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sLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽIv orľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto r át živ otného pľostľedia Bľatislava

Jeséniova I7,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 9 487 l 37 l 2022 -3 893 9 l 2022 l 31 0 I 8O2O8 l Z9 Bratislava ),0.1I.2022

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
odboľ integľovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej

správy podľa $ 9 ods' 1 písm. c) a $ I0 zákoĺa č. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti

o životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39l20I3Z.z. ointegrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostľedia a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších
predpisov (ďalej |en ,,zákon o IPKZ"), na základe žiadosti a konania vykonanóho podľa $ 3 ods.

3 písm. c) bod I. a4. zäkona oIPKZ a zákona č.7111967Zb. o správnom konaní v zneni
neskoľších predpisov (ďalej |en,,zákon o správnom konaní") vydáva

zmenu i n t e g ľ ov a n é h o p o v ol e n i a,

ktorou mení a dopĺňa integľované povolenie vydané rozhodnutím č. 9638-

1714613712012lzá11370180208 zo dňa 19. 06. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa

26,06.2012 v zneni neskorších zmien (ďalej len ,,integrované povolenie"), ktoľé bolo zmenené

rozhodnutiami č.:

487-II427l37l20l3lzáll370180208 z22'05.2013 s právoplatnosťou 24.05.2013,
4421-1&$61l3112{}13lKlĺcl370l80208/ZZ z 15.07.20l3 s právoplatnosťou 14.08.2013,
4470-I9rc7n7/20L3lZiLll3'70I8a20Blz3 z 18.07.2013 s právoplatnosťou 29.07.2013,
8058-6524/3? 120!3l'Kĺlc/3?aI882a8lz4K z 04.03.20|5 s pľávoplatnosťou 06.03.2015,
7430_35861137/2a15iKuc/370180208lZ5 z04.12.2015 s právoplatnosťou 23.I2.20I5,
7831-39754137l2fr17 !Frrš/3701 802a8n6 z B.I2.20I7 s právoplatnosťou 15.I2.20I7 ,

8400-41693l3712017ĺFaši370l802a8ft7 z 16.0I.2018 s pľávoplatnosťou 17.01.2018'
8231-46199l3'7fta18ĺyaš/37018CJ208/Z8 z l1.}I'2019 s pľávoplatnosťou 04.02.2019,

(ďalej len,,integľované povolenie"),

{

ktorým j e pľevádzkovatel':
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obchodné meno: FCC Stovensko' s.r.o.
sídlo: Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
identifikačné číslo organizácie: 31 318 762

(ďalej len,,prevádzkovatel"')

opľávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako
|0 t za deň, ktoľého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:
b) fyzikálno-chemická tlprava;
c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktoľejkoľvek z ostatných činností

uvedených v bodoch 5.I a 5.2;

5.3. a) Zneškodňovanie odpadu, ktoýnieje nebezpečný' s kapacitou väčšou ako 50 tzadeť.,
ktorého súčasťoujejedna alebo viacero ztýchto činností:
2. ý zikálno - ch emi ck á tlpr av a

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktoý nie
je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deí, ktoré zahľňajednu alebo viacero
z nasledovných činnosti, ale ĺezaMita činnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy:

2. predúpľava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. I zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky:

adľesa prevádzky:

variabilný symbol pr ev ádzky :

(ďalej len,,prevád zka").

Solidifikačná linka v aľeáli skládky odpadov v Zohore

Bľatislavská 18' 900 51 Zohor

370180208

(

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 9 integrovaného povolenia bolo podľa $ 3 zákona o IPKZ
konanie:

. ods. (3):
- písm. c) v oblasti odpadov:

bod 1. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spal'ovní
odpadov azariadeĺi na spoluspaľovanie odpadov avodných stavieb, vktorých sa
zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov- uplynutie platnosti súhlasu.

boď 2. súhlas na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov okľem spaľovní
odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieli, v ktoých sa zhodnocujú
osobitné druhy kvapalných odpadov,

aktua|izácia podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy, v súlade
so zmenou legislatívy v odpadovom hospodárstve _ zmena podľa $ 97 zäkona č. 79l20I5
o odpadoch a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov'
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Výľoková časť integľovaného povolenia č. 9638-17L46l37lzlIzlzáLll
siorsozo8 zo dňa 19. 06-. 2012v platňom znenísa mení a dopĺňa takto:

I. V ítvodnei časti výroku inteerovaného povolenia sa za text v odseku:

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

vkladá text v znení

Súčasťou konania o vydanie Zmeny č. 9 integľovaného povolenia bolo podľa $ 3 zákona o IPIšZ
konanie:

. ods. (3)
- písm. c) v oblasti odpadov

bod I na anle o okrem spal'ovní
odpadov a zariadeni na spoluspal'ovanie odpadov a vodných stavieb, v ktoľých Sa

zneškodňujú osobitné druhy kvapalnýclr odpadov- uplynutie platnosti súhlasu.

bod 2. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okľem spaľovní

odpadov, zariadeni na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktoých sa zhodnocujú

osobitné druhy kvapalných odpadov'

aktuaLizácia podmienok nakladania s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepľavy' v súlade

So Zmenou legislatívy v odpadovom hospodáľstve _ Zmena podľa $ 97 zákona č. 19l20I5
o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. V úvodnei časti vúľoku integrovaného oovolenia sa wpúšt'a text v znení:

Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti odpadov podľa $ 3 ods' (3) písm' c) bod č. 1 zákona o IPKZ na prevádzkovanie

zariadenia na zneškodňovanie odpadov okĺem spaľovní odpadov a zariadeni
na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy

kvapalných odpadov

Podmienkv súhlasu:

t] Súhlas sa vydáva pre solidifikačnú linku na solidifikáciu prlvaŽne nebezpečných
odpadov v prevádzke ,'Solidif,rkačná linka v areáli skládky odpadov v ZohoÍe",
Bľatislavská 18, 900 5I Zohor'

! Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností vprevádzke podľa prílohy č'2 zákona
č'7912015 Z. z. o odpadoch a o zmeĺe a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:

D 9 - ťyzikálno-chemická úpľava odpadov, pľi ktorej vznikajú zlúčeniny alebo
zmesi' ktoľé sú zneškodnené niektoľou z činnostiDl aŽ Dl2 (metodou solidifikácie)

D15 - skladovanie pľed použitím niektoľej z činnosti Dl ažDl4
pľe odpady uvedené v tabuľke integrovaného povolenia č.2a.
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Súhlas Sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 13.12.2022.

Platnosť súhlasu inšpekcia prediŽi, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok' ktoľé
boli ľozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu' ak prevádzkovatel' najneskôr 3 mesiace pľed
uplynutím tohto termínu o to inšpekciu poŽiada.

Inšpekcia ude\e súhlas

v oblasti odpadov podľa $ 3 ods. (3) písm. c) bod č. 2 zákona o IPKZ na prevádzkovanie
zarladenia na zhodnocovanie odpadov okľem spaľovní odpadov, zafiadeni
na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktoľých sa zhodnocujú osobitné druhy
kvapalných odpadov

Podmienky súlrlasu:

! Súhlas sa vydáva pre solidifikačnú linku na solidifikáciu pľevažne nebezpečných
odpadov v pľevádzke ,,Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore",
Bratislavská 18, 900 5I Zohor.

ĺl Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podľa prílohy č' I zákona
č.79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskoľších predpisov:

R12 - úpľava odpadov uľčených na Spľacovanie niektoľou z činností Rl až Rl1
R13 - skladovanie odpadov pľed použitím niektorej z činností Rl až R12
pre odpady uvedené v tabuľke integrovaného povolenia č' 2b.

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný: do 13.12.2022.

Platnosť súhlasu inšpekcia predÍŽi, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli
ľozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, akprevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím
tohto termínu o to inšpekciu požiada'

3. V časti II. Pod.mienkv povolenia, A.1. Podmienkv orevádzkovania integrovaného novolenia'
sa text v boďe 3.2. v z.není:

Pľevádzkovatel'je opľávnený zneškodňovať dľuhy odpadov uvedené v tabul'ke č. 2a

nahrádza textom v znení

Inšpekcia udel'uje súhlas v oblasti odpadov podľa $ 3 ods' (3) písm. c) bod č. I zákona o IPKZ
na prevádzkovanie zartadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Solidifikačná linka
v aľeáli skládky odpadov v Zohore.

Podmienky súhlasu:

Súhlas sa vydáva na pľevádzkovanie solidifikačnej linky najmä nebezpečných odpadov
v prevádzke ,,Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohore", Bratislavská 18, 900
5l Zohor.
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Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podľa pľílohy č.2 zákona č,.19l2ol5
Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákoĺov v znení neskoľších predpisov:

D 9 - fyzikálno-chemická úprava odpadov, pri ktorej vznikajú zlíčeniny alebo zmesi, ktoré
sú zneškodnené niektoľou z činností D1 aŽD12 (metódou solidifikácie)
D15 - skladovanie pred použitím činnosti D9 pre odpady uvedené v tabul'ke č' 2a v bode
II. A3 .2. integľovaného povolenia.

4.

v

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje
do 13.12.2022

nahrádzu textom v znení

I Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný do 13. 12.2027

5. V čas'ti II. Podruienkv povolenia, Á.7. Podmienkv orevódzkovania integľovaného oovolenia
sa krt v hode 1.29. v rnení:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje
do 13.12.2022.

nahrádza textom v znení

Súhlas naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je platný do l3' 12.2027

6. Y časti II. Podmienkv oovolenia, A.1. Podmienkv prevódzkovania integrovaného povolenia
sa furt v bode j.2. v znení:

Pľevádzkovateľ je opľávnený zhodnocovať (R12 - úpľava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností Rl až Rl1 ) druhy odpadov uvedené v tabuľke č. 2b

nahrddza textom v znení

Inšpekcia udeľuje súhlas v oblasti odpadov podľa $ 3 ods. (3) písm. c) bod č' 2 zákona oIPKZ
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pľe prevádzku Solidifikačná linka
v arcált skládky odpadov v Zohore.

Podmienky súhlasu:

Súhlas sa vyďáva pľevádzkovanie solidiÍikačnej linky na solidifikáciu prevažne
nebezpečných odpadov V prevádzke ,,Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov
v Zohore", Bratislavská 18, 900 57 Zohor'

Súhlas sa vydáva na vykonávanie činností v prevádzke podl'a prílohy č. l zákona č.79l20l5
Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(
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R12 
. 
- úprava odpadov uľčených na spľacovanie niekt orou z činností Rl až Rll -primiešavanie aditív pľed ich zhodnotení m v zariad'ení na spal'ovanie pľíp. spoluspaľovanieodpadov,

R13 - skladovanie o.dpadov pred použitím činností Rl2 pre odpady uvedené v tabul,ke č.2b.integľovaného povolenia.
Do zariadenia na zhodnocovanie je možné pľijať len odpady, ktoré budú po úpľavev zaiadeni energeticky zhodnotené v spď'ovni oápuáou alebo v zariadenina spoluspal'ovanie odpadov.

na základe použitých ľeceptur energeticky zhodnotiť,
pľíjme len na ich zneškodnenié do zariad,enia

7

Ak výstupné odpady nie je možné
vstupné odpady prevádzkovateľ
na zneškodnenie odpadov.

sa turt v bode 6.5. v zneni:

sa text v bode 6.1a. v znení:

S nebezpečnými odpadmi nakladat' podl'a platného súhlasu na nakladanie s nebezpečnýrni
odpadmi.

nahrddza textom v znení

S nebezpečnými odpadmi je pľevádzkovatel'povinný naklad'ať podl'a podmienok integrovanéhopovolenia a príslušnej legislatívy v odpadovom hospódárstve'

8.

0

Inšpekcia vydáva prevádzkovatel'ovi súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ichprepravy v územnom obvode okĺesného úradu Malacky. Doba platností súhlasu je do 16' I.2023.Súhlas sa vydáva nasledovne:
r nakladanie a prepľava nebezpečných odpadov vsfupujúcich do zaiadeniana zhodnocovanie

a zneškodňovanie odpadov (tabulky IP č. 2a,2b) _1š 000 t/r,
' nakladanie a prepľava nebezpečných odpadov, ktoľé vznikaju pľevádzkovatel,ovi akopôvodcovi (tabulka IP č' 5) - 52 tlr,

' nakladanie a pľepľava nebezpečných odpadov (ktoré prešli procesom solidifikácie)
vystupujúcich zo zariadenia na zhodnocor,uni. u 

'n.lkodňovanie od'padov (tabul'ky IP č. 3a,
3b) - 35 000 t/r.

nahľádza textom v znení

Pľevádzkovateľ je povinný vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti nádrži,
ľozvodov, produktovodov, skladovacích náďrži,-záchytných nádrži a havarljných nádrži podľa
zákona č.36412004 Z. z' o vodách a vyhlášky ľĺŽp sŔ č.2OOl20l8 Z' z.nasledovne:a) vykonanie skúšok tesnosti

l nádrži, ľozvodov a pľoduktovodov pľed ich uvedením do pľevádzky,2' nádrži' rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku viziálnenektntľolovatel,né, každých10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimko u zariadení s nepretržitou
indikáciou úniku znečisťujúciclr látok'
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nádrŽi vizuálne kontrolovateľných a nádĺŽí dvojplášťovýchvizuálne nekontľolovateľných

s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru kaŽdých 20 rokov od vykonania prvej

úspešnej skúšky,
,idrŽi,rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave'

nádrži,, rozvodov a_produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako

jeden rok,
vykon ani e skú š ok te sno s ti záchýný ch ĺádr Ži a hav arijný ch nádr Ží

pred ich uvedením do pľevádzky,
po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave'
pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

vykonávanie pľavidelných kôntľol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb

a zariadení a pľijímanie opatľení na odstľánenie zistených nedostatkov a určenie termínu

ich ďalšej kontroly pľi skladovacichnáďržiach, ktoľé sú

zvonku vizuálne nekontrolovateľné razZa 10 rokov'
vizuálne kontľolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontľolovateľné s trvalou indikáciou

medziplášťového pľiestoru raz za 20 rokov.

4
5

b)
1.

)
J.
c)

1.

2.

q

(

Pľevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu j e povinný:
. zaraďovať odpady podľa platného Katalógu odpadov,
. zhľom ažďovať áápuay ufuiedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcud zenim alebo iným neŽiaducim únikom,
. zhrom aŽďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
. nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu
. ornuoť sklad, v ktorom sa nebezpečnó odpady skladujú
. zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obalý, v ktoých sú nebezpečné odpady uložené, boli

odlíšené tvarom, opisoÁ aleĹo farebne' zabezpečene pľed vonkajšími vplyvmi, ktoré by

mohli spôsobiť urnik nežiaducich ľeakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné

pľoti mechanickému poškodeniu, odolné pľoti chemickým vplyvom a zodpovedať

p ožiadavkám p o dľa os obitných pľedpis ov,
. viesť a uchoúvať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými ĺakladŕĺ, a o ich

zhodnotení a zneškodnení.

nahľádza textom v znení

Pľevádzkovateľ' ako pôvodca/držiteľ odpadu je povinný:
. správne zaradii odpad alebo zabezpečiť správnosť zaraďenia odpadu podľa Katalógu

odpadov,
zklromažďovať odpady výriedené podľa druhov odpadov' a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcud zenim aleb o iným neŽiaduc im únikom,

zbromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným

spôsobom a nakladať s nimi u.úlud. so ákonom o odpadoch osobitnými predpismi'

nebezpečné odpady ozĺačiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,

označiť sklad, v ktoľom sa nebezpečné odpady skladujú

zabezpeč\ť spľacovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,

zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktoých sú nebezpečné odpady uložené' boli

odlíšené tvaľom, opĺ.oÁ aleĹo farebne, 
-zabezpečené 

pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by

a

a

a

a

a
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mohli spôsobiť vznlknežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné

proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedať

požiadavkám podľa osobitných predpisov,
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich

zhodnotení a zneškodnení,

10. V časti II. Podmienkv tlovolenia, D. opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie,

ffiinie odpadov integrovaného ,rovolenia sa za text v bode 1.6. vkladá

text v znení:

1'7. Prevádzkovateľ pľi prepľave nebezpečného odpadu je povinný najmä:

. zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch,

. vykonať prepľavu nebezpečného odpadu dopravnými prostľiedkami, ktoľé vyhovujú

ustanoveniam medzinárodných zml'ív o pľeprave nebezpečných vecí, ak nevykonáva

pľepľa\u sám, je povinný zabezpečiť ju u opľávneného dopľavcu,

. viesť a uchovávať evidenciu o pľepravovanoln nebezpečnom odpade,

. ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu pľíslušnému podľa miesta

nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu.

Toto ľozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného

ľozhodnutĺm č. g638-17146l37l20l2lzáil370180208 zo dňa 19. 06. 2012 aostatné jeho

podmienky zo stávaj ú nezmen ené.

odôvodnenie

Inšpekcia ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm' c) a $ I0 zäkona

č.525l2OO3 Z. z' o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení

niektorých zákonov v zĺení neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na

, zák|ade písomného vyhotovenia Žiadosti zo día 01.09.2022 prevádzkovateľa FCC Slovensko,
( s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, rČo:31 318 762, doručenej Inšpekcii dňa 08'09.2022

anazák1ad,e konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod I. a4. zákona oIPKZ, mení

a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku ,,SolidiÍikačná linka v aľeáli skládky odpadov

v Zohore".

Vzhľadorn na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybľala správny poplatok

podľa zäkonač. I45lIg95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších'predpisov.

Správne konanie začaIo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní

pľedloženej žiadosti a pr]ložených príloh zistlla, Že tŕÍo svojou formou a obsahom vyhowje
požiadavkám podľa $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa $ 11 ods.5 zákona oIPKZ upovedomila listom č.9487-31642137l
z)zzlfiihlz9 zo di1a I4.0g '2022 pľevádzkov ateľa, účastníkov konania a dotknuté oľgány o začatí

spľávneho konania vo veci zmeny č. 9 integľovaného povolenia. Súčasne určila lehotu pre

pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o možnosti
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flazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to' že nejde o podstatnú zmenu v činnosti Wevádzky podľa $ 2

písm. l) zákoĺa oWKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 9 integrovaného povolenia upustila od

úkonov podľa $ 11 ods. (l0) písm. a), b), c) a d). Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov
konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od naľiadenia ústneho

pojednávania podľa $ 11 ods. (10) písm. e) zákona oIPKZ. Vstanovenej 30 dňovej lehote

na vyjadÍenie nebolo zaslané žiadne stanovisko.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu bolo opätovné vydanie súhlasov
naprevádzkovanie zariadenia bez zmeny ľozsahu nakladania sodpadmi aaktua|ĺzácia
podmienok povolenia, súvisiacich s nakladaním s nebezpečnými odpadmi, vyplývajúca
zo zmeny legislatívy v odpadovom hospodárstve _ zmena $ 97 zákona č. 79l20I5 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nakoľko pľedmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
ľozsahu činnosti podľa zákona č. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
aozmene a doplnení niektoých zákonov, táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona
č' 2412006 Z.z'

Povoľovaná preváďzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významĺý negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiaďaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia preskúmala
žiadosť podl'a zákona oIPKZ a podl'a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov'
ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 zitkona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa
zákona o IPKZ azákoĺa o spľávnom konaní, ktoľé boli súčasťou integľovaného povoľovania
a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o spľávnom konaní možno podať na
Slovenslcu inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného pľostredia Bratislava, odbor
integľovaného povoľovania a kontľoly, Jeséniova 17,83l 01 Bľatislava odvolanie do l5 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

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

Bc. Ing. Vladimíľ Poljak
riaditeľ
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Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
1' FCC Slovensko, s.r'o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
2' obec Zohor, Dolná ulica č. 46,900 5l Zohor

Dotknutým oľgánom a organizáciám:
(p o n aďo b u dnutí p ľ áv op latn o sti)

3. okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Záhorácka 2942160A,901 0l Malacky



osvedčovacia doložka

osvedčujem, Že tento listinný dokument vznjkol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods' 1 písm' a) zákona

č. 3o5/2o13 Z. z' o elektronickej podobe rnýkonu pos;nosti orgánov verejnei moci ä o zmene ä'doplnenĺ niektoých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znenĺ neskorších predpisov 
" 

vyľ,raj[áu Úradi podpredjeoú vrááy siovenskej republiky pre investície a informatizáciu č'

331l2o18 Z. z' o zaruéenej konverzii.
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