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Systém ASPI - stav k 18.9.2015 do čiastky 66/2015 Z.z. - RA765
39/2013 Z.z. - o integrovanej prevencii a kontrole znečisť. život. prostredia - posledný stav textu
§7
Obsah žiadosti
(1) Žiadosť okrem náležitostí podania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní29) obsahuje
a) zoznam a popis surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenie
hlavnej činnosti a kategóriu priemyselných činností, pokiaľ je uvedená v prílohe č. 1,
b) zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek
životného prostredia pre všetky znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 3 spolu s opisom významných účinkov emisií na životné
prostredie a na zdravie ľudí,
c) opis miesta prevádzky a charakteristiku stavu životného prostredia v tomto mieste,
d) opis a charakteristiku používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to
nie je možné, na obmedzenie emisií,
e) opis a charakteristiku používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov,30) ktoré vznikajú v
prevádzke, a k úprave s cieľom ich opätovného použitia, recyklácie a využitia,
f) opis a charakteristiku používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a
emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd,
g) porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou,
h) opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na
predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,
i) opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík
prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom
ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu,
j) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa
osobitného predpisu,31) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to
najmä, či
1. sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,32)
2. je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,
3. sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné,
k) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal,
l) stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách a) až m) a odseku 2 písm. a) všeobecne zrozumiteľným
spôsobom na účely ich zverejnenia,
m) zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných
technikách,
n) zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov33) vzťahujúcich sa k
prevádzke,
o) písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5, ak bolo vydané,
p) prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi podľa písmena a),
q) označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len "cudzí dotknutý
orgán"), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné
prostredie tohto štátu.
(2) Prílohami k žiadosti sú:
a) východisková správa podľa § 8,
b) aktuálny výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom a stavbám, v ktorých je alebo má byť povoľovaná prevádzka
umiestnená, a doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť
alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej,
c) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti na životné prostredie
alebo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti podľa osobitného predpisu, ak sa na prevádzku vyžaduje,8)

d) bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje34) a ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie,
e) výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je prevádzka v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny,
f) územné rozhodnutie a záverečné stanovisko, ak to vyžaduje osobitný predpis,35)
g) dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné povoľovanie 36) okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení,
posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní,
h) doklad o zaplatení správneho poplatku.37)
(3) Prevádzkovateľ môže priložiť k žiadosti ďalšie informácie, najmä vedecké práce a výskumné práce, odborné
články, súbory údajov a informácií o používaných technikách, znalecké posudky slúžiace na podporu prevádzkovania činnosti.
____________________
8) Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29) § 19 ods. 2 Správneho poriadku.
30) § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z.
31) § 7 zákona č. 258/2011 Z.z.
32) Zákon č. 258/2011 Z.z.
33) Napríklad zákon č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 137/2010 Z.z., zákon č. 258/2011 Z.z.
34) § 9 ods. 10 zákona č. 261/2002 Z.z. v znení zákona č. 277/2005 Z.z.
35) § 32 až 42 a § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
36) § 58 ods. 1 a § 143 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
37) Položka 171a časti X Životné prostredie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

