín alebo krmív z:
2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako
300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe
nasledujúcich dní v roku
pre prevádzkovateľa: ENVIRAL, a.s.
sídlo:
Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
IČO:
36 259 233
nasledovne:
1.

-

-

V povolení sa v časti „ Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ j e : " za odsek
1) vkladá nový odsek m) v znení:
„m) v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. b) bod 1.
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“) - vydáva povolenie na odber podzemných vôd
z hydrogeologického vrtu VZ-1 na zásobovanie úžitkovou a pitnou vodou a z vodného
zdroja HGL-3 (studňa D) na technologické účely,
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti § 26 ods. 1 vodného zákona a
v súčinnosti s § 62 stavebného zákona - vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
realizovanej v rámci stavby nového vodného zdroja HGL-3 (studňa D) na technologické
účely,
katastrálne územie:
Leopoldov
na pozemkoch pare. č.: 2240/26, (register „C“) - podľa LV 1919
účel stavby:
nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady - nádrže, silá a
sklady
charakter stavby:
trvalá

-

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 32 vodného zákona —neurčuje
ochranné pásmo vodného zdroja HGL-3, keďže nie je vodárenským zdrojom.

-

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného
zákona - vydáva súhlas na činnosť, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného
zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (skladovanie
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znečisťujúcich látok v 38 ks IBC kontajnerov v rámci objektu SO 108 (Hydrolýza), v 30 ks
IBC kontajnerov v rámci objektu SO 105).
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny vydalo stanovisko č. OU-TT-OSZP2-2021/019915-010 zo dňa 17.09, 2021,
v ktorom uvádza, že navrhovaná činnosť „Studňa D (HGL3 a studňa PV (VZ-1)“ nie je činnosťou
podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a
ods. 14 vodného zákona.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,
vydalo rozhodnutie č. 587/2021, spis č. 8035/2021-5.1, ev. č. 18308/2021 zo dňa 19.05.2021
o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „ENVIRAL, a.s. Leopoldov
- vodárenský zdroj HGL-3“, s využiteľným množstvom podzemnej vody pre vrt
HGL-3 - 23,50 l.s"1 a zároveň schválilo minimálnu dynamickú hladinu podzemnej vody pre vrt
HGL-3 - 134,50 m n. m., v kategórii B v lokalite Leopoldov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,
vydalo rozhodnutie č. 575/2021, spis č. 7223/2021-5.1, ev. č. 12023/2021 zo dňa 06.04.2021
o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „ENVIRAL, a.s. Leopoldov
- vodárenský zdroj VZ-1“, s využiteľným množstvom podzemnej vody pre vrt VZ-1 - 1,25 l.s'1
a zároveň schválilo minimálnu dynamickú hladinu podzemnej vody pre vrt VZ-1 —131,29 m n. m.,
v kategórii B v lokalite Leopoldov
2.

V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Odber vody
sa nahrádzajú pôvodné body 4.2 až 4.9 novým znením a vkladá sa nový bod 4.10
nasledovne:
„Podmienky pre vodárenský zdroj VZ-1
4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať vodu na pitné a prevádzkové účely z vlastného
vodného zdroja VZ-1 (studňa) a je povinný dodržiavať maximálne množstvá odoberanej
pitnej vody zo studne max. 1,25 l.s.“1', 36 180 m3/rok.
4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody zo studne VZ-1
meradlom pre tento účel určeným (vodomerom, prietokomerom), ktorého správnosť bola
overená v súlade so zákonom o metrológii.
4.4 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať analýzu kvality odoberanej podzemnej vody
z vŕtanej studne VZ-1 podľa požiadaviek na pitnú vodu a kontrolu kvality odoberanej
pitnej vody minimálne v rozsahu uvedenom vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR
č. 247/2017 Z.z., t.j. kompletný fyzikálno-chemický rozbor 1 krát ročne a minimálny a
bakteriologický rozbor vody tiež 1 krát ročne.
4.5 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu
podzemnej vody zo studne VZ-1 a viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebe vody
používanej na pitné a úžitkové účely v prevádzke.
4.6 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať Ochranné pásmo 1. stupňa vodárenského zdroja
podzemných vôd „VZ-1 “zabezpečené oplotením a uzamykateľným vstupom a označené
informatívnymi tabuľami s textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa.
Nepovolaným osobám vstup zakázaný“.
4.7 Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu hladinu podzemnej vody vo vŕtanej
studni VZ-1 na kóte 131,29 m n. m. Hladinu podzemnej vody (m n.m.) merať
hladinomerom (dataloggerom) - v intervale každých 6 hodín.
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4.8

Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody (m pod OB) a úroveň hladiny
podzemnej vody (m n.m.), v intervale každých 6 hodín.

4.9

Povolenie na odber podzemných vôd zo studne VZ-1 je platné 10 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 9352-42461/202l/Gál/373700114/Z6 zo dňa
16.11.2021“
4.10 Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodohospodársky významných vodných
tokov prístup k vodovodnému zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobratého
množstva podzemných vôd.
4.11 Hranice ochranného pásma - priestor okolo vodárenského zdroja VZ-1, štvoruholník
ohraničený jestvujúcim oplotením areálu vo vzdialenosti 8,0 m od studne ajestvujúcou
areálovou komunikáciou vo vzdialenosti 5,0 m od studne, ostatné 2 vzdialenosti sú 10,0
m od studne.
4.12 Ochranné pásmo sa zabezpečí oplotením z uzamykateľným vstupom a označí sa
informatívnymi tabuľami s týmto textom: Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa.
Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: Názov právnickej osoby a sídlo.
Podmienky pre vodný zdroj HGL-3 (studňa D):
4.13 Prevádzkovateľ je oprávnený odoberať vodu na technologické účely z vlastného
vodného zdroja HGL-3 (studňa) a je povinný dodržiavať maximálne množstvá
odoberanej pitnej vody zo studne max. 23,50 l.s.'1,
4.14 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu podzemnej vody zo studne
HGL-3 meradlom pre tento účel určeným (vodomerom, prietokomerom), ktorého
správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii.
4.15 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy odberu
podzemnej vody zo studne HGL-3 a viesť prevádzkovú evidenciu o spotrebe vody
používanej na technologické účely v prevádzke.
4.16 Na území exploatácie vodného zdroja HGL-3 a v bezprostrednom okolí je zakázané
vykonávanie činnosti, ktoré môžu narušiť, alebo inak poškodiť a nepriaznivo ovplyvniť
výdatnosť a fyzikálno-chemické vlastnosti využívaného zdroja podzemnej vody.
4.17 Prevádzkovateľ je povinný zachovať minimálnu hladinu podzemnej vody vo vŕtanej
studni HGL-3 na kóte 134,50 m n. m. Hladinu podzemnej vody (m n.m.) merať
hladinomerom (dataloggerom) - v intervale každých 6 hodín.
4.18 Prevádzkovateľ je povinný merať hladinu podzemnej vody (m pod OB) a úroveň hladiny
podzemnej vody (m n.m.), v intervale každých 6 hodín.
4.19 Povolenie na odber podzemných vôd zo studne VZ-1 je platné 10 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 9352-42461/2021/Gál/373700114/Z6 zo dňa
16. 11.2021.
4.20 Prevádzkovateľ je povinný umožniť správcovi vodohospodársky významných vodných
tokov prístup k vodovodnému zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobratého
množstva podzemných vôd.“
V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, pred bod 8.1 sa
doplna názov „8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb“ a za bod
8.1 sa dopĺňa ďalší bod 8.2 s nasledovným znením:
Na uskutočnenie vodnej stavby povolenej v bode m) „HGL-3“ (studňa D) sa stanovujú
tieto záväzné podmienky:
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Všeobecné:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Stavebníkom bude ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233.
Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ:
KUBING, s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, zodpovedný projektant - Ing. Alexander
Kubis, v termíne: február 2019.
Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby
oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy
stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby - dodávateľ technológie bude
vybraný vo výberovom konaní.
Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa
ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
Stavebník oznámi Inšpekcii termín začatia stavebných prác.
Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované - stavebné povolenie
a dokumentácia overená v integrovanom - stavebnom konaní.
Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas
uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa,
uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich
ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v
značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť
(§52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

II. ďalšie podmienky:
Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Ak na posúdenie
spôsobilosti stavby na užívanie je potrebná skúšobná prevádzky, možno stavbu užívať len na
základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 862-18096/2015/Kri/373700114 zo dňa 22.06.2015, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 23. 06. 2015, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba
bioetanolu“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú
v platnosti.
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Odôvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný 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. 1 písm. a) zákona o ĽPICZ, a ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa
ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233 z júla 2021 doručenej
Inšpekcii dňa 07. 09. 2021 vo veci zmeny č. Z6 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou
v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na odber podzemných vôd zo studní VZ-1 a HGL-3 (studňa
D) v prevádzke Výroby bioetanolu v závode Enviral, a. s.“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3
písm. b) bod 1., 1.1 bod 3., bod 4. a bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona
a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „Výroba
bioetanolu“.
O zmenu č. Z6 integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu vydania povolenia na
odber podzemných vôd zo studní VZ-1 a HGL-3 (studňa D). VZ-1 je existujúca studňa pre pitné
účely, ktorá ma časovo-obmedzené povolenie na odber podzemnej vody. HGL-3 (studňa D) je nový
vodný zdroj.
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.
Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa
Inšpekcii.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii:
stručné zhrnutie údajov a informácií; záverečnú správu geologickej úlohy Hydrogeologický
prieskum vrtov VZ-1 —pitné účely a HGL-3 (studňa D) - technologické účely v k. ú. Leopoldov,
vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku č. CS SVP OZ PN 5505/2021/2 CZ
21903/210/2021 zo dňa 29. 06. 2021, stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-TT-OSZP2-2021/019915010 zo dňa 17. 09. 2021, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie
geológie a prírodných zdrojov č. 587/2021, spis č. 8035/2021-5.1, ev. č. 18308/2021 zo dňa
19, 05. 2021, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie geológie
a prírodných zdrojov č. 575/2021, spis č. 7223/2021-5.1, ev. č. 12023/2021 zo dňa 06. 04. 2021.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná,
obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona
o IPKZ upovedomila listom č. 9352-35991/202l/Gál/373700114/Z6 zo dňa 29. 09. 2021
prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny
integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.
Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa
k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia
zároveň dala účastníkom konania a dotknutým orgánom možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
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mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v 30
dňovej lehote v súlade s § 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho zákona odo dňa doručenia
upovedomenia. Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne.
Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje
na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho
žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.
Inšpekcia ďalej 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 účastníkov konania budú
smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny
z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených
dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.
Do žiadosti a dokumentácie 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.
Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 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 § 21 ods. 7
zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e)
zákona o IPKZ,
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od;
- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 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 §11 ods, 5 písm. c) zákona
o IPKZ.
- 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
§ 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ.
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom
sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa
§ 11 ods, 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.
Stanoviská dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou:
Slovenský vodohospodársky podnik - č. CS SVP OZ PN 5505/2021/2 CZ 21903/210/2021
zo dňa 29. 06. 2021 - súhlasné bez pripomienok
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Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany
prírody a krajiny - stanovisko č. OU-TT-OSZP2-2021/019915-010 zo dňa 17. 09. 2021, v ktorom
uvádza, že navrhovaná činnosť „Studňa D (HGL3 a studňa PV (VZ-1)“ nie je činnosťou podľa § 16
ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14
vodného zákona.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,
vydalo rozhodnutie č. 587/2021, spis č. 8035/2021-5.1, ev. č. 18308/2021 zo dňa 19,05.2021
0 schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „ENVIRAL, a.s. Leopoldov
- vodárenský zdroj HGL-3“, s využiteľným množstvom podzemnej vody pre vrt HGL-3 - 23,50 1.s“
1 a zároveň schválilo minimálnu dynamickú hladinu podzemnej vody pre vrt HGL-3 - 134,50 m n.
m., v kategórii B v lokalite Leopoldov.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,
vydalo rozhodnutie č. 575/2021, spis č. 7223/2021-5.1, ev. č, 12023/2021 zo dňa 06.04.2021
o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody „ENVIRAL, a.s. Leopoldov
- vodárenský zdroj VZ-1“, s využiteľným množstvom podzemnej vody pre vrt VZ-1 - 1,25 l.s"1
a zároveň schválilo minimálnu dynamickú hladinu podzemnej vody pre vrt VZ-1 - 131,29 m n. m.,
v kategórii B v lokalite Leopoldov.

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 § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo
Inšpekcii doručené žiadne stanovisko.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na odber podzemných vôd
zo studní VZ-1 a HGL-3 (studňa D). VZ-1 je existujúca studňa pre pitné účely, ktorá ma časovoobmedzené povolenie na odber podzemnej vody. HGL-3 (studňa D) je nový vodný zdroj.

-

-

-

Súčasťou zmeny č. Z6 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod L, 1.1 zákona o IPKZ v súčinnosti § 21 ods. 1 písm. b) bod L
vodného zákona - konanie o vydanie povolenia na odber podzemných vôd
z hydrogeologického vrtu VZ-1 na zásobovanie úžitkovou a pitnou vodou,
podľa
§ 3 ods.
3 písm.
b)
bod
3.
zákona
o IPKZ
v súčinnosti
§ 26 ods. 1 vodného zákona a v súčinnosti s § 62 stavebného zákona - konanie o povolenie na
uskutočnenie vodnej stavby realizovanej v rámci stavby nového vodného zdroja Vodný zdroj
HGL-3 (studňa D) na technologické účely,
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 32 vodného zákona - konanie
o vydanie povolenia na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja,
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného
zákona - vydáva súhlas na činnosť, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona,
ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (skladovanie znečisťujúcich
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látok v 38 ks IBC kontajnerov v rámci objektu SO 108 (Hydrolýza), v 30 ks IBC kontajnerov
v rámci objektu SO 105).
Inšpekcia v uskutočnenom konaní vydala povolenie na odber podzemných vôd z existujúceho
vrtu VZ-1 a zároveň vydala povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - vodný zdroj HGL-3, ďalej
určila podmienky ochranného pásma vodárenského zdroja podľa rozhodnutia Obvodného úradu
životného prostredia Trnava - pracovisko Hlohovec č. B/2010/00012/ŠVS/AU zo dňa 17. 03. 2010,
právoplatné 06. 04. 2010.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná
odborne spôsobilým 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 požiadaný o vyjadrenie,
ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu
diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike
a spĺňa 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 požiadavkám na výstavbu a užívaním
stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia
nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania,
zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne 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 § 53 a § 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.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ
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Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o., Župné
Námestie 7,81103 Bratislava
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/02, 920 41 Leopoldov
Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):
3. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8
917 02 Trnava
— štátna vodná správa
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov,
Odbor geológie, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09
Trnava
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Trnave, Zavarská 5842/11, 917 01
Trnava
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor štátnej vodnej
správy a rybárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica,
doručiť na adresu: Odštepný závod Piešťany, Nám. L Krásku č. 3/834, 921 80 Piešťany
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Vyvesenie a zvesenie rozhodnutia o zmene a doplnení IP:
Mesto Leopoldov

— úradná

tabuľa

0 9 12 2821
-

"

Zvesené dňa

Vyvesené d ň a .......................

pečiatka a podpis

MESTO LEOPOLDOV
Hiohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov
-

2

-

J

pečiatka a podpis

SIŽP, Inšpektorát životného vrostreäia Bratislava, Stále pracovisko Nitra - úradná tabuľa

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

i
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