
S L O V E N S K A I N Š P E K C I A Ž I V O T N É H O P R O S T R E D I A 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

č: 3574, 3962-17753/2017/Jur,Čás/370860106/Z32,Z33 VNitredňa31. 05. 2017 

Rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňom: ..??.i?f..M.?T1 

U>w 
Dňa :#.?£.#?.. Pod 

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") na základe písomných 
vyhotovení žiadosti prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 
Trnava, IČO: 34126 520, zo dňa 06. 03. 2017 doručenej Inšpekcii dňa 09.03.2017 
a doplnenia žiadosti listom č. 2269/BOZPaŽP/2017 zo dňa 04. 04. 2017, doručeného na 
Inšpekciu dňa 06. 04. 2017 vo veci zmeny č. Z32 integrovaného povolenia v súvislosti so 
zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. a bod 
10. zákona o IPKZ a žiadosti č. 2041/BOZPaŽP/2017 zo dňa 22. 03. 2017 doručenej Inšpekcii 
dňa 27. 03. 2017 a doplnenej dňa 07. 04. 2017 vo veci zmeny č. Z33 integrovaného povolenia 
v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) 
bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší"), 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"), 

m e n í a d o p ĺ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e 

vydané rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 09. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení: 

• č. 6781-32617/37/2007/Tom,Šim/370860106/Zl zo dňa 8.10.2007 
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• č. 978-15493/37/2008/Sta,Gaj/370860106/Z3 zo dňa 06.05.2008 
• č. 2901-38120/37/2008/Gaj,Sta/370860106/Z4 zo dňa 01.12.2008 
• č. 1653-16028/37/2009/Gaj/370860106/Z5 zo dňa 08. 06. 2009 
• č. 5031-17203/37/2010/Gaj/370860106/Z6 zo dňa 31. 05. 2010 
• č. 3730-14982/37/201 l/Gaj/370860106/Z7 zo dňa 19. 05. 2011 
• č. 8116-31867/3 7/2012/K0Z/3 70860106/Z8/OD zo dňa 09. 11. 2012 
• č. 8223-5254/37/2012/Gaj/370860106/Z9 zo dňa 20. 02. 2012 
• č. 5974-19242/37/2012/Koz/370860106/Z10 zo dňa 09. 07. 2012 
• č. 7799-34731/37/2012/KOZ/370860106/Z11 zo dňa 30. 11. 2012 
• č. 3126-14876/37/2013/Pro/370860106/Z12 zo dňa 11. 05. 2013 
• č. 3122-19299/37/2013/Pro/370860106/Z13 zo dňa 25. 07. 2013 
• č. 5690-31843/37/2013/Pro/370860106/Z14zodňa28. 11. 2013 
• č. 5691-33695/37/2013/Pro/370860106/Z15 zo dňa 09. 12. 2013 
• č. 7325-2609 /37/2014/Pro/370860106/Z16-Sp zo dňa 27. 01. 2014 
• č. 7719-4739/37/2014/Pro/370860106/Z17 zo dňa 13. 02. 2014 
• č. 3542-14905/37/2014/Pro/370860106/Z18 zo dňa 20. 05. 2014 
• č. 3545-24554/37/2014/Pro/370860106/Z19 zo dňa 25. 08. 2014 
• Č. 6008-25410/37/2014/Pro/370860106/Z20 zo dňa 08. 09. 2014 
• č. 6269-27262/37/2014/Pro/370860106/Z21-Sp zo dňa 02. 10. 2014 
• č.6820-30313 /37/2014/Pro/370860106/Z22-S zo dňa 23.10.2014 
• č. 8238-3071/37/2015/Pro/370860106/Z23K zo dňa 02. 02. 2015 
• č. 8042-3116/37/2015/Pro/370860106/Z24K zo dňa 10. 02. 2015 
• č. 772-5704/37/2015/Pro/370860106/Z25 zo dňa 25. 02. 2015 
• č. 773-7974/37/2015/Pro/370860106/Z26 zo dňa 18. 03. 2015 
• č. 5221-2624l/2015/Jur/370860106/Z27-KR zo dňa 11. 09. 2015 
• č. 1138-1851/2016/Jur/370860106/Z28 zo dňa 22. 01. 2016 
• č. 321-13208/2016/Jur/370860106/Z29-KR zo dňa 22.04. 2016 
• č. 7730-39316/2016/Čás/370860106/Z30 zo dňa 12. 12. 2016 
(ďalej len „povolenie" resp. „rozhodnutie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

„Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich" 

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom: 
3.3. Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň. 

pre prevádzkovateľa: Johns Manville Slovakia, a.s. 
Sídlo: Strojárenská 1, 917 99 Trnava 
IČO: 34 126 520 

nasledovne: 

1. V povolení sa za odsek ag) končiaci textom „...a súhlas na skúšobnú prevádzku po 
vykonaných zmenách v súvislosti s akciou „Výmena horákov na zariadení VKS č. V" vkladajú 
nové odseky ah) a ai) v znení: 
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„ah) v oblasti ochrany ovzdušia: 
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon o ovzduší") -
udeľuje súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov 
a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania 
ovzdušia pre časť „Sekačka a sušiareň vlákien — Linky L2 a L3" vypracovaného pod 
ev. číslom STPPaTOO/01/2017 zo dňa 06. 03. 2017 

podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti § 22 ods. 3 zákona o IPKZ 
určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, 

ai) v oblasti ochrany ovzdušia: 
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona 
o ovzduší - udeľuje súhlas na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách 
v súvislosti s akciou „Výmena horákov na zariadení VKS č. V," 

2. V povolení vo výrokovej časti sa znenie odseku „Prevádzka je umiestnená v katastrálnom 
území obcí Trnava a Hrnčiarovce nad Parnou nasledovne" nahrádza novým znením: 

„ Kataster Trnava: 
Parcely registra „C" 
8525, 8526/1, 8526/2, 8526/3, 8529/1, 8529/2, 8529/3, 8529/4, 8529/6, 8529/7, 8529/9, 8529/11, 
8529/12, 8529/13, 8529/14, 8529/15, 8529/19, 8529/20, 8529/21, 8529/22, 8529/23, 8529/24, 
8529/33, 8529/34, 8529/37, 8529/39, 8529/40, 8529/43, 8529/44, 8529/45, 8529/46, 8529/47, 
8529/48, 8529/49, 8529/50, 8529/51, 8529/52, 8529/53, 8529/54, 8529/55, 8529/56, 8529/57, 
8529/58, 8529/59, 8529/71, 8529/73, 8529/74, 8529/75, 8529/80, 8529/81, 8529/82, 8529/83, 
8529/85, 8529/86, 8529/87, 8529/88, 8529/89, 8529/90, 8529/91, 8529/92, 8529/93, 8529/94, 
8529/95, 8529/96, 8529/97, 8529/98, 8529/101, 8529/104, 8530, 8531, 8532, 8533/1, 8533/2, 
8533/3, 8534/2, 8535/1, 8535/2, 8568/1, 8568/3, 8528/42, 8528/43, 8529/115, 8529/65, 8529/67, 
8529/69, 8529/70, 8529/72, 8529/105, 8529/106, 8529/109, 8529/111, 8529/113, 8529/117, 
8529/118, 8529/121, 8529/122, 8529/123 
Parcely registra „E" 
1772/1, 1772/2, 1952/63, 2076, 1745, 1585, 1582, 1768, 1769, 1767, 1766, 1586, 1576, 1577, 
1762, 1764, 1753, 1757, 1765, 1789, 1788, 1594/1, 1594/2, 1780, 1779, 1782, 1784, 1781, 1761, 
1749, 1748, 1752, 1590, 1581, 1589, 1785, 1593, 1773, 1758, 1790, 1777, 1775, 1572, 1778, 
1787,1793, 1791, 1792, 1786, 1744 
Kataster Hrnčiarovce: 
Parcely registra „C" 
2229/9, 2229/10, 2180/5, 2180/6, 2180/7 
Parcely registra „E" 
1749/2, 1752/2, 1858/1, 988, 989, 1774/1, 1774/2, 2164, 2165, 2166, 1758/2, 1776/1, 1776/2, 
1853/1, 1854/2, 1857/1, 1748/2, 1753/2, 1757/2, 1761/2, 1761/3, 1779/2, 1782/2,1786/2." 

3. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, v kapitole A. Zaradenie prevádzky, sa mení 
znenie bodu 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia nasledovne: 
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„ Prevádzka je podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov kategorizovaná nasledovne: 
- veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii 3.7.1 Výroba skla, sklárskych výrobkov 
a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia väčšou ako 20 t za deň 

v 

- stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii 5.3.2 Čistiarne odpadových vôd s 
projektovanou kapacitou čistenia podľa ekvivalentných obyvateľov > 2000: 
b) centrálne čistiarne priemyselných podnikov 

- stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (dieselagregáty č. 1, 2 a 3) v kategórii 
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín 
a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s inštalovaným súhrnným menovitým 
tepelným príkonom > 0,3 MW." 

4. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, v kapitole A. Zaradenie prevádzky, sa mení 
znenie bodu 3. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva nasledovne: 

„ Prevádzkovateľ je zaradený do systému environmentálneho manažérstva a je držiteľom 
certifikátu ISO 14001." 

5. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, v kapitole B. Opis prevádzky a technických 
zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa mení znenie 
odseku Nový sklad olejov a horľavín nasledovne: 

„ - sú tu skladované rôzne typy olejov v sudoch." 

6. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich 
látok do ovzdušia, sa znenie bodu 1.1. mení nasledovne: 

„1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť emisné limity uvedené v nasledovnej tabuľke: 

P.c. 

1. 

Zdroj emisií 

Taviaci agregát 3 FR, 
taviaci agregát 5 FR 

Miesto 
vypúšťania 

K-300, 
K-12 

Znečisťujúca látka 

prach ako TZL 

SOx vyjadrený ako 
so2 

NOx vyjadrený ako 
NO2 

Chlorovodík ako HCl 

Fluorovodík ako HF 

I (As, Co, Ni ,Cd, Se, 
Crvi) 

Hmotnostný 
tok 

-

" 

" 

-

-

Emisný limit 

0,09 kg/t 

3,6 kg/t 

1,5 kg/t 

0,05 kg/t 

0,07kg/t 

4,5x10'3 kg/t 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Feedre TA3 FR, 
Feedre TA5 FR 

Silo na bórax 
Silo na kazivec 
Silo na vápený hydrát 
Silo na calumite 
Silo na bentonit 
(ČOV) 
Silo na neštandardný 
kmeňd 

VKS II - IX 

TA3 - DDCS č. 5, 6, 8 
TA5 - DDCS D a E 

V-301 až 
V-322, 
V- 500 až 
V-520 

V-112 
V-113 
V-114 
V-115 
V-116 

V-117 

V-24, V-25, 
V-98, V-99, 
V-106 až 
V-109, 
V-131, 
V-132, 
V-170, 
V-181, 
V-182, 
V-191, 
V-192 

V-351,V-
352, V-353 
Výduch D, 
výduch E 

I (As, Co, Ni ,Cd, Se, 
Crvi, Sb, Pb, Crin, Cu, 
Mn, V, Sn) 

TZL 

NOx ako N 0 2 

CO 

TZL 

TZL 

SOx akoS0 2 

NOx ako N 0 2 

Ifenol + formaldehyd 

NH3 

CO 

TOC 

TZL 

SOx ako SO2 

NOx ako NO2 

ľ, fenol + formaldehyd 

NH3 

CO 

TOC 

<200 g/hod 

>200 g/hod 

-

<200 g/hod 

>200 g/hod 

-

5 kg/h 

-

-

-

<500 g/hod 

>500 g/hod 

-

5 kg/h 

-

-

-

-

<500 g/hod 

>500 g/hod 

13,5xl0"3kg/t 

150 mg/Nm3 

20 mg/Nm3 

12072003 

mg/Nm3 

500 mg/Nm3 

150 mg/Nm3 

20 mg/Nm3 

30 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

250 mg/Nm3 

30 mg/Nm3 

65 mg/Nm3 

50b/100a 

mg/Nm3 

150 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

20 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

250 mg/Nm3 

30 mg/Nm3 

65 mg/Nm3 

500 mg/Nm3 

150 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

VFSTA3-Č.1 až 6 

Sekačka a sušiareň 
vlákna L2, L3 

Pramencové rohože-
linky č. 1,2,3 

Pramencové rohože -
linky č. 1, 2, 3 

Dieselgenerátory č. 1, 
2,3 

výduchy č. 
VI ažV12 

V-52, 130 

K-26,K-27, 
K133 

V-571, 
V-572, 
V-134 

Výduchy 1, 
2,3 

TZL 

SOx ako SO2 

NOx ako NO2 

E fenol + formaldehyd 

NH3 

TOC 

TZL 

SOx ako SO2 

NOx ako NO2 

I fenol + formaldehyd 

NH3 

TOC 

TZL 

SOx ako SO2 

NOx ako NO2 

L fenol + formaldehyd 

NH3 

CO 

TOC 

TZL 

TZL 

SO2 

NOx 

CO 

VOC 

-

5 kg/h 

-

-

-

<500 g/hod 

>500 g/hod 

-

5 kg/h 

-

-

-

<500 g/hod 

>500 g/hod 

-

5 kg/h 

-

-

-

-

<500 g/hod 

>500 g/hod 

-

-

-

-

-

30 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

250 mg/Nm3 

30 mg/Nm3 

65 mg/Nm3 

150 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

20 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

250 mg/Nm3 

30 mg/Nm3 

65 mg/Nm3 

150 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

20 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

250 mg/Nm3 

30 mg/Nm3 

65 mg/Nm3 

500 mg/Nm3 

150 mg/Nm3 

100 mg/Nm3 

20 mg/Nm3 

neurčený 

neurčený 

neurčený 

neurčený 

neurčený 
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TOC 1 neurčený 

a - platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. 12. 2010 
b - platí pre zariadenia s vydaným povolením od 01. 01. 2011 
c - platí pre zariadenia s vydaným povolením od 01. 01. 2014 
d Podmienka k vykonaniu prvého periodického oprávneného merania údajov o dodržaní určenej emisnej 

požiadavky pre tuhé znečisťujúce látky podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z. z. pre výduch 

č. 117 - Oceľové silo pre neštandardný kmeň : 
Predpokladaná doba prevádzky sila na odpadový kmeň neumožňuje vykonať meranie emisií v zmysle časti C 

prílohy č. 2 k vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. (požiadavka na určenie periódy merania jednotlivej hodnoty) a časti D 

prílohy č. 2 k vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. (požiadavka na určenie počtu jednotlivých meraní). Druhý dôvod 
nemožnosti vykonania merania je, že sa nevie kedy prevádzka sila na odpadový kmeň (havarijný stav) nastane a či 

vôbec nastane. Z uvedeného dôvodu sa od podmienky vykonania oprávneného merania emisií za účelom dodržania 

emisného limitu upúšťa. 
Pozn : Vyjadrovanie úrovní emisií v mg/Nm3 voči referenčnej koncentrácii kyslíka sa u pecí s kyslíkovo-palivovým 

ohrevom neuplatňuje. Špecifické hmotnostné emisie sa vzťahujú na tonu roztaveného skla (taveniny). 
Emisné limity boli navrhnuté v zmysle rozhodnutia Komisie č. 2012/134/EÚ zo dňa 28.2.2012, ktorým sa 

ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách ( BAT ) pre výrobu skla a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 

Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania K-300 (taviaci agregát 3 FR) a 
K12 (taviaci agregát V5 FR): 
Emisný limit sa uplatňuje ako špecifické hmotnostné emisie vzťahujúce sa na tonu roztaveného 
skla (taveniny). Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 
101,325 kPa a 0°C. 

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania v rámci uzlov Feedre TA3 FR 
a Feedre TA5 FR: 
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná 
koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne a štandardných 
stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. 
Emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. 
Emisný limit platí v suchom plyne a štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. 
Emisný limit pre oxidy dusíka (NOx) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. 
Emisný limit platí v suchom plyne a štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. 

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania V-112, V-113, V-114, V-115, 
V-117: 
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná 
koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných 
stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. 

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania v rámci uzla VKS II-IX: 
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem emisií oxidov síry 
(SOx ako SO2), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo 
hmotnostnej koncentrácie a emisií organických látok vyjadrených ako celkový organický 
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uhlík (TOC), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre 
príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových 
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C, okrem emisií TOC, kde emisný limit platí pri štandardných 
stavových podmienkach vo vlhkom plyne a štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 
0°C. 

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania v rámci uzlov Sekačka a sušiarňa 
vlákna L2, L3 a VFS TA3- č. 1 až 6: 
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem emisií oxidov síry 
(SOx ako SO2), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo 
hmotnostnej koncentrácie a emisií organických látok vyjadrených ako celkový organický 
uhlík (TOC), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre 
príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových 
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C, okrem emisií TOC, kde emisný limit platí pri štandardných 
stavových podmienkach vo vlhkom plyne. 

Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania v rámci uzlov Pramencové 
rohože - linky č. 1, 2, 3. TA3-Sekačka a sušiareň vlákna č. 5, 6 a 8 (DDCS). DDCS linka D 
a E: 
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem emisií oxidov síry 
(SOx ako SO2), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo 
hmotnostnej koncentrácie a emisií organických látok vyjadrených ako celkový organický 
uhlík (TOC), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre 
príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových 
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C, okrem emisií TOC, kde emisný limit platí pri štandardných 
stavových podmienkach vo vlhkom plyne a emisií oxidu uhoľnatého (CO), kde emisný limit 
platí v suchom plyne pri 02ref 17 % objemu a štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa 
a 0 °C." 

7. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, sa mení text v kapitole D. Opatrenia pre 
minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov nasledovne: 

„D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov 

1. Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení 
môžu vznikať najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v nasledujúcej 
tabuľke: 

Katalógové 
číslo 
03 01 04 

06 04 04 
07 01 04 

Názov druhu odpadu 

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 
drevotrieskové/drvovláknité dosky, dyhy obsahujúce 
nebezpečné látky 
odpady obsahujúce ortuť 
iné organické rozpúšťadla, premývacie kvapaliny 

Kategória 
odpadu 

N 

N 
N 
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08 03 17 
10 11 15 

10 11 19 

12 01 07 

12 01 09 
12 01 10 
12 01 12 
12 01 18 

12 01 20 

13 01 09 
13 01 10 
1301 11 
13 01 12 
13 01 13 
13 02 04 

13 02 05 

13 02 06 
13 02 07 

13 02 08 
13 03 06 

13 03 07 
13 03 08 
13 03 09 
13 03 10 
13 05 01 
13 05 02 
13 05 03 
13 05 07 
13 05 08 

13 07 01 
13 08 02 
14 06 01 
14 06 03 
1501 10 

a matečné lúhy 
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky 
tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce 
nebezpečné látky 
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste 

jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky 
minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem 
emulzií a roztokov 
rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 
syntetické rezné oleje 
použité vosky a tuky 
kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci 
olej 
použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce 
nebezpečné látky 
chlórované minerálne hydraulické oleje 
nechlorované minerálne hydraulické oleje 
syntetické hydraulické oleje 
biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje 
iné hydraulické oleje 
chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie 
oleje 
nechlorované minerálne, motorové, prevodové a mazacie 
oleje 
syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 
biologicky ľahko rozložiteľné syntetické, motorové, 
prevodové a mazacie oleje 
iné motorové, prevodové a mazacie oleje 
chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako 
uvedené v 130301 
nechlorované minerálne izolačné a teplonosné oleje 
syntetické izolačné a teplonosné oleje 
biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje 
iné izolačné a teplonosné oleje 
tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody 
kaly z odlučovačov oleja z vody 
kaly z lapačov nečistôt 
voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody 
zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z 
vody 
vykurovací olej a motorová nafta 
iné emulzie 
chlórfluórovodíkové uhľovodíky, HCFC, HFC 
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

N 

N 

N 

N 

N 
N 
N 

N 

N 

N 
N 

N 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 
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1501 11 

15 02 02 

16 01 07 
16 02 11 

16 02 13 

16 02 15 
16 03 03 
16 03 05 
16 05 06 

16 05 07 

16 05 08 

16 06 01 
16 06 02 
16 07 08 
16 07 09 
16 1001 
16 11 05 

17 04 09 
17 05 03 
17 05 05 
17 06 01 
17 06 03 

17 06 05 
20 01 21 
20 01 23 

20 01 35 

kontaminované nebezpečnými látkami 
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý 
základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych 
tlakových nádob 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov 
inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné 
odevy kontaminované nebezpečnými látkami 
olejové filtre 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórovodíkové 
uhľovodíky, HCFC, HFC 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako 
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení 
anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky 
organické odpady obsahujúce nebezpečné látky 
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných 
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí 
laboratórnych chemikálií 
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce 
z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 
vyradené organické chemikálie pozostávajúce 
z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 
olovené batérie 
niklovo-kadmiové batérie 
odpady obsahujúce olej 
odpady obsahujúce iné nebezpečné látky 
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky 
výmurovka a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických 
procesov obsahujúce nebezpečné látky 
kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami 
zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky 
výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky 
izolačné materiály obsahujúce azbest 
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných 
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky 
stavebné materiály obsahujúce azbest 
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
N 
N 

N 

N 

N 

N 
N 
N 
N 
N 

N 

N 
N 
N 
N 

N 

N 
N 

N 

N 

2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný: 
a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 

odpadov, 
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b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, 
d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, 

označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, 
e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli 

odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by 
mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné 
proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali 
požiadavkám podľa osobitných predpisov, 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 
Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu, Evidenčný list zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej 
alebo písomnej podobe päť rokov. 
Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné 
odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie škodlivých 
látok. 
Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od 
zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť 
zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik 
nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti 
mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa 
osobitných predpisov. 
Odpady, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje 
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na úseku odpadového hospodárstva. 
Prevádzkovateľ je povinný: 
- zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré 

vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave 
nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu 
oprávneného podľa osobitných predpisov, 

- potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len ,.sprievodný list"), 
- viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste 

a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov, 
- ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta 

nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie o 
prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za 
obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, 

- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj 
opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie, 

- prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale ariadne 
označené. 
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8. Prevádzkovateľ môže skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad 
najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho 
zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu. 

9. Prevádzkovateľ je povinný v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva zabezpečiť 
spracovanie vzniknutého odpadu, a to najmä jeho: 
a) prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
b) recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému 
c) zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
d) zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie. 

10. Vzhľadom na ročné množstvá vznikajúceho odpadu pod katalógovým číslom „10 11 03 -
odpadové vláknité materiály na báze skla" v prevádzke, ktorý je zneškodňovaný na 
skládke odpadov a v zmysle záväzných priorít a hierarchie odpadového hospodárstva 
uvedených v zákone o odpadoch, prevádzkovateľ vypracuje ekonomickú analýzu 
možnosti zhodnotenia tohto odpadu v rámci svojho technologického procesu výroby 
a uvedenú analýzu predloží na Inšpekciu v lehote do 2 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia č. 3574-15187/2017/Jur/370860106/Z32. 

11. Prevádzkovateľ nemusí vypracovať ekonomickú analýzu možnosti zhodnotenia odpadu 
pod katalógovým číslom „10 11 03 - odpadové vláknité materiály na báze skla" v prípade, 
že do lehoty uvedenej v bode 10 začne so zhodnocovaním tohto odpadu v rámci svojho 
technologického procesu alebo preukáže podstatné zníženie skládkovania uvedeného 
odpadu a zabezpečenie zhodnocovania iným oprávneným subjektom. 

12. Zneškodnenie odpadu pod katalógovým číslom „10 11 03 - odpadové vláknité materiály 
na báze skla" je možné len v takom prípade, ak nieje možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu alebo iné zhodnotenie." 

8. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy 
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného 
systému, 3. Kontrola odpadov, sa ruší bod 3.3. v nasledovnom znení: 

„3.3 Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a predkladať inšpekcii aktualizovaný Program 
odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 
odpadového hospodárstva. 

T: Do 30 dní po jeho schválení" 

9. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, v kapitole I. Požiadavky na spôsob 
a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do 
informačného systému, 9. Podávanie správ, sa mení text v bode 9.10. nasledovne: 

„9.10. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať Ohlásenie o 
vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho 
roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii." 
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10. V povolení sa pred časť II. Podmienky povolenia vkladá nový odsek v nasledovnom znení: 

„ Používané odlučovacie zariadenia na znižovanie množstvá emisií, ktoré sa nachádzajú 
v prevádzke 

Názov zdroja 
ČOV - zásobníkové 
silo 
DDCS linka č. 5 
DDCS linka č. 6 
DDCS linka č. 8 
DDCS linka D 
DDCS linka E 
Kmenáreň -
zásobníkové silo 
č. 112 
Kmenáreň -
zásobníkové silo 
č. 113 
Kmenáreň -
zásobníkové silo 
č. 114 
Kmenáreň -
zásobníkové silo 
č. 115 
Kmenáreň -
zásobníkové silo 
č. 116 
Rohožová linka č. 1 
Rohožová linka č. 2 
Rohožová linka č. 3 
Taviaci agregát č. 3 
FR - komín 
Taviaci agregát č. 5 
FR - komín 
Sekacia a sušiaca 
linka L2 
Sekacia a sušiaca 
linka L3 

Typ filtra 
Textilný 

Textilný rukávový 
Textilný rukávový 
Cyklón + textilný rukávový 
Cyklón + textilný rukávový 
Cyklón + textilný rukávový 
Textilný rukávový 

Textilný rukávový 

Textilný rukávový 

Textilný rukávový 

Textilný rukávový 

Textilný komorový 
Textilný komorový 
Textilný komorový 
Textilný rukávový + absorbent 
CaOH 
Textilný rukávový + absorbent 
CaOH 
Textilný komorový 

Textilný komorový 

Druh odlučovanej látky 
TZL 

TZL 
TZL 
TZL 
TZL 
TZL 
TZL 

TZL 

TZL 

TZL 

TZL 

TZL 
TZL 
TZL 

TZL+ťažké 
kovy+HCl+HF 

TZL+ťažké 
kovy+HCl+HF 

TZL 

TZL 

11. V povolení v časti II. Podmienky povolenia písmeno J. Požiadavky na skúšobnú 
prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad 
zlyhania činnosti v prevádzke sa mení text v podmienke J.l číslo 6. nasledovne: 

„6. Skúšobná prevádzka sa povoľuje do 31. 12. 2017. 
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Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 
rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 09. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba skla, 
sklených vlákien a výrobkov z nich", 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 . 

O d ô v o d n e n i e 

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 IPKZ, na 
základe písomných vyhotovení žiadosti prevádzkovateľa Johns Manville Slovakia, a.s., 
Strojárenská 1, 917 99 Trnava, ICO: 34 126 520, zo dňa 06. 03. 2017 doručenej Inšpekcii dňa 
09.03.2017 a doplnenia žiadosti listom č. 2269/BOZPaŽP/2017 zo dňa 04. 04. 2017, 
doručeného na Inšpekciu dňa 06. 04. 2017 vo veci zmeny č. Z32 integrovaného povolenia 
v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 
4. a bod 10. zákona o IPKZ a žiadosti č. 2041/BOZPaŽP/2017 zo dňa 22. 03. 2017 doručenej 
Inšpekcii dňa 27. 03. 2017 a doplnenej dňa 07. 04. 2017 vo veci zmeny č. Z33 integrovaného 
povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 
písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,, podľa § 19 
ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre 
prevádzku „Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich". 

Inšpekcia ukončila konania vo veci zmeny č. Z32 a Z33 integrovaného povolenia pre 
prevádzku „Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich" v súlade s § 3 ods. 7 zákona 
o IPKZ jedným povolením. 

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. 

A. Postup v konaní pri zmene č. Z32: 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. 
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie obsahuje 
všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ 
listom č. 3574-11756/2017/Jur/370860106/Z32 zo dňa 11.04.2017 upovedomila účastníkov 
konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 
vydaného pre prevádzku „Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich" a určila 
30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. 
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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. 5 zákona o IPKZ 
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. 

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. 

Vzhľadom k tomu, 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 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. 7 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. 4 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. 4 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. 4 písm. e) zákona o IPKZ, 

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

Inšpekcia ďalej upozornila účastníkov konania na možnosť požiadať o nariadenie ústneho 
pojednávania a na skutočnosť, že ak o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadajú, Inšpekcia 
ústne pojednávanie nenariadi, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a námietky 
účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým 
orgánom. 

Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadal, 
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia v súlade s § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od jeho 
nariadenia. 

V určenej lehote bolo dňa 03. 05. 2017 doručené na Inšpekciu stanovisko Okresného úradu 
Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia 
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č. OU-TT-OSZP3-2017//0105008/ŠSOO/Kra zo dňa 26. 04. 201. V uvedenom stanovisku sa 
uvádza nasledovné: 
1. k formálnej a obsahovej stránke STPP a TOO nemáme žiadne pripomienky a námietky; 
2. doporučujeme, aby STPP a TOO posúdil po obsahovej stránke kompetentný zamestnanec 

SIZP-IZP bratislava. Odboru inšpekcie ochrany ovzdušia.. 
3. k emisným limitom zosúladeným s platnými závermi BA T pre sklársky priemysel a súčasne 

s aktuálnou platnou legislatívou v SR v oblasti ochrany ovzdušia nemáme žiadne 
pripomienky. 

Stanovisko Inšpekcie: 
Nakoľko v stanovisku orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia neboli vznesené žiadne 
pripomienky, prípadne námietky k zmene integrovaného povolenia a v bode 2. sa jedná len 
o odporúčanie dotknutého orgánu, Inšpekcia stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy 
ochrany ovzdušia nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia. 

Dňa 10. 05. 2017 bolo na Inšpekciu doručené stanovisko Mesta Trnava ako účastníka 
konania listom č. OÚRaK/32051-19645/2017/Hn zo dňa 28. 04. 2017. Toto stanovisko bolo 
súhlasné a bez pripomienok. 

Predmetom tohto povolenia je zmena povolenia a vydanie súhlasu na zmenu súboru 
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke 
veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pre časť „Sekačka a sušiareň vlákien - Linky L2 a L3", 
vypracovaného pod ev. číslom STPPaTOO/01/2017 zo dňa 06. 03. 2017, určenie emisných 
limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ako aj úprava a doplnenie 
údajov v povolení v súlade s aktuálnym stavom a platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na úseku ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva. 

Inšpekcia v bodoch 3. až 10. výrokovej časti tohto rozhodnutia upravila opis prevádzky 
podľa aktuálneho stavu a zároveň pozměnila niektoré podmienky vykonávania činnosti v 
prevádzke v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V bode 2. výrokovej 
časti rozhodnutia aktualizovala zoznam parcelných čísel pozemkov, na ktorých sa prevádzka 
nachádza. 

Zmena navrhovanej činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a preto posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné 
prostredie nebolo súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. 

Súčasťou zmeny č. 32 povolenia boli nasledovné konania v oblasti ochrany ovzdušia: 
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona 

o ovzduší - konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania 
ovzdušia pre časť „Sekačka a sušiareň vlákien - Linky L2 a L3" 

- podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti § 22 ods. 3 zákona o IPKZ 
konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania. 
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Inšpekcia listom č. 3574-15186/2017/Jur/370860106/Z32 zo dňa 16. 05. 2017 dala podľa 
§ 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť 
sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote 
do 3 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote bolo na Inšpekciu dňa 22. 05. 2017 
zaslané nasledovné stanovisko prevádzkovateľa listom č. 3498/BOZPaŽP/2017 zo dňa 
22.05.2017: 

Stanovisko prevádzkovateľa uvedené v liste č. 3498/BOZPaŽP/2017 zo dňa 22. 05. 2017 
Dňa 19. 5. 2017 sme obdržali Návrh podmienok zmeny integrovaného povolenia 
č. 4796/OIPK-1423/06-TK/370860106 zo dňa 30.8.2006. 
K uvedenému návrhu predkladáme nižšie rozpísané pripomienky : 
V kapitole „ Podmienky platnosti emisných limitov pre miesta vypúšťania : 
K-300 (taviaci agregát 3 FR) a KÍ2 (taviaci agregát V5 FR): 
Emisný limit sa uplatňuje ako špecifické hmotnostné emisie vzťahujúce sa na tonu roztaveného 
skla (taveniny). Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach 
101,325 kPa a 0 °C. Bez pripomienok. 
Feedre TA3 FR a Feedre TA5 FR: 
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná 
koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri QO^Í 8 % 
objemu a štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. 
Emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. 
Emisný limit platí v suchom plyne pri Qgfef 17 % objemu a štandardných stavových podmienkach 
101,325 kPa a 0 °C. 
Emisný limit pre oxidy dusíka (NOx) sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia. 
Emisný limit platí v suchom plyne pri 02*>^3-% objemu a štandardných stavových podmienkach 
101,325 kPa a 0°C. 
Ak si predstavíme technológiu feedrov, ich funkciou je udržiavanie predpísanej teploty 
roztavenej skloviny pri prirodzených ťahových pomeroch komínov. Práve pre prirodzené 
ťahové pomery je preukázané pri vykonaných oprávnených meraniach emisií veľký rozptyl 
nameraných emisných hodnôt, najmä veľký rozptyl obsahu kyslíka. 
Základnou riadiacou veličinou prevádzky feedrov je udržiavanie predpísanej teploty roztavenej 
skloviny po celej dĺžke feedrov. 
Pri poklese teploty sa automaticky pridá väčšie množstvo spaľovacej zmesi, vznikne viac spalín, 
čo spôsobí menšie prisávame ochladzovacieho vzduchu a vzostup teploty odpadových plynov 
a opačný proces pri stúpnutí teploty roztavenej skloviny. Pritom kolíše obsah kyslíka 
a koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého v odpadových 
plynoch z jednotlivých feedrov. 
Pri oprávnených meraniach bola na feedroch TA5 nameraná maximálna koncentrácia O2 
takmer 21 %. Prepočet nameraných koncentrácií ZL pri 0 °C, 101,3 kPa, suchom plyne 
a obsahu O2 20,95 % obj. na obsah O2 17 % obj. nám potvrdil, že od hodnoty 20,7 % 02j'e už 13 
násobný nárast hodnoty EL, ktorý so zvyšovaním obsahu O2 zvyšuje prepočítavací koejicient. 
Prepočítavacie koeficienty nad 20,5 % obj. O2 sú tak vysoké, že aj pri detekčnom limite meracích 
prístrojov by boli neprijateľné koncentrácie ZLpri obsahu kyslíka 17 % obj.. 
Z uvedeného dôvodu žiadame vypustiť prepočet na referenčný kyslík, nakoľko vysoký obsah 
kyslíka v odpadovom plyne neúmerne zvyšuje namerané hodnoty. Vyhodnocovať meranie 
žiadame pri štandardných stavových podmienkach (0 °C, 101,3 kPa) a suchý plyn. 
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VKS II-IX: 
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem emisií oxidov síry 
(SOx ako SO2), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo 
hmotnostnej koncentrácie a emisií organických látok vyjadrených ako celkový organický 
uhlík (TOC), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre 
príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových 
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C, okrem emisií TOC, kde emisný limit platí pri štandardných 
stavových podmienkach vo vlhkom plyne a emisií CO, kde platí pri O ^ : 3 % objemu v suchom 
plyne pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. 
Referenčný kyslík 3 % obj. platí pre kotly, resp. spaľovacie zariadenia kde je presná regulácia 
ZPN - spaľovací vzduch s minimálnym prebytkom spaľovacieho vzduchu, spaľovací priestor je 
presne definovaný a spaľuje sa ZPN pri konštantnom menovitom príkone, aby spaľovanie 
prebiehalo pri optimálnej maximálnej teplote, toto všetko umožňuje zabezpečiť 3 % O2 
v odpadových spalinách. VKS nie sú kotly, ale špeciálne sušiace tunely a podmienky sú úplne 
odlišné. Vo VKS sa pridáva spaľovací vzduch s niekoľko násobným prebytkom vzduchu, pretože 
teplota sušenia je nízka, presne definovaná v technologických postupoch a preto v odpadových 
plynoch je až 20,9 % O2 Spaľovací priestor okolo horáka je minimálny, ale čo je 
najpodstatnejšie, horáky sú umiestnené po celej dĺžke tunela, pričom pracujú prerušovane, 
len s niekoľko sekundovým zapálením, aby udržovali predpísanú teplotu sklených vláken, z čoho 
vyplýva kolísavý priebeh kyslíka v spalinách od 3 do 21 %. 
Preto žiadame vypustiť prepočet na referenčný kyslík, nakoľko vysoký obsah kyslíka 
v odpadovom plyne neúmerne zvyšuje namerané hodnoty. Vyhodnocovať meranie pri 
štandardných stavových podmienkach (0 "Ca 101,3 kPa) a suchý plyn. 

Pramencové rohože - linky č. L 2, 3, TA3-Sekačka a sušiareň vlákna č. 5, 6 a 8 (DDCS), 
DDCS linka D a E: 
Emisný limit sa uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem emisií oxidov síry 
(SOx ako SO2), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hodnota hmotnostného toku alebo 
hmotnostnej koncentrácie a emisií organických látok vyjadrených ako celkový organický 
uhlík (TOC), kde sa emisný limit uplatňuje ako ustanovená hmotnostná koncentrácia pre 
príslušný hmotnostný tok. Emisný limit platí v suchom plyne pri štandardných stavových 
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C, okrem emisií TOC, kde emisný limit platí pri štandardných 
stavových podmienkach vo vlhkom plyne a emisií oxidu uhoľnatého (CO), kde emisný limit 
platí v suchom plyne pri Q^mf 17 % objemu a štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa 
a 0 °C." Bez pripomienok. 

Berúc na zreteľ vyššie spomínané skutočnosti Vás touto cestou žiadame , aby naše pripomienky 
k pripravovanej zmene v súčasnosti platného integrovaného povolenia boli z vašej strany 
zohľadnené. 

Stanovisko Inšpekcie: 
Inšpekcia zohľadnila pripomienky prevádzkovateľa k referenčným podmienkam pre 
uplatňovanie emisných limitov a vzala do úvahy aj údaje uvedené v tabuľke 1 na strane 7/70 
rozhodnutia Komisie č. 2012/134/EÚ zo dňa 28.2.2012, ktorým sa ustanovujú závery 
o najlepších dostupných technikách ( BAT ) pre výrobu skla, kde je uvedené, že pre iné činnosti 
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ako tavenie vrátane procesov na nižších úrovniach sa korekcia na kyslík neuplatňuje. Zároveň 
prevádzkovateľ predložil v rámci pripomienok k návrhu podmienok povolenia aj vyjadrenie 
Ing. Pavla Melichara, vedúceho odboru inšpekcie ochrany ovzdušia Inšpektorátu životného 
prostredia Bratislava pod reg. č. 4651-7273/33/2012/Mel zo dňa 07. 03. 2012 k zdrojom 
znečisťovania ovzdušia - veľkokapacitné sušiarne skleného vlákna (VKS II až VKS IX) 
a Sekačky a sušiarne skleného vlákna (DDCS linky č. 5,6,7) v ktorom sa uvádza, že horáky 
v jednotlivých pásmach sušiarne sú zapaľované na niekoľko sekúnd striedavo podľa nastavenej 
teploty sušenia a takáto prevádzka spôsobuje, že každá sušiareň je stále v stave nábehu 
a odstávky, preto ustálený stav horákov sušiarní sa tým nedá dosiahnuť a prepočet na referenčný 
obsah O2 17 % sa uplatňuje pri iných technológiách (priamy procesný ohrev). Inšpekcia 
zohľadnila uvedené predložené pripomienky a doklady prevádzkovateľa a upravila referenčné 
podmienky pre uplatňovanie emisných limitov v bode 6. výrokovej časti tohto rozhodnutia, 
v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, 
bod 1.1. povolenia. 

B. Postup v konaní pri zmene č. Z33: 

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. 
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh zistila, že podanie obsahuje 
všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ 
listom č. 3962-12007/2017/Čás/370860106/Z33 zo dňa 13. 04. 2017 upovedomila účastníkov 
konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 
vydaného pre prevádzku „Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich" a určila 
30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok. 

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. 5 zákona o IPKZ 
na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. 

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. 

Vzhľadom k tomu, 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 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. 7 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, 
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o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 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. 4 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. 4 písm. e) zákona o IPKZ, 

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

Inšpekcia ďalej upozornila účastníkov konania na možnosť požiadať o nariadenie ústneho 
pojednávania a na skutočnosť, že ak o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadajú, Inšpekcia 
ústne pojednávanie nenariadi, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a námietky 
účastníkov konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým 
orgánom. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadal, 
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia v súlade s § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od jeho 
nariadenia. 

Mesto Trnava ako účastník konania v určenej lehote doručil na Inšpekciu stanovisko č. 
OÚRaK/32052-19651/2017/Hn zo dňa 28.04.2017, v ktorom uviedol, že s predloženým 
návrhom na vydanie zmeny č. 33 integrovaného povolenia súhlasí bez pripomienok. 

V určenej lehote bolo na Inšpekciu doručené stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia 
č. OU-TT-OSZP3-2017/015634/ŠSOO/Te zo dňa 05.05.2017 doručené na Inšpekciu dňa 
15. 05. 2017. V uvedenom stanovisku sa uvádza nasledovné: 

„1. V zmysle zákona o ovzduší a predpisov vydaných na jeho vykonanie (vykonávacích 
vyhlášok) došlo k zmene (výmene horákov) na spaľovacej jednotke technologickej časti 
„Veľkokapacitná sušiareň VKS č. V.*' zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je v okresnej 
databáze NEIS na OÚ Trnava evidovaný ako jestvujúci veľký zdroj „3.7.1 Úprava 
vlákna - sušiarne VKS'' (VARPCZ: 0010093). 
Údaje o spaľovacej jednotke (SJ) podľa databázy NEIS: 
číslo SJ: 107007 
druh SJ: 18 - nepriamy procesný ohrev (emisie ZL len zo spaľovania ZPN) 
menovitý tepelný príkon:0,650 MW 
miesto vypúšťania emisií ZL: výduch č. 107 (výška výduchu: 15 m) 

2. V rámci predĺženia skúšobnej prevádzky bude potrebné preukázať diskontinuálnym 
oprávneným meraním dodržiavanie určených emisných limitov. 

3. Upozorňujeme, že v rámci skúšobnej prevádzky zdroja po vykonanej zmene je potrebné 
aktualizovať v zmysle vykonanej zmeny Súbor technicko-prevádzkových parametrov 
a technicko-organizačných opatrení, ako aj ostatné interné prevádzkové predpisy zdroja. 

4. Okresný úrad Trnava súhlasí s navrhovaným termínom predĺženia skúšobnej prevádzky, 
t j . do 31. 12.2017." 
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Stanovisko Inšpekcie: 
Bod 1. je zo strany Okresného úradu len konštatovaním, preto ho Inšpekcia nezapracovala 

do podmienok integrovaného povolenia. Podmienky uvedené v bodoch 2. a 3. boli v podobnej 
citácii zapracované do časti J.l bodov 1. a 5. rozhodnutia 
č. 7730-39316/2016/Čás/370860106/Z30 zo dňa 12.12.2016. Bod 4. je premietnutý do 
integrovaného povolenia ako termín skúšobnej prevádzky uvedenej v bode J.l číslo 6. 

Súčasťou zmeny č. Z33 bolo konanie v oblasti ochrany ovzdušia: 
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona 

o ovzduší - konanie o udelenie súhlasu na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách 
v súvislosti s akciou „Výmena horákov na zariadení VKS č. V. 

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nie je súčasťou tejto 
zmeny integrovaného povolenia. 

Inšpekcia listom č. 3962-16491/2017/Čás/370860106/Z33 zo dňa 22.05.2017 dala 
podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania 
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnutia 
v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote nebolo zaslané žiadne 
vyjadrenie. 

C. Postup v konaní pri zmene č. Z32 a Z33: 

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 viedla voči prevádzkovateľovi dve konania týkajúce sa zmien prevádzky č. Z32 
a Z33 a určovania podmienok prevádzkovania. Na základe vyššie uvedených skutočností vo 
výroku a odôvodnení rozhodnutia v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ konania Z32 a Z33 
ukončila jedným povolením. 

Inšpekcia preskúmala predložené žiadosti 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 dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky 
z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 

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. 

RNDr. Katarína Pillajová 
vedúca Stáleho pracoviska Nitra 

IŽP Bratislava 

Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 
1. Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava 
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1,917 71 Trnava 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 
(po nadobudnutí právoplatnosti) 
3. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava 
— štátna správa ochrany ovzdušia 

4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve 
5. - štátna vodná správa 


