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Doložka právoplatnosti a vykonatelhosti

Typ doložky:
- doložka pľávoplahrosti

- doložka vykonateľnosti

- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vydania ľozhodnutia:

Dátum vytvoľenia doložky:

5029 /37 /201 9/Faš- 1 584 812020 l37 0l 60104l ZI 5

02.06.2020

08.07.2020

Emília Medgyesiová

o
o
o

Vytvoril

Rozhodnutie vydal

ĺČo: 001s6906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostľedia

Udaj e spľávoplatnenia ľozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti : 23.06.2020

Právoplatnosť vyznačená pľe:
- ľozhodnutie v plnom znení

- časť ľozhodnutia
o
o
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Slovenská inšpekcia životného prostľedia Inšpektorát žlvotného prostredla Bľatlslava

Jeséniova 17

83101 Bľatislava

čÍslo spisu

5029 /37 l 20 19 lF aš-l 5848 /2020 l 37 0t 60 l 04 /zI 5

Vybavuje

|ŽPBA

ľozhodnutie Z15

rozhodnutie 215

rozhodnutie 215

Doručuje sa

FCC Slovensko, s.ľ.o.

Bratislavská 18

9005l Zohoľ

Slovenská ľepublika

obec Dolný Baľ
ocÚ:o
93014 Dolný Bar
Slovenská republika

okresný úrad Dunajská Stľeda

: Koľzo Bélu Baľtóka 3

92901 Dunajská Streda

Slovenská republika

ROZHODNUTIE
rozhodnutie Zl5

Popis konania / Účastníci konania

Výľok ľozhodnutia

odôvodnenie

Bľatislava

28.05.2020

JUDr' Richard Molnáľ
ľiaditeľ

1t2
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sLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľxÉno PRosTREDIA
Inšpektorát životného pľostredia Bľatislava

Jeséniova 17,831 0l BRATISLAVA

Číslo: 5029 /37 /2o1 9/Faš- 1 5 84 8/2020 /37 0160104/21 5 Bratislava 02.06.2020

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostľedia Bratislava,
odboľ integrovaného povoľovania akontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako pľíslušný orgán
štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ I0 zŕlkona č.525/2003 Z. z. o štátnej spľáve
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v znenineskorších
predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákonač.39/20132.z. ointegrovanej pľevencii a
konhole znečisťovania životného pľostredia a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon oIďKZ"), na zžk|ade konaní vykonaných podľa $ 3
ods' 3 písm. b) bodu 1'3., písm. c) bodov l. a4.zákonaoIPKZ,podľa $ 19 ods' 7 zákona
o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 7l/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni
neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integľované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3290/947-DIPK/2006/Y*/370L6OL04 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07. 2006 v znení neskorších zmien (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

''Skládka 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný _ Dolný Baľ,o

(ďalej len,,prevádzka")

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o WKZpod bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom pľedpiseo ktoľé pľijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu pľesahujúcu 25 000 t, okrem skládok
ineľtných odpadov.

pľe prevádzkovatel'a:



obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo or ganizácie ;

Variabilný symbol pr ev ádzky :

Adľesa prevádzky:
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FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bratislavská 18' 900 51 Zohor
43 859 623
370160104
Dolný Baľ, 930 14, okľes Dunajská Streda

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 15 integrovaného povolenia je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

podl'a $ 3 ods. (3), písm. b) bod 1.3. zákona o|PKZ -povolenie,zmena alebo zrušenie
povolenia na vypúšťanie vôd z povľchového odtoku do povľchových vôd alebo do podzemných
vôd.

V oblasti odpadov

podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 1. zákona o|PI{ZL_ súhlas na pľevádzkovanie zariadenia na

zneškodňovanie odpadov okľem spaľovní odpadov azariadeni na spoluspaľovanie odpadov a

vodných stavieb' v ktoľých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 4. zátkona oIPKlL - súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadeĺianazneškodňovanie odpadov azariadenianazhodnocovanie odpadov.

1. Vo úvode vÝľokovej časti ľozhodnutia sa v kapitole."Súčast'ou integrovaného povolenia

ie" vkladá nov'ý text v nasledovnom znení:

Inšpekcia v oblasti ochľany vôd

udel'uje súhlas:
podl'a $ 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.3. zákona oIPIíJL na v1rpúšťanie vôd zpovrchového
odtoku do podzemných vôd.

Súhlas sa vzťahuje na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy zaiadenia na umývanie
automobilov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd _ odtok z odlučovača
je ukončený v päte svahu zaústením do vsakovacieho miesta.
Súhlas sa taktiež týka odvodnenia skládky _ odtok a odvodnenie zrážkovej vody z obvodového

odvodňovacieho rigola pomocou odvodňovacích betónových žľabov.

Platnosť povolenia: do 30.6.2030.

Inšpekci a zamieta žiadosto o udelenie súhlasu

v oblasti odpadov:

podľa $ 3 ods' (3) písm. c) bod č.l.zákonao|PlšZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. a)

zékona č,. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov y zĺeni
neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zitkon o odpadoch") - udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl uvedenou v prílohe

a



a
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č. 2 zétkona o odpadoch _ II. etapa 2. fäza s projektovou kapacitou l09 000 m3 do
ukončenia konania o vydanie konečného ľozhodnutia podľa $ 114c zäkonao odpadoch,
pričom konštatuje, že:

Inšpekcii ako povol'ujúcemu orgánu novelizáciou zákona o odpadoch boli rozšíľené
kompetencie zákonom č. 31212018 Z. z.ktorým sa novelizova| zálkon o IPKZ.Inšpekcia
podl'a kompetencie ustanovenej v $ 32 ods. 1 písm' l) zákona o IPKZ koná a rozňoduje
podľa $ 114c zátkona o odpadoch.
K skládke odpadov alebo jej časti, na ktoru sa vzťahuje konanie podľa $ 1 14c, nemôže
byť od 1. januáľa 2019 vydaný súhlas podľa $ 97 ods. 1 písm. a) na navýšenie kapacity
takejto skládky odpadov alebo jej časti podl'a $ 135e ods. 6 ,ikonu o odpadoch'až da
právoplatného ukončenia konania o vydanie konečného ľozhodnutiapodľa $ t t+" zélkona
o odpadoch.

Inšpekcia zamieta žiadost'o udelenie súhlasu
v oblasti odpadov:

podľa $ 3 ods. (3) písm' c) bod č. 4. zákona oIPKZ v súčinnosti s $ 97 ods. 1 písm' e)
bod I zäkoĺa o odpadoch na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku
zaúadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl uvedenou vprílohe č.2 zákona
o odpadoch o ľozšíľenie II. etapy 2. fázy skládky a navýšenie kapacity o 109 000 m3 do
ukončenia konania o vydanie konečného rozhodnutia podľa $ 1 l4c zäkonao odpadoch.

2. V,časti integrovaného povolenia (II. Podmienkv povolenia / I. Požiadavkv na spôsob a
ľnetódv monitoľovania prevádzkv a údaie. ktoľé tľó
ilfoľmačného svstému / 2. Kontrola odpadov'ŕch. prió
pôd") .u oôood'Ý t.*t pod-i.nkn č 2.6. uo""noi. 

'*ď.d*.r"'
Ruší sa pôvodné znenie:

2'6. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy na uskladnenie
ptäzdnych kontajneľov cez odlučovač ľopných látok vsakom do podzemných vôd:

1. Miesto vypúšt'ania odpadoých vôd _ cez oRL t1p AS ToP 15DFS vsakom do
horninového prostredia.

2. Spôsob vypúšt'ania vôd _ cez vsak do hoľninového prostľedia a následne
sekundáľne do podzemných vôd s maximálnym prietokom 15 l/s.

3. Miesto odberu, doba odberu vzortek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu
vzoriek a spôsob kontľoly jednotlivých ukazovatel'ov:

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:
Z výpusfu oRL, manuálny odber akľeditovaným laboratóriom. Yzorka
odobľatej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v oRL, vrátaĺe
posledného filtra na výpuste.

r)
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o Ukazovateľom účinnosti prečistenia vody oRL je hodnota NEL.
o Limitná hodnota NEL, ktorá musí bŕ po procese pľečistenía vôd

prostredníctvom oRL zabezpečená, je 0,1 mg/l.
o V prípade, ak voda z oRL vyteká - ana|ýzuvykonávať 1 x štvďľočne.
o Vykonanie analýzy je však potľebné zabezpečiť min. 2 Yĺät zaľok. Vtedy je

potrebné tento odbeľ vykonať postupnýn zberom týchto vôd (iednodňová
zIievanávzorka) z výpustu oRL v obdobiach daŽďa.

c) odbery vzoriek a ana|ýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných
ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do podzemných vôd vykonávajú
akľeditované laboratoriá podl'a poŽiadaviek slovenskej technickej normy.

4. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania uýsledkov meraní a rozborov:
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov
vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektronickej forme každoročne za uplynulý
kalendámy ľok v termíne najneskôr do 28. ťebruára nasledujúceho kalendárneho
ľoka.

Platnosť povolenia: ďo 06.4.2024'

anahrädza sa novým znením:

2.6' Podmienky povolenia na vypúšt'anie vôd z povľchového odtoku do podzemných vôd:

2.6.1' Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy na uskladnenie
prázdnych kontajnerov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd:

1. Miesto vypúšt'ania odpadoých vôd _ cez oRL typ AS ToP 15DFS vsakom do
horninového

2. Spôsob vypúšťania vôd _ cez vsak do hominového prostredia a následne sekundárne
do podzemných vôd s maximálnym pľietokom 15 l/s.

3. Miesto odbeľu, doba odbeľu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu
vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovatel'ov:

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:
Z výpustu oRL, manuálny odbeľ akreditovaným laboratóľiom. Vzorka
odobľatej vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v oRL, vľátane
posledného filtľa na výpuste.

b) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
o Ukazovateľom účinnosti pľečistenia vody oRL je hodnota NEL.
o Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procese pľečistenia vôd

prostredníctvom oRL zabezpečená, je 0'1 mg/l.
o V pľípade, ak voda z oRL výeká - analýzuvykonávať 1 x štvďročne.

č. bodu Y X
Z

(výška)

V1 s30940.02 1303648.37 r 13.3s vyústenie ruľy DN250



-
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. Vykonanie analýzy je však potľebné zabezpečiť min. 2 krát za rok. Vtedy je
potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (ednodňóvá
zlievaná vzoľka) z výpustu oRL v obdobiach dažďa.

c) odbeľy vzoľiek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných
ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do podzemných voo vyĹonĺvaiĺ
alľeditované laboľatóľiá podľa požiadaviek slovenskej tecňnickej normy.

4. Spôsob,forma a početnosť odovzdávaniavýsledkov meraní a rozborov:
Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meľaní a ľozborov
vypúšťaných vôd v písomnej pľíp. elektronickej forme kaĹdoročne za uplynulý
kalendámy rok v termíne najneskôr do 28. februáľa nasledujúceho kalendárneho
ľoka.

Platnosť povolenia: do 30.ó.2030.

2.6.2. Podmienky povolenia na vypúšťanie povrchových vôd z obvodového odvodňovacieho
ľigola skládky vsakom do podzemných vôd:

I Miesto vypúšťanía odpadoých vôd: cez výpustný objekt vsakom do horninového
prostľedia

č' bodu Y X
Z

(výška)

v2 530859. r s t303630.14 r14.92 koniec betónového
Žľabu

2. Spôsob vypúšt'ania dažd'oých vôd: zbetónovej obvodovej a cez výpustný ďalej sú
odvádzané vsakom do hoľninového prostredia a sekundárne do poá".-ný.h vôd.

3. Limiý: Nakol'ko ide o vypúšťanie dažďových vôd, limity na vypúšťanie sa
neurčujú.

4. Všetky objekty azaiadeniaodvádzajúce dažďové vody zpovrchového odtoku 1 x
mesačne čistiť tak, aby bol zabezpečený nehatený odtok vôd z povľchového odtoku.
Čistenie vykonávať ái ĺnĺ*o uroenej doby a to bezpľostľedne po pľívalových
dažďoch, prípadne po ich znečistení náletovým odpadom'

Platnost' povolenia: do 30.6.2030.

a do
7 č

nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

7.7. Pľevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii každoľočne do 31. januáravýsledky z merani
vôd vypúšťaných z oRL typ AS ToP 15DFS.

anabrádza sa novým znením:
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7.7. Pľevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii každoľočne do 28. februára výsledky
zmerani vôd vypúšťaných z oRL typ AS ToP 15DFs.

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č.32901947-olPw2006lKkl370160104 zo dňa 07. 06. 2006 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podl'a $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona
č.525/2003 Z' z. oštátnej správe starostlivosti oŽivotné prostredie aozmene adoplnení
niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zŕlkona oIPKZ
na zžlklade písomného vyhotovenia žiadosti zo dŕ;a 06.03.2019 prevádzkovateľa FCC
Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51Zohor,rčo: sr 3l'8 762, doručenej Inšpekcii dňa
07.03.2019 ĺazákIade konania vykonaného podľa $ 3 ods.3 písm. b) bodu 1.3., písm. c)
bodov L a4' zákona oIPKZ, mení a dopĺňa integĺované povolenie pre prevádzku ,,Skládka
odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný _ Dolný Bar".

Vzhľadom nato, že sa nejedná o podstatnú Zmenu' Inšpekcia nevybľala správny poplatok
podl'a zäkona č. I45ĺI995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňom doručenia Žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a pľiložených pľíloh zistila, že tŕúo svojou formou a obsahom vyhowje
požiadavkám podľa $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa $ 1 l ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5029-
I284Il37/2019lFašlZ|5 zo dňa 03' 04. 2019 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté
oľgány o začati správneho konania vo veci zmerly integľovaného povolenia. Súčasne uľčila
lehotu pľe pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o
možnosti nazrieť do žiadosti' Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti
prevádzky podľa $ 2 písm. 1) zákona oIPI(Z, inšpekcia v konaní o zmene č. 15 integrovaného
povolenia upustila od úkonov podľa $ l1 ods. (10) písm. a), b), c) a d). Vzhľadom na to, Že
žiaďny z účastníkov konania nepožiadal o naľiadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila
od nariadenia ústneho pojednávania podl'a $ 1 1 ods. (10) písm. e) zákoĺa o IPKZ. V stanovenej
30 dňovej lehote neboli na inšpekciu doručené žiadne stanoviská.

Inšpekcia zamietla žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zaiadenia na
zneškodňovanie odpadov podľa $ 3 ods. (3) písm. c) bod č. |. zákona o IPKZ v súčinnosti s $
97 ods. l písm. a) zátkona o odpadoch a žiadosť o vydanie aktualizovaného prevádzkového
poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa $ 3 ods. (3) písm. c) bod č. 4. zákona
oIPKZvsúčinnostis$97ods. 1písm.e)bod1zákonaoodpadochzdôvodu,Ženaprevádzku
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar sa vzťahuje konanie podľa $
II4c zŕkona o odpadoch a pľevádzkovateľ do t.č. nepredložil doklady, ktoré preukazujú
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možnosť prevádzkovania skládky ako celku alebo samostatného pľevádzkovania vyhovujúcej
časti skládky odpadov podľa $ 1 14c zäkonao odpadoch.

Inšpekcii ako povol'ujúcemu orgánu novelizáciou zákona o odpadoch boli ľozšíľené
kompetencie zákonom č.3I2/20I8 Z. z.ktoým sa novelizoval zäkon oÍPKZ.Inšpekcia podľa
kompetencieustanovenej v $ 32 ods. l písm.l) zákoĺaoIPY..Zkonáarozhodujepodľa $ tt+c
zitkona o odpadoch.

Prevádzkovateľ zatíaľ nepredložil doklady, ktoré preukazujt možĺosť samostatného
pľevádzkovania časti skládky odpadov podľa $ 114c odseku 1 písm. a) zélkonao odpadoch, za
ktoré sa považuje projekt stavby alebo aj iný doklad, ktoý preukazuje oddelitelhosť tejto časti
z hľadiska možnosti jej prevádzkovania bez technického a fyzického pľepojenia s časťou
skládky odpadov, na ktoru sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpľavy skládky, a nespíňa
požiadavky na skládku odpadov ustanovené vykonávacím pľedpisom [$ 105 ods. 3 písm. f)] na
vybudovanie skládky odpadov (stavebnotechnické požiadavky), tesnenie skládky odpadov,
odvádzanie a zachýävanie priesakových kvapalí n a zachytávanie skládkového plynu a postupy
kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej staľostlivosti o skládku odpadov po
jej uzatvorení alebo podľa $ 114c odseku 1 písm. b) zžlkona o odpadoch doklady, ktoré
preukazujú, že boli vykonané všetky opatľenia na účel splnenia požiadaviek na skládku
odpadov podľa odseku 2 písm. a) k jej časti, na ktoru sa vzťahova\apovinnosť predložiť plán
úpľavy skládky odpadov.

Po vydaní konečného rozhodnutia o pokračovaní skládky odpadov podľa $ 1 14c ods. 7
zétkona o odpadoch, môže inšpekcia vydať na rozšíľenie alebo navýšenie kapacity takejto
skládky odpadov zmenu integľovaného povolenia so súhlasom podľa $ 3 ods. (3) písm. c) bod
č. 1. zákona oIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm' a) zákona oodpadoch na rozšíľenie
kapacity skládky odpadov alebo o rozšíľenie o nové časti skládky odpadov a v súvislosti
s uvedeným súhlasom schváliť aktualizovaný pľevádzkový poriadok.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integrovaného povolenia v časti - udelenie súhlasu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku
ĺ1o podzemných vôd ($ 3 ods. (3) písm' b) bod č. 1.3. zttkonao IPKZ).

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý oľgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho pľocesu.

Inšpekcia na zátklade vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preslnimala
žiadosť podľa zétkona o IPY.'Z a zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona
o spľávnom konaní, ktoľé boli súčasťou integrovaného povoľovania aľozhodla tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní možno podať na
Slovensku inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného pľostredia Bratislava, odbor
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integrovaného povoľovania akontroly, Jeséniova 17,831 01 Bľatislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý'preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5Í Zohot
2. obec Dolný Bar, obecný úrad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Bar

Dotknutým oľgánom a organuátciám:
(p o nadob udnutí p róvoplatn o sti)
3. okľesný uľad Dunajská Stľeda, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, Koľzo B'

Bartóka 789/3,929 oI Dunajská Streda
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