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Pracovné stretnutie ZCHFP a  MŽP SR, 17.09.2008

Predstava priemysluPredstava priemyslu

�� Zmena definZmena definíície pojmu cie pojmu „„podstatnpodstatnáá zmenazmena““
a a „„zmena v zmena v ččinnosti previnnosti preváádzkydzky““,,

�� VyVyňňatie stavebnatie stavebnéého povolenia zo zho povolenia zo záákona kona 
čč.245/2003 .245/2003 Z.zZ.z. O IPKZ,. O IPKZ,

�� NNáávrh na vrh na úúpravu prpravu príílohy lohy čč.1 z.1 záákona kona 
245/2003, stanoven245/2003, stanoveníím m prahových hodnôt prahových hodnôt 
pre energetiku a chemický priemyselpre energetiku a chemický priemysel , , 
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RekapitulRekapituláácia aktivcia aktivíítt

�� NepravidelnNepravidelnéé stretnutia a snaha o prijatie stretnutia a snaha o prijatie 
akceptovateakceptovateľľnnéého textu (3ho textu (3--4 stretnutia),4 stretnutia),

�� Dohoda o znenDohoda o zneníí zmeny v nzmeny v náávrhu novelizvrhu novelizáácie cie 
stavebnstavebnéého zho záákona kona –– predbepredbežžnnéé stavebnstavebnéé
povolenie,povolenie,

�� Nezhoda pri poNezhoda pri požžiadavke na vyiadavke na vyččlenenie lenenie 
stavebnstavebnéého konania z pôsobnosti zho konania z pôsobnosti záákona kona 
245/2003 o IPKZ245/2003 o IPKZ

IntegrovanIntegrovanéé povopovoľľovanieovanie
-- aktuaktuáálny stavlny stav

�� VVššetky prevetky preváádzky, ktordzky, ktoréé popožžiadali v zmysle iadali v zmysle 
zzáákona IPKZ o vydanie povolenia, ho dostalikona IPKZ o vydanie povolenia, ho dostali

�� Je predpoklad, Je predpoklad, žže viacere viaceríí prevpreváádzkovatelia edzkovatelia eššte te 
vôbec nepodali vôbec nepodali žžiadosiadosťť

�� Je diskutovaný rozdielny prJe diskutovaný rozdielny príístup instup inššpektorpektoráátov tov 
SISIŽŽP pri vydP pri vydáávanvaníí povolenpovoleníí

�� ChemickChemickéé prevpreváádzky musia dzky musia ččasto asto žžiadaiadaťť o o 
zmenu integrovanzmenu integrovanéého povolenia, ho povolenia, ččasto pri asto pri 
jednoduchých zmenjednoduchých zmenáách trvch trváá konanie viac ako konanie viac ako 
1/2 roka1/2 roka
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HlavnHlavnéé rizikrizikáá pre priemyselpre priemysel

�� ZZáákon nezabezpekon nezabezpeččuje pôvodne deklarovanuje pôvodne deklarovanúú
integrovanosintegrovanosťť

�� PovoPovoľľovacovacíí proces je komplikovaný a nproces je komplikovaný a náákladnýkladný
�� Podnikatelia sPodnikatelia súú ččasto zneistenasto zneisteníí rozdielmi medzi rozdielmi medzi 

rozhodnutiami orgrozhodnutiami orgáánov IPKZ a zlonov IPKZ a zložžkovými orgkovými orgáánminmi
�� Nie je zadefinovanNie je zadefinovanéé ččo je to podstatno je to podstatnáá zmena zmena –– neistota neistota 

investorov, resp. podnikateinvestorov, resp. podnikateľľov pri rozhodovanov pri rozhodovaníí
�� ČČastastéé predlpredlžžovanie povoovanie povoľľovacieho procesu, preruovacieho procesu, preruššenie enie 

konania po konania po ½½ roku od podania roku od podania žžiadosti je iadosti je 
neakceptovateneakceptovateľľnnéé pre podnikatepre podnikateľľskskéé subjektysubjekty

EkonomickEkonomickéé hodnotenie vplyvu hodnotenie vplyvu 
prpráávnych predpisov na podnikanievnych predpisov na podnikanie

�� LegislatLegislatííva v oblasti va v oblasti ŽŽP je veP je veľľmi rozsiahla a mi rozsiahla a 
povinnosti priemyslu majpovinnosti priemyslu majúú významnvýznamnéé dopady na dopady na 
nnááklady,klady,

�� Pri preberanPri preberaníí legislatlegislatíívy Evy EÚÚ nie snie súú vyvyččííslovanslovanéé
dopady na podnikatedopady na podnikateľľskskéé prostredie (prostredie (ččasový asový 
faktor, nie sfaktor, nie súú k dispozk dispozíícii odborncii odbornííci),ci),

�� NevyuNevyužžííva sa priestor pre spoluprva sa priestor pre spolupráácu s cu s 
univerzitami,univerzitami,

�� Potreba riePotreba rieššenia je urgentnenia je urgentnáá
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ZjednoduZjednoduššenie legislatenie legislatíívyvy

�� V sV súúččasnosti prevlasnosti prevlááda sankda sankččný prný príístup pred stup pred 
uplatuplatňňovanovaníím ekonomických a iných stimulov,m ekonomických a iných stimulov,

�� Zo sankZo sankččnnéého prho príístupu vyplýva mnoho a stupu vyplýva mnoho a 
zlozložžitých administratitých administratíívnych krokov,vnych krokov,

�� Podnikanie v oblasti Podnikanie v oblasti ŽŽP je zo zP je zo záákona zukona zužžovanovanéé
na obmedzený pona obmedzený poččet firiem,et firiem,

�� NedostatoNedostatoččnnáá kapacita firiem a uzavretý trh kapacita firiem a uzavretý trh 
zvyzvyššujujúú nnááklady (napr. merania v oblasti emisiklady (napr. merania v oblasti emisiíí, , 
sansanáácie cie envirozenvirozááťťaažžíí))-- neprnepríípustný pustný 
monopolizmusmonopolizmus

NNáávrh na vrh na ďďalalšíší postuppostup

�� SpoloSpoloččne pripravine pripraviťť nnáárodnrodnúú konferenciu o konferenciu o 
výsledkoch integrovanvýsledkoch integrovanéého povoho povoľľovania za ovania za 
obdobie 2003 obdobie 2003 -- 2008,2008,

�� VypracovaVypracovaťť spolospoloččnnúú sprspráávu o doterajvu o doterajšíších ch 
výsledkoch a skvýsledkoch a skúúsenostiach s integrovaným senostiach s integrovaným 
povopovoľľovanovaníím m –– identifikovaidentifikovaťť problprobléémovmovéé oblasti,oblasti,

�� DorieDorieššiiťť ototáázku stavebnzku stavebnéého konania pre ho konania pre 
prevpreváádzky IPKZ, oddzky IPKZ, odččlenileniťť/neod/neodččlenileniťť konanie?konanie?
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SpoluprSpoluprááca s Mca s MŽŽP SR P SR 

�� OceOceňňujeme moujeme možžnosnosťť aktaktíívnej spoluprvnej spoluprááce pri ce pri 
tvorbe a uplattvorbe a uplatňňovanovaníí legislatlegislatíívy v oblasti vy v oblasti ŽŽP,P,

�� PracovnPracovnéé skupiny sskupiny súú jedným z mojedným z možžných a ných a 
uužžitoitoččných fných fóór na výmenu skr na výmenu skúúsenostsenostíí, ich , ich 
výsledky by vvýsledky by vššak mali byak mali byťť rereššpektovanpektovanéé

�� Navrhujeme spoluprNavrhujeme spolupráácu cu ďďalej rozvinalej rozvinúúťť formou formou 
spolospoloččných odborných projektov so zapojenných odborných projektov so zapojeníím m 
univerzuniverzíít.t.

�� ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!



6

BACK UPBACK UP

PracovnPracovnéé skupinyskupiny

�� Zmysel Zmysel –– výmena nvýmena náázorov pri definovanzorov pri definovaníí znenzneníí
zzáákonných predpisov, nkonných predpisov, náávrhy na zmeny v svrhy na zmeny v súúččasných asných 
predpisoch na zpredpisoch na zááklade praxe, diskusnklade praxe, diskusnéé ffóórum o cierum o cieľľoch och 
navrhovaných opatrennavrhovaných opatreníí

�� Fungovanie Fungovanie –– zvolzvoláávanie ad hoc, podvanie ad hoc, podľľa potreby; a potreby; 
zabezpezabezpeččenie dostatoenie dostatoččnej nej šíšírky diskusnrky diskusnéého fho fóóra; ra; 
rereššpektovanie dohodnutpektovanie dohodnutéého ho úúččastnastnííkmi PS; mysliekmi PS; myslieťť
globglobáálne, konalne, konaťť loklokáálnelne

�� Ciele Ciele –– vykonatevykonateľľnosnosťť povinnostpovinnostíí; udr; udržžateateľľnnáá
konkurencieschopnoskonkurencieschopnosťť pri udrpri udržžateateľľnej Onej OŽŽP; P; voxvox populipopuli
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SkSkúúsenosti VW SK s IPKZsenosti VW SK s IPKZ –– novnovéé prevpreváádzkydzky

�� V oktV októóbri 2003 sme pobri 2003 sme požžiadali o vydanie integrovaniadali o vydanie integrovanéého povolenia na tri ho povolenia na tri 
„„novnové“é“ prevpreváádzky ( kategdzky ( kategóória priem. ria priem. ččinnostinnostíí 2.6):2.6):

�� NovNováá LakovLakovňňaa
�� Linka na povrchovLinka na povrchovúú úúpravu AL pravu AL ččastastíí karoskarosééririíí ((AllubeizeAllubeize))
�� Linka na Linka na kataforkataforééznezne lakovanie a voskovanie ( DKTL )lakovanie a voskovanie ( DKTL )
�� Nasledovne 2 zmeny povolenNasledovne 2 zmeny povoleníí –– LakovLakovňňa/odpady, DKTL/kapacitaa/odpady, DKTL/kapacita

Proces povoProces povoľľovania týchto prevovania týchto preváádzok prebiehal dzok prebiehal ččasovo i vecne asovo i vecne 
v zmysle zv zmysle záákona, konalo sa kona, konalo sa úústne prejednstne prejednáávanie na Mvanie na MÚÚ DNV, DNV, 
pripomienky a npripomienky a náámety prizvaných boli zapracovanmety prizvaných boli zapracovanéé v zv záápisnici pisnici 
z prejednz prejednáávania. Prevvania. Preváádzky boli povolendzky boli povolenéé SISIŽŽP v aprP v aprííli 2004 li 2004 
nakonakoľľko zneko zneččistenie nedosahovalo ani hodnoty uistenie nedosahovalo ani hodnoty užž predtým predtým 
predppredpíísansanéé. . 
VýhodaVýhoda : prev: preváádzky predzky preššli EIA procesom a spli EIA procesom a spĺňĺňali kritali kritééririáá BAT BAT 
technoltechnolóógigiíí, ochota ku konzult, ochota ku konzultááciciáám na SIm na SIŽŽP P 
ProblProbléémm : ve: veľľmi krmi kráátky tky ččas medzi prijatas medzi prijatíím zm záákona a termkona a termíínom nom 
podania podania žžiadosti, metodický pokyn bol v iadosti, metodický pokyn bol v ččase prijatia zase prijatia záákona kona 
iba v procese priba v procese príípravy.pravy.

SkSkúúsenosti VW SK s IPKZsenosti VW SK s IPKZ -- jestvujjestvujúúce prevce preváádzkydzky

�� V aprV aprííli 2005 výzva od SIli 2005 výzva od SIŽŽP na podanie P na podanie žžiadosti IPKZ pre previadosti IPKZ pre preváádzku dzku „„Výroba Výroba 
tepelnej energietepelnej energie““, (kateg, (kategóória priem. ria priem. ččinnosti 1), s terminnosti 1), s termíínom najneskôr nom najneskôr do 23. do 23. 
06. 200606. 2006..

�� Z dôvodu plZ dôvodu pláánovanej rekonnovanej rekonšštrukcie a roztrukcie a rozšíšírenia prevrenia preváádzky rokovania o zmenu dzky rokovania o zmenu 
termtermíínu podania nu podania žžiadosti na iadosti na marec 2007marec 2007 –– SISIŽŽP P žžiadosti vyhovel.iadosti vyhovel.

�� Po komplikovaných rokovaniach,  Po komplikovaných rokovaniach,  30. 03. 200730. 03. 2007 podanpodanáá žžiadosiadosťť na vydanie na vydanie 
povolenia IPKZ na pôvodných 120 KW a npovolenia IPKZ na pôvodných 120 KW a náásledne po kolaudsledne po kolaudááciciíí rozrozšíšírenia renia 
prevpreváádzky dohoda podadzky dohoda podaťť žžiadosiadosťť o zmenu povolenia IPKZ na 120 o zmenu povolenia IPKZ na 120 kWkW + 20kW + 20kW 
rozrozšíšírenie.renie.

�� Rozhodnutie IPKZ na prevRozhodnutie IPKZ na preváádzku 120 dzku 120 kWkW vydanvydanéé 30. 10. 2007. 30. 10. 2007. NasledovaloNasledovalo
ukonukonččovanie kolaudaovanie kolaudaččnnéého rozhodnutia pre 20MW na zloho rozhodnutia pre 20MW na zložžkovom orgkovom orgááne, ne, 
merania a schvamerania a schvaľľovanie AMS.ovanie AMS.

�� ŽŽiadosiadosťť o zmenu rozhodnutia podano zmenu rozhodnutia podanáá po nadobudnutpo nadobudnutíí prpráávoplatnosti voplatnosti 
kolaudakolaudaččnnéého rozhodnutia na rozho rozhodnutia na rozšíšírenie kotolne renie kotolne 14. 07. 200814. 07. 2008

�� 08.08. 200808.08. 2008 SISIŽŽP oznamuje zaP oznamuje začčiatok spriatok spráávneho konania a vzhvneho konania a vzhľľadom na to adom na to žže sa e sa 
nejednnejednáá o podstatno podstatnéé zmeny v zmeny v ččinnosti previnnosti preváádzky updzky upúšúšťťa od niektorých a od niektorých úúkonov,konov,

�� aj napriek vyaj napriek vyššššie uvedeným skutoie uvedeným skutoččnostiam onostiam oččakakáávame vydanie zmeny vame vydanie zmeny 
rozhodnutia arozhodnutia ažž v v 12. 200812. 2008, teda 6 mesiacov odo d, teda 6 mesiacov odo dňňa podania a podania žžiadosti.iadosti.


