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SLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉľĺo PRoSTREDIA
Inšpektorát žĺvotného pľostredĺa Bľatislava

Jeséniova 17,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 823 I -46199 / 37 /zot 8 /Faš/3 70 1 802 08/ Z8 Bľatislava 11.0l.2019

ROZHODNUTIE

Sĺovenská inšpekcia životného pľostľedia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava,
odboľ integľovaného povoľovania a konholy (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako pľíslušný oľgán

štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona č.52512003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v znenĹ

neskorších predpisov apodľa $ 32 ods' 1 písm. a) zákona čj.39lŻ0I3Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania Životného pľostľedia a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení nęskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o IPKZ.'), na ztĺklade písomného

vyhotovenia žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská ĺ'8'
900 51 Zohor,rČĺr: lr 3t8762 zo dňa l8.09.2018, doručenej Inšpekcii dňa 19.09.2018, na

zź/ĺl|ađe konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bodu l.l., písm. c) bodu 4. zttkona

oWYlĄ podľa $ 19 ods. I zźlkona oIPl(Z vsúčinnosti so zákonom č,.7l/1967 Zb.

o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znęni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o spľávnom konaní")

mení a aopĺňa integrované povolenĺe

vydané rozhodnutím é. 9638-171r46l37l2012/Zźil370l80208 zo dňa 19. 06. 201'2, ktoré
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 26.06.2012 v znení neskoľších zmien (ďalej len ,,integľované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v pľevádzke:

,,Solĺdifikačná linka v aľeálĺ skládky odpadov v Zohore"
(ďalej len,,prevádzka")
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kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod

bodom

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou

ako 10 t za deń'ktorého sirčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:

b) fyzikálno-chemickáúprava;
.ĺ zrniešavanie alebo miešanie preď zač,atim ktorejkoľvek z ostatných činností

uvedených v bodoch 5.I a 5.2;

5.3. a) Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za

deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:

2, fu ziká|no- chemická úpľava

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktoľý

nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 tza deřl, ktoľé zahŕňa jednu alebo

viacero z nas1eđovnýcń činností, 'ale nezahÍřla činnosti, na ktoľé sa vzťahujú

osobitné predpisy:
2. predúpra_va odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie'

pľe pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizźrcie
Variabilný synbol prevádzky:
Adľesa pľevádzky:

FCC Slovenskoo s.r.o.
Bľatĺslavská L8' 900 51 Zohor
313t876Ż
370180208
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia je:

V oblasti povľchových a podzemných vôd
p"dl'" g 3 

"d" 
(3ĺ ĺĺ.'* b) bod č. 1.1. zákona o |PKZ _ povolenie na odber povrchových

vôd a podzemných vôd.

V oblasti odpadov
poo'" 5 r óos. (3), písm. c) bod 4. zäkona oIP|{L _ súhlas na vydanie prevádzkového

poľi adku zaĺadeniana zneškodňovani e odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

1. vo rnýľokovei častĺ ľozhodnutĺa sa vkladá novÝ text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Inšpekcia udel'uje súhlas

podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bodu 1.1' zákona oIPI{Z _ povolenie na odber podzemnej vody zo

studne HGZ-Ż
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Platnosť povolenia na odbeľ vôd sa určuje do 11.01.2029

V oblasti odpadov:

Inšpekcia udel'uje súhlas

o podľa $ 3 ods. 3 písm' c) bodu 4. zźtkona oIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. e)
bodu 1' a 2. zźlkona ć,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov
na vydanĺe pľevádzkového poľiadku č. PP 13 zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
čĺnnost'ami R12 a R13 uvedenýmĺ v pľílohe č. ĺ. zákon a č'. 79l20t5 Z. z. o odpadoch a
zaľiadenia na zneškodňovanĺe odpadov čĺnnost'amĺ D9 a D15 uvedenými v pľílohe č. 2
zákona č,.79/20Is Z. z. o odpadoch vypľacovaného RNDr. Domĺnikou Mĺndašovou dňa
18.09.2018 a schváleného Ing. Tomášom Fajkusom dňa 18.9.2018.

Platnosť súhlasu: do 11. 01.20Ż4.

2. V časti ľozhodnutia (II. Podmĺenkv povolenia i A.1. Podmienkv nľevádzkovanĺa) sa
text v podmĺenke č. 1.28.:

Platnosť súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadeniana zneškodňovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa určuje do 1.ó.20 l 6'

nahľádza textom:

Platnosť súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov
a zariaďenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa určuje do 1 l.01.2023.

3. V častĺ ľozhodnutĺa (III. Podmĺenkv povolenĺa / A.1. Podmĺenkv pľevádzkovania / 4.
odber vodv) sa text v podmĺenke č. 4.1.:

Vodu pre technologické účely je prevádzkovatęľ povinný odoberať zo studne - vrtu HGZ - 2
pľiemeru 1 000 mm' trĺut<y cca l,85 m a pľietoku 0,2 l/s v rozsahu azapodmienok uvedených
v integrovanom povolení.

nahľádza textom:

Vodu pľe technologické účely je prevádzkovatel' povinný odoberat' zo studne - vrtu HGz - 2
pľiemeru l 000 mm, nĺuty cca l,85 m a pľietoku 0,2 l/s v rozsahu a za podmienok uvedených
v integrovanom povolsní. Maximálny povolený odbeľ podzemnej vody je O'2 l/s, 1200
m3.rok-1.

sa

4,6. Meranie odberu vody používanej na výobné, prevádzkové, technologické a sociálne
účely musí prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výlačnom
potrubí zvrtu oveľeným meľacím zar|adenim a viesť pľevádzkovú evidenciu o odbeľe

c.
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a spotrebe vody, mesačné ztľnamy v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ zároveň

musí vykonávať kalibráciu meracieho zariadęnia na meranie pńetoku odoberanej vody

zo studne v intervale 1 x 4 ľoky.

4.7. Pre vodný zdroj sa pásmo hygienickej ochľany I. a II. stupňa okolo vodného zdroja

neurčuje.

4.8. Vodný zdroj je potrebné vyznaěiť tabuľou s nápisom: ,,Vodný zdroj. Nepovolaným

osobám vstup zakäzaný" do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4.g. Režim činnosti v bezprostrednom okolí vodného zdroja sa určuje nasledovne:

o Znečisťovanie vodného zdrojaje zakázaĺé.

o Zemné práce st zakőzané.

o Používanie toxických látok j e zakźnané,,

o odvádzanie odpadových vôd je zakźnané'

e Umývanie áutje zakźłzané.

. Żumpy,kana|izainé prípojky môžu byt'umiestnené vo vzdialenosti najmenej 5 m.

4.10. Platnosť povolenia na odbeľ vôd sa určuje do 11.01.2029.

4.11. Platnosť súhlasu inšpekcia predlźi, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,

ktoľé boli ľozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak pľevádzkovateľ najneskôr 3

mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada'

5. V časti utia íII. enkv novolenia / A.1. Podmĺenkv ĺa/5.
Technicko-pľ€vádzkové nodmĺenkv) sa text v Dodmĺenke č. 5.3.:

odpady dočasnę skladovať, manipulovať s nimi a spľacovávať na plochách na to určených

podl'a receptur na stabilizáciu a solidiÍikáciu odpadov v zmysle prevádzkového poriadku zo

dňa 2I.II.20I4, v)ipľacovaného Ing. Maľcelou Beňadikovou a RNDľ. Dominikou

Míndašovou aschválęného Ing. Stanislavom Balrźňomdńa2l.IL2014 (č. PP 13' počet strán

s3).

nahrádza textom:

odpady dočasne skladovať, manipulovat' s nimi a spracovávať na plochách na to určených

podľa receptuľ na stabilizáciu a solidifikáciu odpadov v zmysle pľevádzkového poriadku zo

dňa 18.09.2018, vypľacovaného RNDr. Dominikou Mindašovou a schváleného Ing. Tomášom

Fajkusom dňa 18.09.2018 (č. PP 13, počet strán 51).

Toto rozhodnutĺe tvoľí neoddelitel'nú súčast'ĺntegľovaného povolenia vydaného

ľozhodnutím č.9ó38_t7t46ĺ37t20lŻlzáll370180208 zo dňa 19. 06. 20t2 a ostatné jeho

podmienky zostávaj rĺ nezmenen é.
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odôvodnenĺe

Inšpekcia ako príslušný oľgán štátnej spľávy podľa $ 9 ods' 1 písm. c) a $ !0 zćkonaě'525/2003 Z' z' o štátnej správe staľostlivosti oživotné prostredie aozmene adoplneníniektoqých ziákonov v znení neskoľších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZna základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dńa 18.09.2018 pľevádzkovateľa FCCSlovenskoo s'ľ'o'' Bľatislavská 18, 900 51Zohor,rČo: lr 318 762,doručenej Inšpekcii dňa19' 09' 2018 a na zakjade konaní vykonaných podl'a $ 3 ođs. 3 písm. b) bodu l.1., písm. c)bodu 4' zákona oWKZ, mení a oopĺĺa integrované povolenie pre pľevádzku ,rSolidifikačnálÍnka v aľeálĺ skládky odpadov v Zohore,,.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu' lnšpekcia nevybrala spľávnypoplatok podľa zákona ě. l45/1gg5 Z. z., o správnych poplatkoch v znení neskoršíchpredpisov"

Spľávne konanie začalo dňom doručenia Žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmanípľedloženej žiadosti a priložených pľíloh zistila, že tćto svojou formou a obsahom vyhovujepožiadavkám podľa $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podl'a $ 11 ods.5 zákona oIPKZ upovedomila listom č.823l-35077/37/2018/Faš/Z8 zo dřla 15. 10. 20l8 prevádzkovatel'a, účastníkov konania a dotknuté
:1gány o začati spľávneho konania vo veci 

-zmeny 
integrovaného povolenia. Súčasne uľčilalehofu pľe pľipomienky a námietky účastníkov konania,loftnutých oľgánov a informovala omoŽnosti nazrieť do žiadosti' Vzhľadom na to, że nejde o podstatnú zmen' v činnostiprevádzky podl'a {| 2 písm. l) zttkona o!PKZ, inšpekcia vtonaní o zmene č. 1 integrovanéhopovolenia upustila od úkonov podl'a $ 11 ods. 1lb; pĺsm. a), b), c) a d). Vzhľadom nato, žežiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariađenie ustneho pojednávania, Inšpekciaupustila od nariadenia ústneho pojednávania podl'a $ t l ods. ĺro) pĺsm. e) zá,konao IPKZ.V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadľenie nebolo zaslané žiadnestanovisko.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezjstila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmenyintegľovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o"-.nu'je zosúladenie povolenia na odberpodzemnej vody (studńaHGZ-Ż) apredĺženie aĺzty pdt"osti uschválenie aktualizovanéhoprevádzkového poriadku

'Nakol'ko predmetom zmeny integľovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmenarozsahu činnosti podľa zákona č,.24/2006 Z.z. o pä'uo'ouňirrplyuou na životné prostľedie ao zmene a doplnení niektoých zákonov táto zÁena nebola poiudzovaná podl'a zákona č.2412006 Z.z.

' Povoľovaná pľevádzka technologíckým vybavením a geogľafickou pozíciou nemávýznamný negatívny.vplyv.na životné piostredie óudzieho štáň, pieto cua"ĺ äoitnutý orgánnebol požiadaný o vyjadľenie, ani sa neźúčastnil povoľovacieho pľocesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integľovaného povolenia
preskúmala žiadosť podľa zá,kona o IPKZ a podl'a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
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orgánov' ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené

podmienky podľa zźlkona o WKZ azákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou

integľovaného povolbvania a ľozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto

rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní možno podať na

Slovenskú inšpekciu životného pľostľedia, Inšpektoľát životného prostredia Bľatislava, odboľ
integľovaného povol'ovania akontľoly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní

odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opľavných pľostńedkov

nadobudne právoplatnosť, j eho zákonnost' môže byt' preskťtmaná súdom.

Ing. JozefPľohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.ľ.o.n Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Zohor' s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor
3. Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, Bemolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
4. obec Zohor, Dolná ulica č. 46,900 5l Zohor
5. Slovenský vodohospodaľsky podnik, š. p., odštepný zět'vod Bľatislava, Správa povodia

Dunaja, Kaľloveská 2,842 l7 Bľatislava

Dotknufým oľgánom a organizátcĺám:
(p o n ado b u dnutí próv op latnosti)
6. okĺesný úrad Malacky, odboľ starostlivosti o ŻP, Zähoräcka 2942160A,901 0l Malacky
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osvedčovacia doložka
osvedčujem' Že tento listĺnný dokument vznikol zarrĺčenou konveziou z elekhonickej do listinnej podoby podl,a $ 35 ods. 1 písm. a) zákonač' 305/20'13 Z' z' o elektronickej podobe výĺĺonu posoo"""ti 
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" 

iopJnení niektoých zákonov (zákon oe-Governmente) v znení neskorśích preopisov a podl'a vyhláškř Mil"är"t-'" łnanciĺ slo*nśr"ir"publiky č,. 275ĺž014 Z. z. o zaručenejkonveľzii'

formeUdaje novovzniknutého dokumenlu v listinne

3Počet listov

Poěet neprázdnych strán

Formát papiera Formát papĺera A4

o

9 Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatkuo Dokument neobsahuje prostrieäky autáriiacie anĺ časovú pečiatku

Autorizacne
forme

y povodného ĺJokuĺtlt-'lltu v el

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

17.01.2019 't2:33

Čas overenia autorizácie 29.04.201913:14

Miesto autorizácie

ldentiÍikátor

Zastupujúca

Mandát

Osoba, ktorá autorlzáciu vykonala

utorrzácla elektronického cJokumentu

Sĺovenská i

islava, SK
nšpekcĺa životnéhoprostredia, lnšpektorát żĺvotnéhoprostredia Bratislava, NTRSK-OO1 56906, Brat

e o zarucen e1 konverzri

k prostriedku autorizácieČasová pečiatka

Stav časovej peč|atky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

17.0 1.201912:33

Čas overenia časovej pečiatky 29.04.201913:14

platná

Jrl=c CAPS 201TSA 7 SER IALNUM I o DSEU=nCipher ESN :7EF6-30D8-C3D7 O=ViasecOU=TSA, .o., C=SKL=Bratĺslava,

jvidenčné číslo záznamu o zaručenej
,onvezii sP-29-04-201 9-00í439

1t2



Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.201913:14

Hodnota elektronĺckého odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

N ligk3fOUPtJK+EYgjotol BGOs12qyhkYzl

Funkcia poużitá pre výpočet elektronĺckého odtlačku sHA-256

lČo 36631',t24

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

ľroť!tr'Ä, a. ĺ'
c€sta g

ĺ}7t$ s8 8rĺĺH $ĺrtńca-tr"

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 

_9, 
975 99 Banská Bystrĺca

oR os BB, oddiel Sa, vloŽka č.8o3/S

Eva

ZaručenÚ konverziu vykonał

Durná

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bolo zaručená konwEla Wkononá automatlzov9ným spôgobom, údaje o meno, pńełigku' funkcil o pra6vnom zolodgnl 9a neuvádzalú.

Podpis a pečiatka

$i, $tłgťłsĹ,{lł, l'{Ź'łi í'/ł'
ĺ'sľlŕuárô4 )'.,a ü g$te

ĺj,7'l, E_q 8'ľnlíá
"vffi-

2t2
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DoLoŽKA PRÁVoPLATNosTl

Názov orgánu štátnej spráW: Slovenská inšpekcia žĺvotného prostredia

!dentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie

ldentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:46199

Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2019

Dátum nadobudnutia právoptatnosti ľozhodnutia: 04. 02. zoLg

Dátum vytvorenia do|ožky: LL.o2.2oĹ9

Vyznačenie doložky vykona!: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnostije neoddelĺtel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnostĺ týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu žĺvotného prostredia

Bratislava, ć.823L-46t99/37/2oL8/Faš/370t8a208lz8 zo dňa 11.01.2019 RZ č.5047
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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 elektronĺckej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmenä'" doplnenĺ niěłtorycľl zá'konov (zákon o
p-Govemmente) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č' 275tžo14 Z. z. o zÁruěenĄ
lkonverzii.

Udajc novovznlknuteho ĺlortlmcllttl V Ilstlnnc lfornle

,|Počet listov

Poěet neprázdnych strán
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Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiat'ku

aČlle dokuĺĺlentu v elektronlcke1 ĺorme

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

11.02.201914:33

Čas overenia autorizácie 29.O4.2019 '13:13

Miesto autorizácie

osoba, ktorá autorlzáclu vykonala

ldentiÍikátor Slovenská inšpekcia životného prostredia, lnšpektorát
ĺslava, SK

Životného prostredia Bratislava, NTRSK-001 56906, Brat

Časova pečiatka pripo.1ena k prostriedku autorizácle

platná

1',t.02.2019 14:33

CN=PSCA TSA 201 7, SERIALNUMBER=NTRSK-35848618, OU=nCipher DSE ESN:7EF6-30
D8-C3D7, OU=TSA, O=Viasec s.r.o., L=Bratislava, C=SK

29.04.201913:13Čas overenia časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej peěiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Autorizácia ho elektronického dokumentu

Zastupujúca

Mandát

e o zarucenel konverziid

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konvezii

s P-29-04-20 1 9-00 1 423

ir 112



Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.201913:13

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
:iiLt}iłg'ťilsn'Ą lrcŮtA, g. r'

ro36U KxteefS4bqN NP2zB0BcM EjOlJl IYZQJMe 1 GZk0= cgďa 9
Ęülcs

Funkcia poużitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256 T.?"t

lČo 3663í 124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta,.a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB, oddiel Sa, vloŽka č.803/5

Meno

Priezvisko

Eva

Durná

Funkcia aĺebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bols z9ruč€ná kon€Źla wkononá automatlŻovaným 3pôsobom' údaj6 o meng, pń€łlgku, funkclI á pr9@vnom ząradenĺ 9a neuvádzajÚ.

Podpis a pečiatka
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Zartlčenú konverzitl vykonal
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