
šLoVENEKÁ pošrA, a.c'
Partlzángka cEsta g

97ó 09 Banská Bystrica
-Rn-

Začiatok pÔvodného elektron ického dokumentu

Object2021 081 6063625907.xm1

Tento list nĺe je sÚčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúŽi len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov'



doložky

Doložk a práv oplatnosti a vykonateľnosti

Typ doloŽky:
- doloŽka pľávoplatnosti

- doložka vykonateľnosti
_ doložka pľávoplatnosti a .ĺ,ykonateľnosti

o
o
o
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Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.202t

Dátum vyťvorenia doložky: t6.08.2021

Vytvoril Emília Medgyesiová

IČo: 00 I s6906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti : 12.08.202t

Právoplatnosť vyznačená pľe
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SLoVENSKÁ INŠPEKCIA ŽlvotNEHo PRoSTREDIAĺľŠpľrľonÁľ ŽIv orNEHo PRoSTREDIA BRATISLAVA
Jeséniova l7, 83l0l Bratislava

Čĺslo spisu

6688t37 t202r-21903 t202r t3.7 01 80 1 o4lKR_Z3 i
Bratislava

30.06.2021

KoLAUnĺČľÉ ROZHODNUTIE pre stavbu
''Aľeál skládky odpadov Zohor Skládka odpadov na

nebezpečný odpad 3. a 4. fáza výstavby _ kazety 16a, 16b''

Popis konania / Účastníci konania

Bc. Ing' Vladimír Poljak
ľiaditel'

Informatívrra pomáĺrk'a _ tento dokument bol lytvorený elektronicky orgánom veĺejnej moci

ĺČo: ootsog06

Doručuje sa
FCC Zohoľ, s.r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohoľ, Slovenská republika
FCC Slovensko, S'r.o., Bratislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská republika
Anna Urbaničová' Na riadkoch 7,9005! Zohor, Slovenská ľepublika
Ján Urbanič, Na riadkoch 7, 90051 Zohor, Slovenská republika
Mgr. Silvia Miklášová, Kováčska 3B, 9005l Zohor, Slovenská republika
Karol Mikláš' Kováčska 1062138,9005l Zohor, Slovenská republika
obec Zohor - obecný úrad, Nám. 1. mája 1, 9005l Zohor, Slovenská republika
Bratislavský sarnosprávny kľaj, Sabinovská 16, 82005 Brati sIava 25, Slóvenská republika
okľesný úrad Bľatislava, Tomášikova 46,83205 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
okľesný úrad Malacky, Záhorácka 60A, 9010l Malacky, Slovenská republika
Inšpektorát práce Bratisl ava, Za kasárňou |, 83264 Bratislava, Slovenská republika
Regionálny úľad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 82101 Ératislva - Ružinov, Slovenská
republika
okesné riaditeľstvo Hasičského azáchranného zboru v Malackách, Legionárska 882,90l01 Malacky, Slovenská
republika
Dopravný úrad' Letisko M. R. Štefánika , 82305 Bratislava - rnestská čast'Ružinov, Slovenská republika
Ministersťvo obrany, Kutuzovova 8, 83241 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, Nárn. Ľ.Šmra l, 81235 Bľatislava, Slovenská republika
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SLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉuo PRosTREDIA
Inšpektoľ át živ otného pľostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Č íslo : 6 688 l 37 l 2O2I -2I 9 03 l 202 I l 37 0 I 80 I O 4 |I<R-Z3 I Bratislava 30.06.202I

KoLAUDAČNE RoZHoDNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát Životnélro prostľedia Bratislava, odbor
integľovaného povoľovania akontľoly (ďalej len inšpekcia), ako pľíslušný orgán štátnej
správy podľa $ 9 a $ lQ zákona č. 52512003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
pľostredie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneri neskorších predpisov a špeciálny
stavebný úľad podľa $ 120 ods. (1) zakona č. 50llr976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom
poriadku v zneni neskoľších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vsúlade s ustanovením $
82 stavebného zákona,zákona č.7111967 Zb. ospľávnom konaní, na základe žiadosti,
pľedložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povol'uj e užívanie stavby

,,Areál skládky odpadov Zohor Skládka odpadov na nebezpečný odpad 3. a 4. fäza
výstavby _ kazety l6a, l6b"

v prevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov
na nebezpečný odpad"

Stavebné objekty:
So 202 - Teleso skládky
So 206 - Uzavretie a rekultivácia skládky

Stavebník: FCC Zohor' s.r.o.' Bľatislavská 18' 900 5l Zohor,
Ičo: st 390 714

Stavba: ,,Areál skládky odpadov Zohor Skládka odpadov na
nebezpečný odpad 3. a4.fánavýstavby _ kazety 16a,l6b"

Umiestnenie prevádzky: Bratislavský kraj
Okres: Malacky
Katastrálne územie: Zohor
Paľcelné číslo: 24l25lt5,,24I25/L6 a24Ĺ25128
Učel stavby: 2420 _ ostatné inžinieľske stavby - skládka odpadov
Charakteľ stavby: trva|ál
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Stavba bola zrea\izovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktoľej súčasťou bolo
stavebné povolenie pre zmenll dokončenej stavby, vydanej rozhodnutím inšpekcie č.

9320137l20l9-I0l08l2020ĺFašl370180104lZ31-SP zo dňa 27'03.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 1 l.05.2020.

Podmienky pľe užívanie stavby:

1. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia č.

4264loIPK-437l04-I<kl370180104 zo dŕra 11. 11 . 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dtn20.12.2004,y zneĺijeho zmien a doplnkov.

2. Uživanie stavby nesmie ohrozovať verejný zäujem z hľadiska ochrany života azďravia
osôb' životného prostredia, bezpečnosti pľáce, technických zariadeni a požiarnej ochľany.

3. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby
uchovávať po celý čas uŽívania stavby.

4' Prevádzkovatel' je povinný pľojektovú dokumentáciu stavby skutočného ľealizovania
stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho pľáva k stavbe j"j
nasledujúcemu vlastníkovi.

5' Pravidelnou údrŽbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenia tak, aby
nedochádzato k ich znehodnoteniu.

6, Prevádzkovatel' je povinný zabezpečovať pľevádzkovanie stavby zamestnancami
oboznámenými so schváleným prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi.

7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať
po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi
a pri odstránení stavebnému úradu.

8. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzqi práva a povinnosti uľčené v rozhodnutí
na nového prevádzkovatelr'a, pokiaľ stavba bude naďalej slúžiť účelu
a za podmíenok, ktoré boli povolením udelené. ĎaKí nadobúdatelia sú povinní oznámiť
inšpekcii, že došlo k prevodu alebo pľechodu majetku alebo zmene prevádzkovate|'a,
s ktoým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu präv apovinností.

9' Zmena v spôsobe uživania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá
o nej rozhodne.

70. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je pľevádzkovatel'
povinný prerokovať s inšpekciou.

11. Vprípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle
platných prevádzkových dokumentov a všeobecne zäväznýchprávnych predpisov.

Rozhodnutie o námietkach a pľipomienkach účastníkov konania:
V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky

o d ô v od n e n i e

Stavebník, FCC Zohor, s.r.o.' Bratislavská 18,9o0 57 Zohor, podal listom día 13.O5.2O2l
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorého súčast'ou bola zmena dokončenej stavby
,,Areál skládky odpadov Zohor Skládka odpadov na nebezpečný odpad 3. a 4. fáza
výstavby _ kazety l6a, |6b" v pľevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný" a,'Skládka odpadov na nebezpečný odpad.,.

Stavba bola povolená na zák|ade integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné
povolenie pre Zmenu dokončenej stavby, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. g32ol37l2O19-
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|0|08lz020lFašl370180l04iZ31-SP zo dňa 27.o3.2O2O. ktoré nadobudlo právopIatnosť
tt.05.2020.

lnšpekcia preskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením $ 80 ods' 1. stavebného
zékoĺa listom č' 6688/37l202L-I6889l202I zo dŤn 17.O5.202I oznämila účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania a uľčila dátum ústneho
pojednávania, spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa konalo dňa l1 .06.2021.

Na ústnom pojednávaní bolo konštatované' že stavba je zrealizovaná podl'a pľojektovej
dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podľa integrovaného povolenia (ktoréhó
súčasťou bolo stavebné povolenie).
Na miestnom zisťovaní na stavbe neboli zistené žiadne závady a nedostatky, ktoré by
ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému
užívaniu stavby na uľčený účel.

Na inšpektorát bolo doručené:
_ Kladné závázné stanovisko Regionálneho úradu verejneho zdravotníctva č.

HŽP l l I57 3 l2O21 zo día 08.06.2O2I.
- Kladné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Bratislava č. IBA-42-3-2.2|Z}-C22,23-

2l IPBA/IPBA ODDIP/KON/2O2 ll2l49202ll7 641 zo dŤĺa 10.06.2021.

V deň ústneho pojednávania sa vyjadrili:
- okresné riaditel'stlĺo HaZZ v Malackách sa vyjadrilo zápisom do pľotokolu z ústneho

pojednávania, že nemôže vydať závázné stanovisko ku kolaudácii z dôvodu, že sa
k predmetnej stavbe nevyjadrilo v stavebnom konaní.

Stavba bola posudzovaná podľa zákona č. 2412006z.z. o posudzovani r,plyvov na životné
pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, výsledkom
čoho je závereóne stanovisko č. 307l20I9-1.7lbj(2s720l2oI9, 28736l2ol9-int.) zo dňa
3 .6.2019, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa 2.8.2019 .

Inšpekcia na zák|ade preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení
účastníkov konania, dotknutých oľgánov štátnej správy a vykonaného konania zist1la, že
stavba bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, boli
splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu auživanie stavby nebude ohrozovať Život azdravie osôb, ani
Životné prostredie.

Na zák|ade uvedených skutočností inšpekcia ľozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zékonač.7Il1967 Zb. o správnom konaniv zĺení
neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu Životného prostredia, Inšpektoľát

životného prostľedia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania akontľoly, Jeséniova 17,

83 l 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne

právoplatnosť, jeho zákonnosť môžebyť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:
Učastníkom konania;
1. FCC Zohor' s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 5l Zohor
2' FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská l8, 900 57 Zohor
3' Anna Urbaničová' Na riadkoch 7, 900 5I Zohor
4. Ján Uľbanič' Na ľiadkoch 7, 900 51 Zohor
5. Mgr. Silvia Miklášová, Kováčska 38, 900 5l Zohor
6' Karol Mikláš, Kováčska 38, 900 51Zohor

Dotlcrtuým orgánom:
7. obec Zohor, obecný íraďZohot, Nám. 1. mája 1, 900 5I Zohor
8. Stavebný úrad, obec Zohor, obecný ilradZohor, Nám. L mäja 1, 900 5I Zohor
9. Bratislavský samosprávny kraj, P.o. Box 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
10. okľesný úrad Bratislava, odbor Živoné prostredie, oddelenie ochľany pľírody

a vybraných z|oŽiekŽP kraja, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
l1. okĺesný úrad Malacky, odbor Doprava apozemné komunikácie, Záhorácka 2942160A,

90126 Malacky
12. okresný urad Malacky, odbor Pozemky a lesy, Záhorácka2942l60A,901 26 Malacky
13' okresný urad Malacky, odbor Kĺízové riadenie, Záhorácka2942l60X,90I 26 Malacky
14. Inšpektorátpráce v Bratislave,Zakasárťĺou 1' 832 64 Bratislava
15. Regionálny úľad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.o. Box 26,820 09 Bratislava
16. okresné riaditeľstvo hasičského azácItrawĺého zboru v Malackách, Legionárska 882, 901

01 Malacky
17. Dopravnýtrad,diviziacivilného letectva, Letisko M'R. Štefánika,823 05 Bratislava
18. Ministerstvo obrany SR, Kutuzoyova8,832 47 Bratislava
19. Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na Životné prostredie, Námestie

Ľudovíta Štura 1, 812 35 Bratislava
20. Ministeľstvo ŽP SR, sekcía ochľany prírody a biodiverzíty Námestie Ľudovíta Štura 1,

812 35 Bratislava
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osvedčovacia doložka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm' a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejn'ej moci a o zmene a doplnenÍ niektoých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorŠích predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.
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