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Doložk a práv oplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky:
- doložka pľávoplatnosti

- doložka vykonateľnosti

- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vydania rozhodnutia:

Dátum vytvoľenia doložky

Vyfvoril:

83 l0 l37 12020 -4 19 66 12020 lP ašl 37 0 I80l04 lZ32

08.02.202t

10.05.202r

Emília Medgyesiová

o
o
o

vydal

ĺČo: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostľedia

aje spľávoplatnenia ľozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti 30.04.202r

Právoplatnosť vyznačená pľe
_ ľozhodnutie v plnom znení

- časť ľozhodnutia
o
o
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Slovenská inšpekcia žĺvotného prostredia Inšpektorát životného prostľedia Bľatislava

Jeséniova l7
83 l0l Bratislava

číslo spisu

83 l0 /37 12020 - 4 19 66 12020 E aš/ 3't 0'l 80 I o 4 l z32

Vybavuje

IŽPBA

rozhoďnutieZ32

rozhodnutieZ32

rozhodnutieZ32

Doručuje sa

FCC Zohoľ, s.ľ.o.

Bratislavská 18

90051 Zohoľ

Slovenská republika

FCC Slovensko, s.ľ.o.

Bratislavská 18

9005l Zohoľ

Slovenská ľepublika

obec Zohor - obecný úrad

Nám. l' mája 1

90051 Zohor

Slovenská republika

ROZHODNUTIE
rozhodnutieZ32

Popis konania / Účastníci konania

Výľok ľozhodnutia

odôvodnenie

Bľatislava

08. 12.2020

Bc. Ing. Vladimír Poljak

riaditel'

Il2



okĺesný úrad Malacky, odboľ star' o' ŽP

Záhorácka2942 60A

90101 MalackY

Slovenská republika

Anna Urbaničová

Na riadkoch 7

90051 Zohor

Slovenská republika

Ján Urbanič

Na riadkoch 7

90051 Zohor

Slovenská republika

Mgr. Silvia Miklášová

Kováčska 38

90051 Zohor

Slovenská republika

Karol Mikláš

Kováčska 38

90051 Zohor

Slovenská republika

zl2
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SLoVENSKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľEHo PRosTREDIA
Inšpektoľ át živ otného pľo stredia Bratislava

Jeséniova Í7,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 83 IO l 37 l202O -4t9 66 l 2020 lF ašl 37 O I8O I04 l Z32 Bratislava 08.02.2021

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia' Inšpektoľát Životného pľostľedia Bratislava,
odbor integrovaného povoľovaĺia akontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako pľíslušný orgán

štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm' c) a $ I0 zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe

staľostlivosti o Životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni

neskoľších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č,' 39lz0I3Z.z. o integrovanej

prevencii a kontrole znečisťovania Životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o IPKZ")' ĺa zák|ade písomného

vyhotovenia Žiadosti prevádzkovateľa Fcc Zohor, s.r.o.' Bľatislavská 18'

900 51 Zohor, rČo: lt 390 714 zo dÍ:r- 06.08. 2020, doručenej Inšpekcii dňa 07. 08. 2020,na

zák|ade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod I' a4. zákona oIPKZ, podľa $ 19

ods. 1 zäkona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny

poriadok) v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len,'zákon o správnom konaní")

mení a dopíňa integľované poYolenie

vydané rozhodnutím č, 4264loIPK-437l04-Klď370l80|04 zo dň.a 11' 1l. 2004, ktoľé

nadobudlo právoplatnosť dňa 20' t2.2004 v znení neskorších zmien (ďalej len ,'integľované
povolenie"), ktoľým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečnýoo a ,,Skládka odpadov na

nebezpečný odpad"
(ďalej len,,pľevádzka")

kategoľizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod

bodom:
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5.4. skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom pľedpise' ktoré prijímajú viac ako

10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok
inertných odpadov.

pľe prevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifi kačné číslo or ganizácie..

Variabilný symbol prevádzky:
Adresa prevádzky:

FCC Zohor, s.r.o.
Bratislavská 18' 900 51Zohor
31 390 714
370180104
Bľatislavská 18' 900 5| Zohor

Súčasťou konania o vydanie zmeny č,.32 integrovaného povolenia je:

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 1. zákona oIPI{L- súhlas naprevĺdzkovanie zariadeniaĺa
zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov azariaďeni na spoluspaľovanie odpadov a

vodných stavieb' v ktoľých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov _ po

kolaudácii zmeny dokončenej stavby ,,Areál skládky odpadov Zohor Skládka odpadov na

nebezpečný odpad 3. a 4. ťáza výstavby - kazety I6a, l6b",

podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 4. zákona o IPI(Z - súhlas na vydanie aktualizovaného

prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na

zhodnocovanie odpadov.

1. Vo vÝrokovei časti ľozhodnutia sa v kapitole ..Súčast'ou integľovaného povolenia ie"
vkladá novÝ text v nasledovnom znení:

V oblasti odpadov

Inšpekcia udelouj e súhlas

podl'a $ 3 ods.3 písm. c) bodu |.zíkona oIPI.{Z vsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. a)

zíkona č,7912015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení niektoľých zákonov na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnost'ou Dl uvedenou
v pľílohe č.. 2 zíkona č. 79ĺ2015 Z. z. o odpadoch _ aktxalíZťIcia kapacít častí skládky
zdôvodu zmeny sklonu (pľeklopenia) deliacej steny medzi skládkami No aNNo3 avjej
dôsledku zväčšenie plochy exisfujúcej deliacej steny o 6 900 m2 a schválenie projektovej
dokumentácie na uzavľetie a rekultiváciu skládky.

Podmienky súhlasu:

Súhlas sa vydáva ĺaprevéĺdzkovanie |4,15,l6a, l6b kazety na nebezpečný odpad a1,7 -

28 kazety skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný o objeme:

No 52l 293 m3 a NNo l 015 000 m3 v pľevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoý nie
je nebezpečný - a,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad"'

Súhlas sa vydáva na zneškodňovanie odpadov v prevädzke činnosťou:

Dl UloŽenie do zeme alebo na povľchu zeme (napr. skládka odpadov).
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Súhlas sa Vydáva do naplnenia kapacity 521293 m3 skládky nebezpečného odpadu
a naplnenia kapacity l 0l5 000 m3 skládky nie nebezpečného odpadu' najviac na 5 rokov,
tj.: do 28.02.2026.

Súčasťou súhlasu je inšpekciou schválená projektová dokumeĺtácia uzavretia skládky
odpadov, jej rekultivŕlciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení:

Skládka nebezpečného odpadu :

Zohor _ Skládka odpadov na nebezpečný odpad I. a 2' fáza - kazety 12 - 15, projektant
.A.S.A., spol.s r.o', Ďáb1ickéL75ll89, 182 00 Praha 8, ľ' 2003

Areál skládky Zohor Rozšírenie skládok odpadov Skládka odpadov na nebezpečný odpad
3.Fáza_kazeta lóa, projektant.A.S.A., spol.s ľ'o', Ďáblická751l89, 182 00 Praha 8, ľ.

2010

Aľeál skládky Zohor Skládka odpadov na nebezpečný odpad 4' fáza _ kazeta I6b,
projektant 'A.S.A., spol.s ľ.o., Ďáblická751189, 182 00 Pľaha 8,r.20l2

Aľeál skládky odpadov Zohoľ Skládka odpadov na nebezpečný odpad Zmena stavby
Dodatok 01, projektant projektant 'A'S.A', spol's r'o', Ďáblická75ĺ189, l82 00 Praha 8, r.
20r5

Aľeál skládky odpadov Zohor, Skládka odpadov na nebezpečný odpad 3. a 4. fáza
výstavby _ kazety I6a, |6b, - Zmena stavby - Deliaca stena, projektant Ing. Medvecký
Juľaj, projektová kancelária, Púpavová 36lA,84I 04 Bľatislava, r' 2019

Skládka nie nebezpečného odpadu:

Aľeál Skládky Zohot, Rozšírenie skládok odpadov' Stavba l,kazety 17 _22, pľojektant
.A.S'A., spol.s r.o', Ďáblická75Il89, 182 00 Praha 8, r. 2009

Areál skládky Zohor, Rozšírenie skládok odpadov Skládka NNo _ Stavba 2,kazety 2I -
24,projektant.A.S.A., spol.s ľ'o., Ďábľcká75Il89, 182 00 Pľaha 8,r.2OI2

Rozšíľenie aľeálu skládky odpadov Zohot, Skládka odpadov - Stavba 3, kazety 25 _ 28,
pľojektant Ing. Medvecký Juraj, projektová kancelária, Púpavová 36/A,84l 04 Bratislava,
r.20t6

Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať projektovú dokumentáciu uzavretia a ľekultivácie
skládky nezrekultivovaných kaziet na nebezpečný odpad a na odpad, ktoý nie je nebezpečný
s ýkazom ýmer a rozpočtom ako podklad na prepočet odvodu finančných pľostriedkov na účet
UFR. Za rok 202| prevádzkovatel' odvedie na účet UFR v Štátnej pokladnici výšku finančných
prostriedkov podľa nákladov aktualizovanej proj ektovej dokurĺentácie.

Súhlas sa vydáva na zneškodňovanie odpadov uvedených v časti II. Zäväzné podmienky /

A. opatľenia na ochľanu ovzdušia' vody a pôdy a opatľenia pľe technické zariadenia na
ochranu ovzdušia, vody apôdy v prevádzke, všeobecné podmienky / 3. Suroviny
(odpady), vstupné médiá, eneľgia, výľobky v tabuľke č. 1 a tabuľke č. 2 integĺovaného
povolenia,

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli ľozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevädzkovateľ najneskôr 3 mesiace
pľed uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.
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Inšpekcia udel'uje súhlas

podl,a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o|PKZ vsúčinnosti s $ 97 ods' 1 písm' e)

Ĺod 1. ž6kon^ ĺ.liĺzols Z, z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých. zákonov na

vydanie prevádzkového poľiadku zäriadenia na zneškodňovanie odpadov činnost'ou Dĺ'

uv.aenou v prílohe č,, i zákona č. 79l20I5 Z, z. o odpadoch vypracovaného RNDľ'

Dominikou Mindašovou dňa 25.08,2020.

Platnosť súhlasu: do 28. 02.2026,

2. v časti rozhodnutia fl. Povolenie sa wdáva pre nasledovné zariadenia a wkonávanie

nasledovnÝch činností v pľevádzke / opis prevádzkv a technickÝch zariadenil. sa text:

Celková rozloha skládok ku dňu 3 1 . 12.20 1 5 :

skládka na nie nebezpečný odpad:

skládka na nebezpečný odpad:

91810 m2

20085 m2

Max. výška násypu skládky nad dno 30,0 m.

Skládka odpadov na odpad. ktoľÝ nie ie nebezpečnÝ:
adlicoukuľovnaniu,hutneniupľekľývaniuodpadov

inteái'm maieriá|om. Dovezené odpady sa váŽia na cestnej mostovej váhe, uĺzuéllne sa

skontiolujú a následne sú odvezené na teleso skládky. Tu pľichádza k vysypaniu odpadov

a ďalšej ŕontrole, následne sa odpady spracujú kompaktorom _ hutnenie, po navození určitej

vľstvy (2 m) sa pľekĺyjú vrstvou inertného materiálu.

Kapacita skládk}r pre nie nebezpečný odpad - zrekultivovaná časť:

I. etapa 185 000 m3

II. etapa 330 000 m3

III. etápa kazety, sektory 9, LO a II - 711 028 m3

Cetkový objem, ktoľý 
-bol 

už zľekultivovaný - 1 226 028 m3

Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad _ nezľekultivovaná časť:

Stavba I - L etana
I40 5I7 m3 -kazeta 17-19
Stavbal-ILetapa
59 483 m3 -kazeta20
36 600 m3 -kazeta2l
3 400 m3 -kazeta22
Stavba 2
36 2OO m3 - predĺženiekazety 2I
55 050 m3 _ pľedĺžentekazeý 22

98 400 m3 -kazeta23
65 350 m3 -kazeta24
Stavba 3
235 000 m3 - 1. etapa _ kazety 25,26 _ stavba doposiaľ nebola rea|izovanä
415 000 m3 _2. etapa -kazety 27,28 _ stavba doposiaľ nebola rea|izovaná
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Celková kapacita nezľekultivovanej časti: 495 000 m3 + (235 000 m3 po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby kaziet č' 25,26 + 4l5 000 m3 po
nadobudnutí pľávop latno sti ko l audačného rozho dnuti a kaziet č. 27,28),

Skládka odpadov na nebezpečnÝ odpad:
Bola vybudou'aná za účelom splnenia požiadavky zákona č. 223l20OI Z.z. o odpadoch
asmemice EU č. I99gl31lBs _-oddeleni skládkovať nebezpečné odpady od 1.1 '2OO4. Do
tohto obdobia sa nebezpečné odpady ukladali na pôvodnej skládke do vyčlenených sektorov.
Právne predpisy SR stanovili povinnosť skládkovať nebezpečné odpady oddelene od
ostatných tj' nie nebezpečných odpadov. Na základe tejto požiadavky pristupila spoločnosť
.A.S.A. Zohor spol. s.r.o. k vybudovaniu samostatĺĺej skládky na nebezpečný odpad.

Kapacita skládky nebezpečného odoadu:
1. etapa 85 000 m3 -kazeta 12 - L3
2. fáza l3 l 300 m3 _kazeta 14 - 15
3. fŕna25 000 m3 _kazeta 16 a
4. fáza I49 993 m3 -kazeta !6b
(pozn. 4. fáza: pôvodných 46 193 m3 + rozšírenie kapacity z dôvodu výstavby deliacej steny
o 103 800 m3)
Celková kapacita: 39l293 m3

nahrádza textom:

Celková skládok ku dňu 3l '12,2019:
skládka na nie nebezpečný odpad
skládka na nebezpečný odpad:

132 450 m2
29 300 m2

Max' ýška násypu skládky nad dno 30,0 m.

Skládka ov na odnad. ktoľÝ nie i nebeznečný:
Je vybavená jedným kompaktorom s radlicou k uľovnaniu, hutneniu pľekývaniu odpadov
inteľným materiálom' Dovezené odpady sa vážia na cestnej mostovej váhe, vizuálne sa
skontľolujú a následne sú odvezené na teleso skládky. Tu pľichádza k vysypaniu odpadov
a ďalšej kontrole, následne sa odpady spľacujú kompaktoľom - hutnenie, po navození uľčitej
vľstvy (2 m) sa prekľyjú vľstvou ineľtného materiálu'

Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad - zrekultivovaná časť:
I. etapa 185 000 m3
II. etapa 330 000 m3

III. etapa kazety, sektory 9,10 a ll - 7ll 028 m3
Celkový objem, ktory bol už zrekultivovaný - 1 226 028 m3

Kapacita skládky pre nie nebezpečný odpad _ nezrekultivovaná časť:
Stavbal-Letapa
140 517 m3 -kazeta 17-I9
StavbaI-ILetapa
59 483 m3 -kazeta20
36 600 m3 -kazeta27
3 400 m3 *kazetaZ}
Stavba 2
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3 6 2OO m3 - predÍžeĺie kazety 2I
55 050 m3 _ predĺž eniekazety 22
98 400 m3 -kazeta23
ó5 350 m3 _kazeta24
Stavba 3
235 000 m3 - L etapa-kazety 25,26
415 000 m3 -2. etapa -kazety 27,28
Celková kapacita stavby 3 - 650 000 m3

V rámci rea|izácie deliacej steny: 650 000 m3 _ 130 000 m3 :52O 000 m3

Celková kapacita nezľekultivovanej časti: 495 000 m3 + 235 000 m3 + 4I5 000 m3 _

130 000 m3: 1 015 000 m3

Skládka odpadov na nebezpečnÝ odpad:
Bola vybudovaná za účelom splnenia požiadavky zákona č. 2231200I Z'z. o odpadoch
asmemice EU č. l999l31lEs - oddelene skládkovať nebezpečné odpady od 1.1.2004.Do
tohto obdobia sa nebezpečné odpady ukladali na pôvodnej skládke do vyčlenených sektoľov.
Právne predpisy SR stanovili povinnosť skládkovať nebezpečné odpady oddelene od
ostatných tj. nie nebezpečných odpadov. Na základe tejto požiadavky pristupila spoločnosť
.A.S'A. Zohor spol. s.r.o. k vybudovaniu samostatnej skládky na nebezpečný odpad.

Kapacita skládky nebezpečného odpadu:
1. etapa 85 000 m3 -kazeta 12 - 13

2.fŕna l3l 300 m3_kazeta14 - 15

3, fáza25 000 m3 _kazeta 16 a
4' fáza I49 993 m3 _kazeta I6b
(pozn. 4' fáza: pôvodných 46 l93 m3 + rozšírenie kapacity z dôvodu výstavby deliacej steny
o 103 800 m3)
Celková kapacita: 39I293 m3

V rámci rea|izäcie deliacej steny: 391293 m3 + 130 000 m3 :52l293 m3

3. V časti rozhodnutia (II. Záväznó podmienky / A. opatľenia na ochľanu ovzdušia.
vodv a pôdv a opatrenia pľe technické zaľiadenia na ochranu ovzdušia. vodv a pôdv
v pľevádzke. všeobecné podmienkv / 1. Všeobecné podmienkv) sa text v podmienke č.

1.8.:

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa schváleného prevádz\ového poľiadku zo
dia22.3.2016:

názov dokumentu:

číslo:
počet strán:
vypracoval:
schválil:

,,Pľevádzkový poriadok pre: Skládku odpadov na odpad, ktorý nie
je nebezpečný, Skládku odpadov na nebezpečný odpad,o
PP-O1
90
Ing. Ida Cibuľková dŤn22'3.20l6
Ing. Tomáš Antal dňa 2232016

nahrádza textom:
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Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa schváleného prevádzkového poľiadku zo
dŤn25'8'2020:

názov dokumentu:

číslo:
počet strán:
verzia;
vypracoval:
schválil:

,,Pľevádzkový poriadok pľe: Skládku odpadov na odpad, ktorý nre
je nebezpečný, Skládku odpadov na nebezpečný odpad,,
PP-O1
89
10
RNDľ. Dominika Mindašová, dťra 25,8,2020
Ing. Tomáš Fajkus, dŤn25'8'2020

4. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienky / A. opatľenia na ochranu ovzdušia,
vody a pôdv a opatľenia pre technické zariadenia na ochľanu ovzdušia. vodv a pôdv
v pľevádzke. všeobecné podmienkv / 1. Všeobecné podmienkv) sa text v podmienke č.

1.18.:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
sa uľčuje do 31.12.2023.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

sa uľčuje do 28.02.2026,

5. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / A. opatrenia na ochranu ovzdušia.
vodv a nôdv a onatrenia nľe technické zaľiadenia na ochľanrr ovzdušia- vodv a nôdv
v orevádzke. všeobecné nodmienkv / 1. ecné nodmienkv) sa text v nodmienke č.

1.19.:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie za.'iadeĺia na zneškodňovanie odpadov sa uľčuje do
31.12.2023.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do

naplnenia kapacity, max. 28.02.2026.

6. V časti ľozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / E. Monitoľovanie pľevádzkv.
poskvtovanie údaiov a podávanie spľáv) sa text v podmienke č. 1.:

Pľevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky vykonávať monitoľing nasledovne:

Tabuľka č. 5
Počet

meraní
v ľoku

Monitoľované parametreMonitoľovaná
z|ožka

Meľacie miesto

4
štvďročne

vodivosť, Nos_,
cl- NELCH

Priesaková nádrž
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nahrádza textom:

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky vykonávať monitoring nasledovne:

Tabul'ka č. 5

skládky odpadov na odpad,
ktoýnieje nebezpečný
AkumulačnänádrŽ
priesakovej kvapaliny-
skládky odpadov na
nebezpečný odpad

Ni, v, As 1

množstvo
12

(mesačne)

Podzemná
voda

Vrty:
tndikačné: KV 6, KV 7,
Referenčné: Zv I,Hv l

ľeplota' vodivosť' fatba,
zákal, zápach, pH, oz,
Rl-ros, CHSKcr, Cl-, NO:-,
),IELIČ' NH+*. As. B. Cr

r,2,4
kvartál

Teplota, vodivosť, farba,
zákal, zápach, pH, oz,
RLtos, CHSKc., Cl-, NO:-,
NELrČ, NHĺ*, As, B, Cr,
TOC, PAU, fenoly, SO+2-,

Cd, Pb, Zn, Ni

3. kvartál

Úroveň hladiny podz. vody
2

(polľočne)

Povrchová
voda

Akumulačnánádrž
rovrchovej vody (z komory
ra povľchovú vodu), potok
Malina

pH, NHa*, vodivosť, No:-,
Noz_' CHSKc., Cľ, NEL
množstvo

4
(štvrt'ročne)

Plyny P ľ e kaŽdý monitorovací bod
cH4, CO2, 02
Z|oŽenĺe
Atmosfoľický tlak

2
(polročne)

Monitorovaná
z|ožka Meľacie miesto

Monitoľované
parametľe

Počet
meľaní
v ľoku

Priesaková
kvapalina

Akumulačn á nádrž pľies akovej
kvapaliny- skládky odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpečný

Akumulačn á nádrž priesakovej
kvapaliny- skládky odpadov na
nebezpečný odpad

pH, elektrická vodivosť,
ťaĺba, zápach, záka|,
;eplota, Oz, NH4*, NO:-,
!{Oz-, CHSKc., Cl-,
NELĺČ

4
(štvďročne)

){i, v, As 1

mnoŽstvo 12
(mesačne)

Podzemná
voda

Vľty:
lndikačné: KV-l, Kv-2, KV-7,
KV-IO, KV-11, KV.12
Refeľenčné: Zv-I,Hy-I

|eplota, elektrická
vodivosť, farba, záka|,
zátpach,pH, oz, Rltos,
CHSKc., Cl-, NOr-,
NELIČ, NH+n, As, B, Cr

r,2,4
kvartál



strana 9/I 3 rozhodnutia č. 83 1 0/37/2020-4 I 966/2020/Faš/370 ] 80 1 04/23 2

ota, elektľická
, farba, zélka|,

pH, Oz, RLros,
Kc., Cl-, NOs-,

NHq*, As, B,
PAU, fenoly,

Ot2' Ni

hladiny podz.

v

3. kvaľtál

2
(polročne)

Povrchová
voda

H, elektľická vodivosť,
Akumulačn ä nádrž povľchovej
vody (z komory na povľchovú
vodu), potok Malina

lota, C2, NH+*, NO:-,
Oz-, CHSKcr, Cl-,

4
(štvrttočne)

Plyny

COL oz, Hz, HzS

Pľe každú monitorovaciu sondu
záznam hodnôt

e

tlak

2
(polročne)

7. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / E. Monitorovanie pľevádzkv.
poskytovanie údaiov a podávanie spľáv) sa text v podmienke č. 2.:

Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky vykonávať monitoring nasledovne:

Tabuľka č. 6

Monitoľovaná
z|ožka Meľacie miesto Monitoľované parametľe

Počet
meľaní
v roku

Priesaková
kvapalina

Akumulačnánädrž
pľiesakovej kvapaliny-
skládky odpadov na odpad,
ktoý nieje nebezpečný

pH, NH+*, vodivosť, Nor_,
NOz-, CHSKcr, Cl-, NEL

2
(polľočne)

Ni, v, As 1

mnoŽstvo 2
(polročne)

Podzemná
voda

Vrty:
Indikačné: KV 1, Kv 2,
Referenčné: ZY l

pH, NHa+, vodivosť, No:-,
NOz-, CHSKc., Cl-, NEL

2
(polročne)

Ni, V, As 1

Úroveň hladiny podz. vody 2
(polľočne)

Povrchová
voda

Akumulačnánádrž
povrchovej vody (z komory
na povrchovú vodu), potok
Malina

pH, NHĺ+, vodivosť, No:-,
Noz_, CHSKc., Cľ' NEL
množstvo

2
(polročne)

plyny Pre každý monitorovací bod
CHq,COz,Oz
Zloženie

2
(polľočne)
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|Atmosferický tlak

Skládka sa bude monitorovať v stanovenom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o
uzatvorení skládky odpadov, prevádzkovatel' zabezpečí aj nevyhnutnú starostlivosť o
skládku odpadov, najmä pľavidelné kosenie a odstľaňovanie náletových dľevín.

nahrádza textom:

Pľevádzkovateľ je povirrný po uzatvorení skládky vykonávať monitoring nasledovne:

Tabulka č. 6

Monitoľovaná
zložka Meľacie miesto Monitorované paľametľe

Počet
meľaní
v ľoku

Priesaková
kvapalina

Akumulačnánádrž
priesakovej kvapaliny-
skládky odpadov na odpad,
ktoý nie je nebezpečný

Akumulačnänádrž
priesakovej kvapaliny-
skládky odpadov na
nebezpečný odpad

pH, NHa*, vodivosť, No:_,
NOz-, CHSKc., Cl-, NEL

2
(polročne)

Ni, V, As 1

množstvo 2
(polročne)

Podzemná
voda

Vrty:
Indikačné: KV-l, Kv-z,
Refeľenčné: ZY-l

oH, NH++, vodivosť, No:_,
NOz-, CHSKc., Cl-, NEL 2

(polročne)

Ni, V, As 1

Úroveň hladiny podz. vody 2
(polročne)

Povľchová
voda

Akumulačnánádrž
povrchovej vody (z komory
na povrchovú vodu), potok
Malina

\H++, vodivosť, Nos_,
_, CHSK6., Cľ, NEL 2

(polročne)

plyny každú monitoľovaciu
sondu

COz,Oz

tlak

2
(polľočne)

Skládka sa bude monitorovať v stanovenom ľozsahu 40 rokov od vydania potvrdenia or aýoreni skládky odpadov, prevádzkovateľ zabezpečí aj nevyhnutnú stárostlivosť o
skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie a odstraňovanie náletových dľevín.

8. Do dnutia sa vkl nľíloha č. ĺ - bul'ka NÔ _

kazetv 17_2. ktorá tvorí ieho neoddelitel'nú súčast'.
12-l6h a ŕahu NNO.
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Toto ľozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č.4264loIPK-437l04_Klď370180104 zo dňa 11. 11. 2004 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm' c) a $ I0 zátkona

č.52512003 Z. z. oštátnej správe staľostlivosti oživotné pľostredie aoZmene adoplnení
niektoých zákonov v zĺeni neskoľších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákoĺa o IPKZ
na zäk|ade písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 06'08. 2020 prevádzkovateľa FCC Zohor'
s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor, Ičo: lt 3g0 7|4, doručenej Inšpekcii dňa

07.08.2020 aĺazáklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods' 3 písm. c) bod L a4. zákoĺa
oWKZ mení adopÍňa integľované povolenie pre prevádzku ,,Skládka odpadov na odpad,
ktoľý nie je nebezpečný'o a ,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad"'

Vzhl'adom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu' Inšpekcia nevybĺala správny
poplatok podľa zákona č. Í45lI995 Z' z. o spľávnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Správne konanie sa zača|o v súlade so zákonom o IPKZ dňom doručenia písomného
vyhotovenia žiadosti inšpekcii' Inšpekcia po preskúmaní pľedloženej žiadosti zistila, že
v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko k žiadosti nebol pľiložený odborný posudok na

udelenie súhlasu rraprevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl'a prílohy č.

22 k vyh|áške Ministerstva životného pľostredia Slovenskej republiky č. 37I1201'5 Z.z. ktorou
sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zäkona o odpadoch. Inšpekcia nemohla pokľačovať
v konaní, keďže vyššie spomenutý odborný posudok na udelenie súhlasu ĺa prevádzkovanie
zarĺadenia na zneškodňovanie odpadov je podkladom pre vydanie zmeny č. 32 integľovaného
povolenia. Inšpekcia preto pľerušila konanie rozhodnutím č' 8310/3712020-3132612020lz32
zo dÍ:a 28.09.2020 a súčasne určila lehotu na doplnenie žiadosti o odborný posudok na

udelenie súhlasu na pr ev ádzkovanie zariadenia na zneškodňovani e odp adov.

Inšpekcia po doplnení žiadosti podľa $ 1l ods.5 zákonaoIPKZ upovedomila listom

č,.83I0l3712020-36628/2020lz32 zo día 03. 11. 2020 prevátdzkovateľa, účastníkov konania a

dotknuté orgány o začatí spľávneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne

uľčila lehotu pľe pľipomienky a námietky účastníkov konania' dotknutých orgánov

a informovala o možnosti nazľieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú Zmenu

v činnosti ptevádzky podľa $ 2 písm. 1) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmeĺe č' 32

integľovaného povolenia upustila od úkonov podľa $ l l ods. (10) písm. a), b), c) a d).

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepoŽiadal o naľiadenie ústneho

pojednávania, Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa $ l l ods. (l0)
písm. e) zéĺkona o IPKZ.

V konaní sa písomne vyjadrili:

V}iadrenia a stanoviskó, ktoré boli doručené na inšpekciu v lehote uľčenej na v}liadľenie:

Obec Zohor
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Vyjadrením č' 4|17l2OlŽP zo dŕtr- 25.71.2020 trvä ĺa tom, aby boli dodržané opatrenia

u päĺ..'i"oLy na prípľavu , rcďrizäciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti, uvedené

viozhodnuti Záverečneho stanoviska č. 3O712OI9-L7lbj(28'720l20I9, 28736l2019-int.) zo

dÍn3.6.201'9.

Stanovisko inšpekcie:

@racovanédopodmienokvýrokurozhodnutiač.9320l37l20I9.
10108/20'0lFaš/3701b0I04lZ31-SP zo dŕia 27.3.2O2O, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa

11.5.2020.

Podkladom pre vydani e zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné podklady:

žiadosť o vydanie ,^éry integľovaného povolenia spracovaná v zmysle požiadaviek

vyp1ývajúci čh ,o zäkona o IPKZ', ,,Pľevádzkový poriadok pre: Skládku odpadov na odpad,

r.ĺó'ý nĺ. je nebezpečný, Skládku odpadov na nebezpečný odpad,, vypľacovaný RNDr.

Dominikou Minda$ovou, dňa 25.8'2020 a schváleného Ing. Tomášom Fajkusom, dňa

25.8.2020, odborný posudok na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariaďenia na

zneškodňovanie odpadov - zmena sklonu (pľeklopenie) deliacej steny medzi skládkami No
aNNo3 avjej aosleam zväčšenie plochy existqúcej deliacej steny o6900 m2 audelenie

súhlasu na vyáanie aktualizovaného pľevádzkového poľiadku zaťradenta na zneškodňovanie

odpadov vypracovaný podľa vyhlášky ľĺŽp sn č. 37Il20I5 Z. z., ktorou sa vykonávajú

nióktoré uštänovenia zŕĺkona odpadoch v zneni neskorších predpisov, vypracovaný Mgr.

Janou Ivanovou z októbra2020 (ďa\ej len,,odborný posudok").

Y závere odbomého posudku sa doporučuje Inšpekcii vydať pĺe spoločnosť FCC
Zohot, s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČo: 31390714 Zmenu súhlasu na

pľevádzkovanie zaríadenia na zneškodňovanie odpadov podľa $ 3 ods. (3) písm. c) bodu 1'

podľa zttkona o IPKZ vo veci Zmeny č' 32 íntegrovaného povolenia pľe prevádzku ,,Skládka
ódpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad".

V poŽadovanom rozsahu poprojektovej aĺa|ýzy uvedenom v záverečnom stanovisku č'

3O7ĺ20ig-|.7lbj(2872Ol2OI9,28736l2}1,9-iĺt.) zo dňa 3.6.2019, bola podmienka

monitoringu z indikačných vrtov: Kv-l, KV-2, KV-6, KV-7, KV-10, KV-l1 a KV-12. Vrt
KV-6 bol nahradený vrtom KV-8. Neskôr bol v rámci stavby 2 zlikvidovaný vrt KV-8 a ako

náhrada vplnej mieľe slúži jeswujúci indikačný vrt KV-7. Ztohto dôvodu Inšpekcia

upravila ľozsah indikačných vrtov na: KV-l, Kv-z, KV-7, KV-10, KV-l1 aKY-I2.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoľé by bľánili vydaniu zmeny
integrovaného povolenia. Predmetom predkladanej žiadosti o zmenu integľovaného povolenia

bolo udelenie súhlasu na prevádzkovanie zarladenía na zneškodňovanie odpadov ' zmena
sklonu (preklopenie) deliacej steny medzi skládkami No a NNo3 a v jej dôsledku zväčšenie

plochy existujúcej deliacej steny o 6900 m2, udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného

prevádzkového poriadku zuiadenia na zneškodňovanie odpadov a zosúladenie monitoringu s

požadovaným ľozsahom poprojektovej analýzy záverečĺého stanoviska č. 30712019-

1 .7 /bj(287 20 I 20 I 9, 287 3 6 I 20 1 g-int. ) zo dň.a 3 .6.20 1 9 .

Zmena stavby ,,Aľeál skládky odpadov Zohor Skládka odpadov na nebezpečný odpad 3.

a 4. fáza výstavby -kazety 16a, 16b" bola posudzovaná podľa zálkona č.2412006 Z.z. o

posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov, výsledkom čoho bolo zäverečné stanovisko č. 307l20I9-
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1.7lbj(28720l20I9, 28736l20I9-int') zo ďť'a 3,6.2019, ktoľé nadobudlo právoplatnosť dňa
2.8.2019.

Povoľovaĺá prevéĺdzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacieho procesu.

Inšpekcia na zäk|ade vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia
preskúmala žiadosť podľa zékona o WKZ a podl'a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 zákona o IPKZ zjsti|a, že sú splnené
podmienky podľa zéil<ona o IPKZ a zélkona o správnom konaní, ktoré boli súčast'ou
integľovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo vyľokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní moŽno podať na
Slovenskú inšpekciu Životného prostredia, Inšpektorát životného prostľedia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovaníaakontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

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

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Zohoľ, s.r.o.' Bľatislavská l8, 900 5l Zohor
2. FCC Slovensko s,r.o., Bľatislavská l8, 900 5I Zohor
3. obec Zohoľ, obecný irad'Zohor, Nám. 1' mája l, 900 5I Zohor
4' Anna Urbaničová, Na riadkoch 7, 900 5I Zohor
5. Ján Urbanič, Na ľiadkoch 7, 900 5I Zohor
6. Mgr' Silvia Miklášová, Kováčska 38, 900 5I Zohot
7. Kaľol Mikláš, Kováčska 38, 900 5I Zohor

Dotknutým orgánom a organizíciám:
(p o n ado b u dnutí p ľ óv op latn o sti)
8. okľesný úľad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostľedie, Zéhorácka 2942160A,

90126 Malacky
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Príloha č. l
Prehl'ad objemov a pl ch pre etapy v- stavby

1. Tabul'ka NO - l2-l6bl

2. Tabul'ka NNO - t7-28:

Ponámka:
* - Sektory budované čiastočne vo viacerj'ch etapách

celkom 3,23 39t 293 521 293 49 800 33 661

45 678 26 875

17 060

r4 500

0

celkom 65 750 t 14s 000 I 01s 000 r0I 100

nová maximálna riľove
kopule v riĺĺnci kazety

(m n.m.) -

zrekultivovan' powch

t70,zo
t70,20

170

171

182
r82
t8z
t82

Írrove kopule
podľa SP (m n.m.)

t70,22
170,22

165

165

165

165

182

zrekultivovmá
plocha (m2)

8'762
4',108

4 190
0
0
0
0

0

nová NNo
rekultivačná

plocha v riĺmci
knefu(m2\

0
0

0

0

0
0
0

0

nová No
rekultivačná

plocha v ránrci
kuew (m2\

8 762

4 108

5 ztt
9 528

0
6 052

0

0

rekultivačná
plocha podľa

SP (m2)

21 800

3 500
6 100

l8 400

nová kapacita
v rámci

kazety (m3)

55 500

29 500

48 100

83 200
2s 000
46 r93
103 800
r 30 000

p vodná
kapacita v rámci

kazety (m3)

55 500
29 500

48 100

83 200
25 000
46 t93
103 800

0

p dorys kazety
podl'a PD (ha)

0.75

0,40

0.33

0.89
0.30
0.56

0.00
0.00

etapa

|. etapa 1. fáza

1. etapa' |. fána

|- etapa,2- ťäza

|. etapu2. fžua

1- eÍzpa,3- fáza
I. etzpa,4. fžza
1. etapa,4. faza, dodatok I

zĺenaWKZ č.4

kazetA č'

t2
l3
I4
t5
16a
r6b

DS CNO/NNO2)
DS NOn{NO3)

nová maximálna írrove

kopule v námci kazety
(m n.m.) -

nekultivovanÝ nowch

184

184

184

184

t84

rove kopule
podľa SP (m n.m.)

't70

r70

t70

184

184

zekultivovaná
plocha (m2)

I 935

7 044

5 5Zt

0

0

nová No
rekultivačná

plocha v ráĺnci
kazew (m2\

ĺz 458

0

0

14 4r7

0

nová NNO
rekultivačná

plocha v rámci
kzetv (m2)

4 302

t4 173

ll 209

817

t4 5'77

rekultivačná
plocha podl'a

SP (m2)

17 000

l0 500

15 500

30 300

27 800

nová kapacita
v ľánrci

kazety (m3)

140 517

59 483

36 600

3 400

36 200

55 050

98 400

6s 350

1 80 000

340 000

p vodná

kapacita v rámci
kzety (m3)

t40 517

59 483

36 600

3 400

36 200

55 050

98 400

6s 350

235 000

415 000

p dorys kazety
podl'a PD (m2)

t5 100

9 600

t4 200

r3 9s0

r2 900

etapa

Stavbal-l.etapa
Stavbal-1.etapa
Stavbal-l.etapa
StavbaI-2.etapa
Stavbal-2.etapa
Stavbal-2.etapa
Stavba 2

Stavba 2

Stavba 2

Stavba 2

Stavba3-faza1
Stavba3-flĺzal
Stavbz3 - fáĺza2
Stzvba3 - fázaZ

kretač'

17

l8
l9
z0
zl4
22*

2l*
22+

23

24

z5
26

z7
28
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osvedčovacia doložka
.-ĺÓujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z e|ektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm' a) zákona

J05/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dop|není niektoých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znenĺ neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Udaje o pÔvodných elektronických dokumentoch

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2O21 051 01 30845047.xm1

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
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Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2021 02081 3331 7720_0.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-s12

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2021A2081 3331 7753_1 .pdf

PDF/A-1

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

VwbqdvQgN2DGGB/Lu2hDVTTHph/avP7+njCAfk5id6/QqGX6kfeÍzK07UulmDN+4UAAXD25vKntscKeWyDzQWQ==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2021 0208 1 333 1 7783_2. pdf

PDF/A-1

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12
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9 Dokument obsahuje prostriedky autorizácie aĺeboo Dokument neobsahuje prostrieäky 
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časovú pečiatku
bo časovú pečiatku

$o'

nKvalifikova a elektron ická pečať

Autorizácĺa elektronického dokumentu

Typ autorizácĺe

Stav autorizácie

Čas autorizácie 10.05.202 í 15:08

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autoľizáciu

ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Slovenská inšpekcia Životného prostredia NTRSK-OO1 56906

na

12.05 2021 09:47

Neuvedené

Autorizácia je nazaložená nomkvaliÍĺkova certifikáte

dokumentov vAutorizačné
podobe

pečat'

Neuvedené

Autorizácia je nazaložená kvalifikovanom certiÍikáte

dokumentuAutorizácia elektľonického

Časová k prosĺľiedkuautorizácĺe

Kvalifikovaná

10.05.202 1 15:08

12.05.202 109:47

platná

PSCA TSA2 2020

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej peČiatky

Čas overenia časovej pečĺatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Autorizované elektronické doku

Object202 05 0 3084 504 xml
Názov dokumentu

Typ autorizácĺe

Stav autorizácie

Čas autorizácíe

Čas overenĺa autorizácie

Miesto autoriäcĺe

ĎalŠie údaje o autoľizácii

platná

08.02 .2021 14:33

12.05.202 I 09:47
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Slove nská Životného rostred tainŠpekcia p NTRSK-OO1 56906

na

autorizáciu

-ĺentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka k prostriedku autoľizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

Čas vystavenĺa časovej pečiatky

Vydavatel' časoVej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

08.02.2021 14:33

12.05.202109:41

platná

PSCA TSA2 2020

Autorizované elektronické

Object202 7720_0.xm0208 333Názov dokumentu

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu 0208Object202 33 3 7753 .pdf

Autorizované elektronické

Názov dokumentu
1Object202 0208 3331 1 7783 .pdf2

novovzniknutého dokumentu v forme

Počet listov 'ĺ8

Počet neprázdnych strán 25

novoVzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 18

Úoap o zaručenej konverzii

Evĺdenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzĺe

7346-21051 1-6092

12.05.202109:47
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ú konverziu

Diana

Rajnohová

zamestnanec pošty

lČo 36631124

Názov právnickej osoby

?.p'
$rISlovenská pošta' a.s^'

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica'

oR os BB, oddiel Sa, vl. č. 803/5

Meno

Pľiezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+)AkbolázaručonákonwŕláWkonanáautomátlzovanýmspôrobom.údal€omon6.pÍi6zvisku,íUnkdlaopfa@vnomäŕad€nĺssneuvádzalÚ'

Podpis a pečiatka

sLovENsKÄ PoŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
- 1277 -

ť!

414


