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sLovENsKÁ INŠPBKCIA Žrvoľľnno PRoSTREDIA
Inšpektoľ át živ otného pľostredia Bľatĺslava

Jeséniova |7,831 01 BRATISLAVA

Čís lo : 7 37 5 - 4 6 19 8 / 37 / 20l 8 lF aš / 37 O 1 80 4 13 / z4 Bľatislava 07.0l.2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostredia, Tnšpektoľát životného pľostľedia Bľatislava,
odbor integľovaného povoľovania a konholy (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný oľgán
štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona ć.525ĺ2003 Z. z. o štátnej správe
sťarostlivosti o životné prostľeđie a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v znení
neskorších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona ě.39l20l3Z.z. o integľovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného pľostredia a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o IPKZ"), ,na ztlkladę písomného
vyhotovenia žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratĺslavská 18,

900 51 Zohor, rČĺr: lr 38 762 zo dňa 25.04.2018, doručenej tnšpekcii dřn23.08. 2018, na

zttkladę konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bodov I.,2. a 4. zźtkona o IPKZ, podľa

$ 19 ods' 1zźtkona oIPKZ vsúčinnosti so zákonom č,.7|1196'7 Zb. o správnom konaní
(spľávny poriadok) v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o spľávnom konaní")

mení a dopÍňa ĺntegľované povolenie

vydané rozhodnutím č,. 6924-|45I/37l20|4/Kuc/3701804l3llP zo dňa 16. 01. 201.4, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 23.0L 2014 v znení neskorších zmien (ďalej len ,,integľované
povolenie"), ktoľým bola povolená činnosť v pľevádzke:

n,Bĺodegľadačná plocha v areáli skládky v Zohoreoo

(ďalej len,,prevádzka")

kategorizovanej v Zoznalne priernyselných činností v Prílohe č. 1 k ziákonu o IPKZ pod

bodom:
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5.ĺ.. Zneškodňovanie alębo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou

ako 10 tzadeń,ktoľého sťlěasťou je jedna alebo viaceľo z týchto činností:

a) biologická ripľava
cj zmieš*anie alebo miešanie pred, zač,atím ktorejkoľvek z ostatných činností

uvedených v bodoch 5.I a5.2
5.3.

a) Zneškodňovanie odpadu, ktoý nieje nebezpečný, s kapacitou väěšou ako 50 t za

deň, ktoľého silčasťou je:

1. biologickátryrava;
b) Zhodnoiovanió alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktoľý

nie je nebezpečný' s kapacitou väěšou ako 75 t za deřl, ktoré zahŕňa:

1. biologickri úpľavu

pre prevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo ot ganizźrcie

Vaľi abilný symbol pr ev ádzky :

Adľesa pľevádzky:

FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bratislavská 18' 900 51' Zohor
31318762
370180413
Bľatĺslavská 18' 900 5l Zohor

Súčasťou konania o vydanie zÍneÍy č. 4 integrovaného povoleniaje:

V oblasti odpadov
poaľu $ 3 ods. (3), písm. c) bod 1. zákona oIP|(Z- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na

)nesľoáňovanie odpadov okľem spaľovní odpađov azariadenina spoluspal'ovanie odpadov a

vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod Ż. zátkona o|PKZ_ súhlas naprevádzkovanie zaríadeniaĺa

)hodr'o.o.rurrie odpadov okĺem spaľovní odpadov, zanađeni na spoluspaľovanie odpadov

a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 4. zíkona LIPKZ _ súhlas na vydanie pľevádzkového

poriadku zariadeniana zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

v

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povolenia je:

V oblasti odpadov:

Inšpekcia udelouje súhlas

o pođľa$ 3 ođs.3 písm. c)bodu 1. zákonaoIPKZvsúčinnostis $ 97ods. 1písm. a) zákona

č,.79ĺ20L5 Z. z' oodpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov na pľevádzkovanie

zarĺadenia na zneškôdňovanĺe odpadov čĺnnost'ami D8 a D15 uvedenými v pľílohe č. 2

t
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zálkona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - zoznam pľĺjímaných odpadov do zaľiadenĺa je
podl'a tabul'ky: ođpady povolené na pľĺjatie do pľevádzky zđ účelom zneškodnenĺä,
ktoľá je uvedenĺĹ v III., A.,3., podmĺenke č.3.4 integľovaného povolenia

Platnosť súhlasu: do 07. 0t.2024.

Inšpekcia udel'uje srúhlas

o podľa$ 3 ods.3 písm. c)bodu 2.ztlkonaoÍPKZvsúčinnosti s $ 97ods. 1písm. c) zźtkona
č,.79l20I5 Z. z' o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov na pľevádzkovanĺe
zaľiadenĺa na zhodnocovanie odpadov činnost'ami R12 a Rl3 uvedenýňi v pľílohe č. 1
zíkona č.79/2015 Z. z. o odpadoch _ zoznam prĺjímaných odpadov-do zaiĺadenĺa je
podl'a tabul'ky: odpady povolené na pľijatie do pľevádzky za rĺčelom zhodnoteniä,
ktoľá je uvedená v III., A., 3.o podmĺenke č. 3.4 ĺntegľovaného povolenia

Platnosť súhlasu: do 07. 0t.2024,

InšpekcÍa udel'uje súhlas

o podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bodu 4. zttkona oIPI(Z vsúčinnosti s $ 97 ods. l písm. e)
bodu1.a2.zźlkonač,.79/2015Z.z.oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
na vydanie prevádzkového poľĺadku č. PP_39 zariadenia na zhodnocovanie odpadov
čĺnnost'amĺ R12 a R13 uvedenýmĺ v príIohe č. 1 zákon a č.. 79/2015 Z. z, o odpadoch a
zaľiadenĺa na zneškodňovanie odpadov činnost'ami D8 a D15 uvedenými v pľílohe č. 2
zákona č,.79ĺ2015 Z. z. o odpadoch vypľacovaného RNDr. Domĺnĺkou Mindašovou dňa
22.08.2018 a schváleného Ing. Evou Mĺkulášiovou dňa 22.8.2018.

Platnosť súhlasu: do 07. 01.2024.

2. V časti ľozhodnutia (III. Podmienkv povolenia / Á. Podmienkv nľevádzkovania / 1.
Všeobecné podmienkv) sa text v podmienke č. 1.9:

Prevádzku sa povol'uje pľevádzkovať len podl'a schváleného prevádzkového poriadku č. PP-
39 vypľacovaného Ing. Maľcelou Beňadikovow dňa 2l.7 .20t4 a schváleným
Ing. Stanislavom BaláŽom dňa 21.7 .2014.

nahľádza textom:

Pľevádzku sa povol'uje pľevádzkovať len podl'a schváleného pľevádzkového poriadku č. PP_
39 vypľacovaného RNDľ. Dominikou Mindašovou dňa 22.08.2018 a schváleného Ing. Evou
Mikulášiovou dňa 22.8.2018.

3. V časti rozhodnutia (III. Podmienkv povolenia / A. Podmĺenkv pľevádzkovania / 1.
Všeobecné podmienkv) sa text v podmĺenke č. 1.20:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa uľěuje do
1.1.2020.
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nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na pĺevádzkovanie zańadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do

07.01.2024.

4. v časti rozhodnutia űII. Podmĺenkv novolenia / A. Podmĺenkv prevádzkovania / 1.

Všeobecné podmĺenkv) śa text v podmienke č. 1.21:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanię zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa uľčuje do

LĹ.2A20.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na prevädzkovanie zar\adenia na zhodnocovanie odpadov sa uľčuje do

07.0t.2024.

5. v časti ľozhodnutĺa 0II. Podmienkv oovolenia / A. Podmienky oľevádzkovanĺa / 1.

Všeobecné nodmĺenkv) sa text v podmĺenke č. 1.22:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadęnia na zneškodňovanie odpadov

azańadeniana zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa uľčuje do 1.6.2016.

nahľádza textom:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

a zaiadeniana zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa určuje do 07,0l,2024.

Toto ľozhodnutĺe tvorí neoddelĺtel'nú súčast' ĺntegľovaného povolenia vydaného

ľozhodnutím č.6924-145Lt37ĺ20t4ĺKucĺ370180413/IP zo dňa 16. 01. Ż014 a ostatné jeho

podmĺenky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenie

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 pľostredie a o zmene a doplnení

niektoýh zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zźtkona o IPKZ
na ztlklade písomného vyhotovenia Žiadosti zo dňa 25.04. 2018 pľevádzkovateľa FCC
Slovenskoo s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51Zohor,rČo: lr 3t8 762, doručenej Inšpekcii dňa

23. 08. 2018 a na základe konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bodov 1., Ż- a 4,

zźlkonao IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku ,,Biodegľadačná plocha

v aľeáli skládky v Zohoľe".
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Vzhl'adom na to, žę sa nejedná o podstatnú zmenll) Inšpekcia nevybľala správnypoplatok podľa zákona č. ląsl{ggs z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskoršíohpľedpisov.

Správne konanie zača|o dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskumanípredloženej žiadosti a priložených príloh zistila, źe téúo svojou fo.mou a obsahom vyhowjepožiadavkám podl'a $ 7 zákonao pkz.

Inšpekcia podl'a $ 11 ods. 5 zétkona o IPKZ upovedomila listom ě.7375-29631/37/20l8/Faš/Z4 zo dřla 03. 09. 2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutéoľgány o začati správneho konania vo veci zmeny integľovaného povolenia. Súčasne uľčilalehotu pľe pľipomienky a námietky ilčastníkov konania,-dotknutých orgánov a informovala omožnosti naztieť do žiadosti. Vzhl'adom na to, že nejđe o podstatnú zmenu v činnostipľevádzky podľa $ 2 písm. l) zákona o IPKZ, lnšpekcia v Ĺonaní o zmene č. 1 integrovanéhopovolenia upustila od úkonov podl'a $ 11 ods. (tb; pĺsm. a), b), c) a d). Vzhl,adom na to, žežiadny z účastníkov konania n.požiudul o nariađenie ústneho pojednávania, Inšpekciaupustila od naľiadenia ústneho pojednávania podľa $ 1l ods. (10) písm. e) zźtkona oIPKZ.V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadľenie nebolo zaslanéžiadnestanovisko.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmenyintegľovaného povôlenia. Dôvodom žiadosti o 
"*.nu 

'uyäarreno 
integrovaného povolenia jepľedlženie súhlasu na ptevádzkovanie zariadenia nu 

"ťoJno"ovanie odpadov, súhlasu Iaprevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpud;u 
"p..ájz""i. 

-áiłuv 
p1atnostia schválenie aktualizovaného pľevádzkového poriadku )uĺua"nĺa na zhodno.á*nĺ. odpadova zariadenia na zneškodňovanie odpadov'

Nakol'ko pľedmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmenačinnosti ani zmenarozsahu činnosti podľa zákona č'.-24/20:06 Z.z. o päsudzovaní vplyvov na životné prostľedie ao zmene a doplnení niektorých zákonov ttýo ztnena nebola posudzovaná pođl,a zákona č.24/2006 Z.z.

Povol'ovaná prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemávýznamný negatívny.vplyv.na životné prostredie óudzieho štátil, pieto *a'ĺ äoimutý oľgánnebol požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povoľovaci.ho pro..ru.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integľovaného povoleniapľeskúmala žiadosť podl'a zělkonao IPKZ a podl'a vyjadľení účastníkov konania a dotknutýchoľgánov, ktoým toto postavenie vyplýva z $ 9--zětkona oIPKZ zistila, že sú splnenépodmienky podľa zákona o IPKZ azákona osprávnom konaní, ktoré boli súčastouintegrovaného povoľovania a ľozhodla tak, ało je uvedené vo výrokovej časti tohtoľozhodnutia.
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Poučenie:

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

Slovensku inšpekciu životného pľostredia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava, odbor
integľovaného povol'ovania akontľoly' Jeséniova I7,831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doruěenia ľozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opravných prostľiedkov
nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnost' môže bý'preskúmaná súdom.

lng. JozefProhászka
riaditel'

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18' 900 5I Zohor
2. FCC Zohoľ' s.r.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor
3. Mesto Malacky, Mestský úľad Malacky, Bemolákova 5188/1A' 901 01 Malacky
4. obec Zohor, Nám. I. mäja l, 900 5I Zohor

DotknuĘým orgánom a organizátcĺám:
(p o n ado b u dnutí prúvoplatnosti)
5. okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŻP, Zähortrka 2942160Ł,901 0l Malacky
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Eva

Durná

Funkcia aĺebo pracovné zaradenie zamestnanec
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DoLoŽKA PRÁVoPLATNosTl

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

ldentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutĺe

tdentifikácia dokumentu (č. RZ }, ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 5029

Dátum vydania rozhodnutla: 28. L2.2oL8

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 31. o1. 2019

Dátu m vytvorenia doložky: LL.02.20L9

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnostĺje neoddelitel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia

Bratislava, ć.7375-46198/37l2o]..8/Faš/37O1804L3/z4 zo dňa 28.7Ż.2oL8 Rz č. 5029
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e_Governmente) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášký Ministerstva Íinancií Slovenskej republiky č. 275t2o14 Z. z. o zäruć,enĄ
konverzii.
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1Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera Formát papiera A4

I

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
,konvezii

sP-29-04-201 9-001 280

Aultlrtzaĺ:llé prvky pÓvoĺiĺréh<l dokumelllu V elektroni Íorme

platná

11.02.201914:33

CN=PSCA TSA 2017, SERIALN UMBER=NTRSK-3584861 8, OU=nCipher DSE ESN:7EF6-30
D8-C3D7, OU=TSA, O=Viasec s.r.o., L=Bratislava, C=SK

29.04.201912:43

Ćasovii peciĺłlka pri1lĺljenĺi k ĺ ledku autoľiziicie

Čas overenia časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

11.42.201914:33

Čas overenia autorizácie 29.04.201912:43

Miesto autorizácie

ldentiÍikátor Slovenská inšpekcia Životného prostredia
islava, SK ' lnšpektorát Životného prostredia Bratislava, NTRSK-O0156906, Brat

Zastupujúca

Mandát

Osolla, ktorá aulorlzáciu vykonłlla

lrého elektrotllckého ĺlclkumentu

o zarucenel konverzii

1t2



Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.201912:43

Hodnota elektronického odtlačku pövodného elektronického dokumentu Bg"ÜvEťssil [ Po$Ín, a. ł'
ĺe cocta o

UľlN5Z3U1 l2JKo= Bnĺca
t'r

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256

lČo 36631124

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

a

Meno

Priezvisko

Eva

Durná

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec

+) Ak bols Żárućoná konwEla wkononá oulomatizovaným spôsobom, údal€ o msnE' píiełlgku, funkcll 8 prawnom zar€dgnĺ sa n€uvádz9lú.

Podpis a pečiatka
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Zaručenťr konverzitl vykonal
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