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SLOVENSKÁ INŠPEK CIA ŽIvoTNÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto r át živ otného prostredia Bľatislava

Jeséniova l7,831 01 Bratislava

Čí sl o : 1 l l29 l 3'7 l 202 l -9 5 49 l 2022 lD eál 37 0 l 80 I 0 4 l Z33 Bratislava 22.07.2022

ROZIJODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektoľát životného pľostredia Bratislava,

odboľ integľovaného povoľovania a kontľoly, (ďalej len ,,inšpekciao'), ako pľíslušný orgán

štátnej správy podľa $ 9 a $ I0 zákona č. 52512003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné

pľostredie a o zmelte a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov a podľa $ 32

ods. (1) písm. a) zákona č. 391201.3 Z'z. o integrovanej prevencii a kontľole znečisťovania

životného pľostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej |en ,,záĺkon o WKZ"), na

základe konania vykonaného podľa $ 3 ods. (3) písm. b) bod č. I.2, zátkona o|PKZ a zákona

č.7111967 Zb' o správnom konaní v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o správnom

konaní") vydáxa

zmenu č. 33 integľovaného povoleniao

ktoľou mení adopĺňa rozhodnutie č. 4264loWK-437l04-I<kl370180104 zo dŕrall.ll.2004,
ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa 20.12.2004 v zneni neskorších zmien (ďalej len

,,integrované povolenie"), ktoým bola povolená činnosť v prevádzke:

,rSkládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečnýo' a ,,Skládka odpadov na

nebezpečný odpad"
(ďalej len,,prevád zka")

kategoľizovanej v Zoztame pľiemyselných činností v Prílohe č. l k zákonu o IPKZ pod

bodom:

5.4. Skládky odpadovo ako sú vymedzené v osobitnom pľedpiseo ktoré pľijímajú viac ako

10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okľem skládok

ineľtných odpadov.

{,
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Povolenie sa vydáva pľe prevádzkovatel'a:

obchodné meno:

Sídlo:
Identifikačné číslo ot ganjzácie:

Variabilný symbol pľevádzky:
Adľesa prevádzky:

FCC Zohor' s.ľ.o.

Bratislavská l8, 900 57 Zohor
31 390 714
370180104
Bratislavská 18, 900 5| Zohor

I

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 33 integľovaného povolenia je:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:
podloa $ 3 ods. (3)' písm. b) bod č.1.2 zákona oIPI(Z - vydanie povolenia na vypúšťanie

odpadových vôd do podzemných vôd _ vypúšťanie prečistenej priesakovej kvapaliny
z technológie reverznej osmózy,

Inšpekcia vydáva povolenie
podl'a $ 3 ods. (3)' písm. b) bod č. 1.2 zákona oIPI(Z _ na vypúštoanie odpadových
vôd do podzemných vôd - vypúšt'anie pľečistenej pľiesakovej kvapaliny z technológie
ľeverznej osmóry.

Povolenie sa vzťahuje na priesakovú kvapalinu zo skládky nie nebezpečného odpadu, ktoľá
pľešla procesom pľečistenia technológiou reverznej osmózy v zariadeni od 1ýĺobcu
ROTREAT (Rakúsko), ktoré je nainštalované ako súčasť stavebného objektu So 08 Jímky
pľiesakových apovrchovej vody. Priesaková kvapalina sa po prečistení bude vypúšťať do

časti nádrže (komory), kde sa akumulujú vody z povľchového odtoku, z ktoľej sa bude

následne vypúšťať nepľiamo do podzemných vôd.

Podmienky povolenia na vypúšt'anie odpadových vôd (prečistenej pľiesakovej
kvapaliny zo skládky NNo) nepľiamo do podzemných vôd:

l' Prevádzkovateľ je povinný po dobu troch mesiacov vykonávať ana|ýzu pľečistenej

priesakovej kvapaliny na výoku z čistiaceho zariadenia, s frekvenciou 2x mesačne
(lx za dva týždne), pričom odber vzoľiek aj ich ana\ýza músí bý vykonávaná
akľeditovaným laboľatóriom. Rozsah sledovaných ukazovateľov znečistenia sa
určuje nasledovne: pH' CHSKcľ, BSKs, NL, N-NH4,HE, Cd, As, Pb, Cľce|k, ClJ, Zn,

Ni, B, Aox, No:-, NELIČ.
2. Počas doby do doručenia kladného stanoviska inšpekcie uvedeného v bode č, 3

(alebo zmeneného kladného stanoviska uvedeného v bode č. 6) a záväznej

akceptácie dodržiavania podmienok v ňom uvedených, ktorú inšpekcii
prevádzkovateľ potvrdi tým, že do 10 dní od jeho doručenia nevznesie voči nemu

žiadne námietky, nie je prevádzkovatel' opľávnený vypúšt'at' pľečistenú

t
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priesakovú kvapalinu do podzemných vôd a je povinný ju zneškodňovat' ako

odpad v zaľiadení na to opľávnenom.
3. Pľevádzkovatel' bude opľávnený na vypúšťanie pľečistenej priesakovej

kvapaliny do podzemných vôd až po doľučení kladného stanoviska inšpekcie
(atebo zmeneného kladného stanoviska inšpekcie podl'a bodu č. 6) a záváznej
akceptácie dodržiavania podmienok v ňom uvedených, ktoľú inšpekcii potvľdí
tým, že do 10 dní od jeho doľučenia nevznesie voči nemu žiadne námietky.
Kladné stanovisko inšpekcia vydá na základe:

a) Doručenia (ktoré zabezpeči prevádzkovateľ) výsledkov analýz uvedených

v prvom bode a ich zhodnotenia.

b) Doručenia (ktoľé zabezpeči pľevádzkovateľ) posudku odboľne spôsobilej

osoby podľa $ 37 ods. l zákonač.36412004 Z.z. a jeho zhodnotenia.

4. Prevädzkovateľ je povinný dodľžiavať rozsah a frekvenciu monitorovania a limity
pre monitorované ukazovatele znečistenia pľečistenej pľiesakovej kvapaliny pľed jej

vypúšťaním do podzemných vôd, rovnako ako podmienky zasielania výsledkov
analýz na inšpekciu podľa právoplatného vydaného integľovaného povolenia'

5. Inšpekcia, na základe nepľiaznivých výsledkov ana|ýz uvedených v prvom bode

alebo na základe nepriaznivého posudku odborne spôsobilej osoby uvedeného

v bode č. 3.b), vydá záporné stanovisko, ktoré neoprávňuje pľevádzkovateľa na

vypúšťanie pľečistenej pľiesakovej kvapaliny do podzemných vôd (na základe
podmienok povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd) a uľčí
v ňom podmienky, ktoľé je prevádzkovateľ povinný splniť, aby mohla inšpekcia
vydať v predmetnej veci kladné stanovisko.

6' Podmienky uvedené v kladnom alebo zápoľnom stanovisku (alebo v zmenenom

kladnom alebo zmenenom zápornom stanovisku) inšpekcie sa stávajú pre

prevádzkovateľa závázné (ich porušenie bude považované za porušenie podmienok

integľovaného povolenia) 10 dní odo dňa doručenia stanoviska prevádzkovateľovi

svýnimkou pľípadov popísaných vbodoch č. 7. a8. (tj. vprípadoch kedy
pľevádzkovateľ voči stanovisku vznesie do 10 dní odo dňa jeho obdrŽania

námietky)'
7. V prípade neakceptácie podmienok uľčených v kladnom stanovisku inšpekcie zašle

prevádzkovateľ svoje námietky inšpekcii do 10 dní od jeho doručenia, ktorá sa

písomne vyjadrí k ich opodstatnenosti a v prípade uznania opodstabrenosti

námietok upľaví svoje kladné stanovisko' Ak by nedošlo k akceptácii podmienok zo

strany pľevádzkovateľa ani po Zmene kladného stanoviska inšpekcie, ktoľé je

prevádzkovateľ povinný inšpekcii ozĺámiť do 10 dní od doručenia zmeneného

stanoviska, nebude prevádzkovateľ aj naďalej dísponovať opľávnenosťou na

vypúšťanie pľečistenej priesakovej kvapaliny zo skládky NNo do podzemných vôd

abude aj naďalej povinný ju zneškodňovať ako odpad vzariadeni na to

oprávnenom'
8. V prípade neakceptácie zátpomého stanoviska inšpekcie alebo podmienok v ňom

určených, zašle pľevádzkovateľ svoje námietky inšpekcii do 10 dní od jeho

doručenia, ktorá sa písomne výadľí k ich opodstatnenosti a v prípade

opodstatnenosti námietok upraví svoje stanovisko. Ak by nedošlo k akceptácii

É
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podmienok zo strany pľevádzkova1eľa ani po zmene stanoviska inšpekcie, ktoľé je

prevádzkovateľ povinný inšpekcii oznámiť do 10 dní od doručenia zmeneného

stanoviska, nebude prevádzkovateľ aj naďalej disponovať oprávnenosťou na

vypúšťanie prečistenej priesakovej kvapaliny zo skládky NNo do podzemných vôd

abude aj naďalej povinný ju zneškodňovať ako odpad vzariadeni na to

opráVnenom.

9. Miesto odbeľu vzoľiek:
Výok z čistiaceho zaĺiadenia:
orientačné GPS: 48'l7'35.42"s 16"57' 47.35"Y

10. Miesto vypúšťania:
Výok z komoľy pľe povľchové vody (časť pôvodnej nádrŽe na akumulácie

povrchových vôd, v ktorej sa akumulujú vody z povrchového odtoku):

orientačné GPS: 48"17'35.48"S 16"57' 46.85"Y
1l. Platnosť povolenia sa uľčuje do 01.01.2028

ostatné podmienky integľovaného povolenia č. 4264loWK-437l04-|<kl370l80104 zo

dňa l l .II'2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.Iz.2004 v znenijeho zmien a doplnkov

zostávajú nezmenené' Toto ľozhodnutie tvoľí jeho neoddelitel'nú súčasť.

odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektoľát životného pľostredia Bľatislava,

odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,inšpekcia"), ako pľíslušný oľgán

štátnej správy podľa $ 9 a $ l0 zákona č. 52512003 Z.z' o štátnej spľáve staľostlivosti o životné

prostredie a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v znení neskoľších predpisov a podľa $ 32

ods. (1) písm. a) zäkona č,.3912013 Z. z. o integľovanej prevencii a kontľole znečisťovania

životného prostredia a o zmene a doplnení niektor'ých zákonov (ďalej |en ,,zákon o IPKZ") a na

zálklade konania vykonaného podľa $ 3 ods. (3) písm. b) bod č. l.2, zákona o|PKZ azákona č.

7tll967 Zb. o správnom konaní vzneni neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ospľávnom

konaní") vydáva zmenu č. 33 integľovaného povolenia na zák|ade žiadosti prevádzkovateľa

FCC Zohor s.r.o.' Bratistavská 18' 900 51 Zohor, rčo: 31 390 714, zo dna A.07.2021

doručenej inšpekcii dŤĺa 16.07 .2O2I a doplnenej žiadosti zo dňa 09.03.2022 doručenej inšpekcii

ďťra22.03.2022, mení adopĺňa integľované povolenie pľe prevádzku,,Skládka odpadov na

odpad, ktoľý nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov na nebezpečný odPad".

Nakol'ko nejde o podstatnú zmenu podľa $ 2 ods. písm. l) zákona o IPKZ správny

poplatok sa podľa položky I7la zákona č. I45ll995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v zneni

neskoľš ích pľedpis ov neutu ádza.

Správne konanie sa začalo vsúlade so zákonom oWKZ dňom doľučenia písomného

vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní pľedloženej žiadosti zistila, že

v konaní nie je možno pokračovať, nakoľko k žiadosti nebol priloŽený odborný posudok na
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udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa prilohy č.22

1vyhláške Ministerstva životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky č. 37ll20l5 Z.z',ktotou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Inšpekcia nemohla pokľačovať v konaní,

keďže vyššie spomenutý odborný posudok na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia

na Zneškodňovanie odpadovje podkladom pľe vydanie zrneny č. 33 integrovaného povolenia.

Inšpekcia preto prerušila konanie rozhodnutím č. lll29l371202l-598512022 zo dt;a2l.02.2022

a súčasne určila lehotu na doplnenie žiadosti o odborný posudok na udelenie súhlasu na

prevádzkovanie zaiadenia na zneškodňovanie odpadov, doplnenie kódu nakladania D15
Skladovanie pred použitím niektorej z činností DI až D14 (okľem dočasného uloženia pľed

zbercm na mieste vzniku).

Po doručení ľozhodnutia o prerušení konania sa prevádzkovateľ rozhodol, že

vpôvodnej žiadosti upustí od súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov, doplnenia kódu nakladania D15 Skladovanie pred použitím niektoľej z činnostiDl až

D14 (okĺem dočasného uloženia pľed zbeľom na mieste vzniku) a po konzultácii s inšpekciou
zaslal na inšpektorát opľavenú doplnenú Žiadosť, kde prevádzkovateľ žiadal len o pľedlženie
platnosti povolenia na vypúšťanie pľečistenej priesakovej kvapaliny z technológie reverznej

osmózy._ platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd nepľiamo do podzemných vôd
skončila dňa 01.01'2 O2I a z toho dôvodu prevádzkov ateľ požiadal o jeho predĺženie.

lnšpekcia po obdržaní opľavenej a doplnenej Žiadosti a v súlade s ustanovením $ 11

zákona oIPKZ oznámt|a účastníkom konania adotknutým orgánom štátnej správy listom č.

524913112022-365612022 zo dňa 3l.03'2022 začatie konania.Podľa $ 11 ods. (5) písm. a)

zákona o WKZ inšpekcia v upovedomení o začati konania uľčila účastníkom konania a

dotknutým orgánom 30 dňovú lehofu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s $ 1 1 ods. (10) zákona o IPKZupustila od:

- náležitosti žiadosti a pľíloh žiadosti podľa $ 7,

- zverejnenia žiadosti,
- zverejneniavýzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a infoľmácií.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integrovaného povolenia
účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadľili.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho
pojednávania, inšpekcia upustila od naľiadenia ústneho pojednávania podľa $ 15 ods. (l)
zákona o IPKZ.

Povoľovanä prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné pľostľedie cudzieho štáfu, pľeto cudzi dotknutý oľgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila
opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.
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Inšpekcia na zák|ade pľeskúmania azhodnotenia predloženej žiadosti zistila stav

azabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochľany Životného
prostľedia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani nepľimeľane obmedzené
alebo ohľozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa
zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou Zmeny integrovaného
povolenia a preto ľozhodla tak' akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia'

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu je podľa $ 53 a $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní v zneni neskorších pľedpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu Životného
pľostľedia, Inšpektorát životného pľostredia Bratislava, odbor integľovaného povoľovania
a kontľoly, Jesóniova I],831 01 Bľatislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia ľozhodnutia
účastníkovi konania.

Ak toto ľozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opravných pľostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý preskumaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
ľiaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Zohor S.ľ.o'' Bľatislavská 18,900 5l Zohor
2. FCC Slovensko, s'r.o.' Bratislavská 18, 900 5l Zohor
3' obec Zohor, obecný tnadZohor, Nám' L mája 1, 900 5I Zohor

Dotknutým orgánom štátnej spľávy (po nadobudnutí pľávoplatnosti) :

4. olaesný úľad Malacky, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, Záhoňcka2942l6o\,90I
26 Malacky
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