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ROZHODNUTIE
o schválení havarijného plánu

Popis konania / Účastníci konania
FCC Slovensko, Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Výľok
Slovenská inšpekcia životného pľostredia, Inšpektorát životného pľostredia Žilina, odbor inšpekcie ochľany vôd,
ako pľíslušný oľgán podľa $ 9 a $ 10 zákona č.52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostredie
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov' v súlade s $ 62 ods. 6 písm. a) zélkona
č, 36412004 Z. z' o vodách a o zmene zéú<ona Slovenskej národnej rady é.37211990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon)v znenineskorších predpisov a podľa zákoĺač.'lIl1967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskorších pľedpisov

schvaľuje
havaľijný plán pľe subjekt
FCC Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 900 5I Zohot
Preváďzka Spaľovňa nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste

evidenčné číslo havarijného plánu: 75l202I

Zrušenie doteľaj šieho ľozhodnutia:
Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu Životného pľostľedia Ži\ina, č. j.
3506-I6824l72l20l7loĺd zo dňa 23.5.2017 vo veci schválenia havaľijného plánu pre uvedený subjekt sa podľa

$ 73 ods.12 vodného zákona v dôsledku technicko - organizačných znien v spoločnosti zrušuje. Zmeny v
aktualizovanom havaľijnom pláne sa dotýkajú najmä zmien v súvislosti so zabezpečenír,n skladovania a manipulácie
so znečist'ujúcimi látkami atiež organizačĺé zmeny

odôvodnenie

Účastník konania spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o'o so sídlom Bratislavská 18, 90o 5I Zohor, ĺČo: gBnlez
požiadal listom zo dňa 29.lI'2021, ktoý bol doručený dťla06.12,2021 o schválenie aktualizovaného havarijného
plánu pre svoju prevádzku Spaľovňa nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste, Aľeál KLF-
ENERGETIKA, a. s', Kukučínova 2346, 024 lI Kysucké Nové Mesto, ktoý bol vypľacovaný Ing. Nikolou
Macuľovou, špecialistkou legislatívy spoločnosti, dňa 20.04.2022.



b;

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektoľát životného pľostľedia Žilina,odbor inšpekcie ochrany vôd po
preštudovaní návrhu plánu havaľijných opatľení zisÍil, že žiadateľ je v zmysle $ 39 ods. 4 písm. a) vodného zäkona
v znení neskorších pľedpisov povinný aktualizovať havaľijný plán.
Po preštudovaní písomného návrhu havarijného plánu a na zäklade ýsledkov miesfireho zisťovania, zameľaného
na oveľenie úplnosti a aktuálnosti havaľijného plánu a jeho súladu so skutočne zisteným stavom, vykonaného
día 15.02.2022 bo|o zistené, že skutkový stav pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami nezodpovedal
pľedloženému havarijnému plánu a v havarijnom pláne bolo potľebné upraviť infoľmácie ýkajúce sa zoznamlJ
znečist'ujúcich látok poďa aktuálneho pollživania, s uvedením ľočnej pľodukcie, maximálnej skladovacej kapacity
a predpokladaného maximálneho havarijného úniku, ďalej fyz. chemiclcých vlastností nemrznúcej zmesi, opisu
zaobchádzania so znečist'ujúcou látkou (motoľovou naftou) na manipulačnej ploche pri dopĺňaní do dieselagľegátu
ataktiež aj informácie týkajúce sa potrubných rozvodov arečisťujúcich látok aj s príslušným popisom. K náwhu
aktualizovaného havarijného plánu nebolo pľedložené vyjadrenie prevádzkovateľa areálovejkanalizácie v zmysle

$ 4 ods. 2 vyhlášky č,200l20L8 Z. z.ktotol sa ustanowjú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pľi ľiešení mimoriadneho zhoľšenia vôd. Do doby prepracovania a

doplnenia havaľijného plánu bolo konanie prerušené rozhodnutím č,. 1I054l72l202I-7602/2022 zo dÍ:a l.3.2022 v
lehote 60 dní.
Upravený a doplnený havanjný plán, doručený dňa 02.06.2022 je spľacovaný v potľebnom ľozsahu vzhľadom
na chaľakter prevádzky, zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a na možnosť ohrozovania vôd a zodpovedá
náležitostiam podľa vyhlášky MŽP SR č.20O/20l8 a jej prílohy, ktoľou sa ustanovujú podľobnosti o zaobchádzani
so znečist'ujúcimi látkami, o náležitostiach havaľijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
K Havarijnému plánu sa vyjadril správoa aľeálovej kana|izácie spoločnosť KLF - ENERGETIKA, a. s., Kukučínova
2346' 024 11 Kysucké Nové Mesto.
Zuvedených dôvodov bolo ľozhodnuté tak, akoje to uvedené vo výľoku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona č. 7 I/1967 Zb. o spľávnom konaní v znetineskorších pľedpisov
možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostľedia, Inšpektoľát životného prostredia v Žiline, odbor
inšpekcie ochrany vôd odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia účastníkovi
konania. Ak toto ľozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opľavných prostriedkov nadobudne pľávoplatnosť,
jeho zákonnosť môŽe bý pľeskumaná súdom.

Ing' Maľiana Martinková

ľiaditellka

Informatívna pomámka - tento dokument bol vywoľený elektronicky orgánom verejnej moci

Ičo: oots69o6 Sufix: 10005

Doručuje sa

FCC Slovensko, s'ľ.o., Bľatislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská republika

,5^

212



osvedčovacia doložka

osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby p.odľa s 35 ods' 't písm' a) zákona

č. 3o5/2o'ĺ3 Z. z. o elektronickej podobe výkonu po.oin-o.ti orgánov verejnej moci ä o zmene á doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o e'

Governmente) v znenÍ neskoršÍch predpisov a wľrus[áriúr"o'u óoJpr"o.'"dĹ vlády Slovenskej republiky pre investĺcle a informatlzáciu č'

gg1 t2o18 Z. z' o zaruéenej konvezii
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o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovÚ pečiatku

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Platný

09.06.202202:36

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácli
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Zastupovaná osoba

Mandát

ina, s6906

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

08.08.202210:16

Kval

09.

tltiĺRlfiEnMrcKM @@RM

pdf v a1

Hodnotaelektronickéhoodtlačkupôvodnéhoelektronickéhodokumentu

sHA-256

charset=UTF-8ner+xml.xmldatacontaisk

TJPyXu+8=

Funkcia pouŽitá pre výpočet eleKronického odtlačku

Formát dokumentu - iný

Názov dokumentu

Formát dokumentu
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Kvalifikovaný
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Čas overenia časovej pečlatky 08.08.2022 '10:16

Názov dokumentu o .xml

Podpis a pečiatka

WIBGEROVOU

ĺ

2Počet lĺstov

Počet neprázdnych strán

Enmrĺ ffi

Formát papiera A4

Počet listov 2

2

Evidenčné čÍsĺo záznamu o zaručenej
konvezii

3273-220808-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konveľzie 08.08.2022 '10:18

lČo 3't783538

Názov právnickej osoby JUDr. Agáta Wiegerová

Meno

Priezvisko

Tímea

Leczkésiová

Funkcia alebo pracovné zaradenie Zamestnanec

+) Ak bola äruč9ná konvonla vykonaná automatlzovaným spoebom, úd4o o mono, priozvl8ku, íunkcll a o pn&vnom 4radonÍ * nouvádzajú.
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