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DoloŽk a práv oplatnosti a vykonatel'nosti

,ĺpd

Typ doložky:
- cloložka pľávoplatnosti

- doložka vykonatel'nosti

- cloložka pľávoplatrrosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhoĺlnutia

Dáturn vydania ľozhodnutia:

Dátum vytvorenia doložky

Vytvoľil

s 46s 17 7 12020 -27 865 I Z0Z0 I 7 7 0930 | t t lZ4

27.08.2020

09.10,2020

Zuzana Kadikova

o
o
o

Rozhodnutic vydal

IČo 00 l 56906

Názov: Slovenská inšpekcia životnélro pľostľedia

daj e správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia pľávoplatnosti t6.09.2020

Pľávoplatnosť vyznačená pľe:
- ľozlrodnutie v plnom znení

- časť ľozhodnutia
o
o
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Slovenskó lnšpekcia žlvotného pľostredla lnšpektorát žĺvotného pľostredis žilina

Lcgionáľska 5

0l205 Žilina

Čĺslo spisu

546s7',7 12020-2'1 8s5 1202017',l 0930 1 t t tZ4

Vybavuje

IŽP ZA

ROZHODl\UTIE
5465 1',7',| 12020 -27 855 12020 l7 7 09301 t t lz4

Popis konania / Účastníci konania

spľávne konanie/pľávnická osoba

Výrok rozhodnutia

rozhodnutie

Oclôvodnenie

odôvodnenie ľozhodnutia

Poučenie

poučenie o opľavnom pľostľiedku proti tonruto rozhodnutiu

Doručuje sa

FCC Slovensko, s.r.o.

Bratislavská l8
9005l Zohoľ

Slovenská ľepublika

Slovenský vodohospodársky podnik,š. p' oZ Piešťany

Nábrežie lvana Kľasku 3

92l 80 PieŠt'any

Slovenská ľepublika

Žitina

2ĺl' 0ĺl' 2020

Ing. Mariana Maľtinlĺová

riaditel'ka

v2



SE\AK, a.s.

Bôrická cesta 1960

0l05"l Žilina
Slovenská ľepublika

Mesto Žilina
Námestie obetí kornunizmu 1

0ĺ l3l Žilina
Slovenská ľepublika
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sLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVoTNÉHo PRoSTREDIA
Inšpektoľát životného prostredia Žiľna

Legionársk a 5, 012 05 Žitĺna

Čísl o : 5 5 46 5 l 7 7 l 2020 -27 8 5 5 l 2020 l 7 7 0930 1 1 t l 24 Žllina 27 .08.2020

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, lnšpektoľát Životného pľostľedia Ži|ína, odboľ
integrovaného povol'ovania a kontľoly (ďalej len ,,inšpekcia"), ako pľíslušný oľgán štátnej správy
podlia $ 9 a $ ĺ0 zákona č.52512003 Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti oživotné pľostľedie a o
zmene a doplnení niektorýclr zákonov v znení neskorších pľedpisov a podľa $ 32 ods. l písm. a)

zákona NR SR č. 39l20l3 Z'z. o integľovanej pľevencii akontrole znečist'ovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov (d'alej len

,,zák.ol'l olPKZ"), na základe konania vykonarrého podl'a $ 3 ods.3 písnl. b) bod l.l, a $ 19

zŕtkona oIPKZ' podl'a zálkona č, 71/1967 Zb' o správnom konaní v zneni néskoľšich pľedpisov
(d'alej len ,,zákon o správnom konaní")

menl

integrované povolenie

č' 4746-23297l201llMar/77093011l zo dňa ll.08'200l l, vydané inšpekciou na vykonávanie
činností v prevádzke

,,Neutral izačná stanica, Ži|ĺna _ Bytčica"

pľevádzkovateľovi

FCC Slovensko, s.ľ.o.,
Bratislavská 18,900 51 Zohor, rČo: ll 3t8762

a jeho Zľneny č. 1955-6881/77l20l4Kozl7709301|llzl Zo dňa l0.03.20l4, č' 4948'
l96g4l20|6lKozl770930llllz2 zo dÍ"la 22.06.201'6, č. 99l9493l2OO8lŽer/77OOl0203lZ3 zo dÍn
l7.03.2008, č. 6761-40190l2018lKozl770930l|llz3 zo dňa 22.1L'2018 (d'alej len ,,integľované
povolenie"), podl'a $ 3 ods. l a2 zákona o LPKZ nasledovne:



'ltľan, 2 z 9 ľozhoĺlnut kt c:. 5465i77/2 02 0-278 5 5/2020/7 70930 1 1 1 /Z4
a)
Čast':

Súčast'ou integľovaného povole nía .ie (sffana
23297/20ll/Mar/770930l l l, zo cĺňa l l'08'20] ])

2 z 36 ľozhoclnutia č. 4746-

dopĺňa:

vob lasti o a oocize Ýcho

- zlnel]a povolenia n'a vypťtšt'anie pľienry'Ťý:l' odpadových vô.a !o veľejnej karializácie pľeprevádzku 
"Neutralizačná stanica, Žilina- Bytčica",'poJl;J $ 3 ods. 3 písln' b) bod l.4. zákona oIPKZ' v naclväznosti na $ 38 oĺts. 1 zikona ĺ,. %qĺz.oóq Z.z. ovodáoh a o Zmene zákonasNR č.37211990 Zb. o pľiestupkôch v znenineskoľších o;.dil;'_

- Zlnena povolerria na vypťlšt'anie vôd z povľchového ocltoku..do daŽd'ov ej kanalizácie a liou dopovľchových vôd pľe pľevácĺzku,,Netrtralizačná 
','"Ĺ","2lrina - Bytčica,., poĺ1l,a $ 3 oc.ĺs' 3písln' b) bocĺ l'3' zákonao IPKZ, 

" 
Jqy::':":,inuJ'zi"'oäs.l pĺsm. d) zákoná č.364/2004Z.z.o vodách a o Zmene zákona SNR č' 372'/lgglzu. 

" ŕi..tňLo.l, , ,n"ií"..rŕ".sĺ.r' pľedpisov.
b)
V časti
ĺI' Pocĺmiellky povolellia' B' Uľčenie ernisných.lirnitov pľe všetky látlry unikaj uce z preváĺĺzky vovýznanlnom ntnožstve' 

.?'?.3 2 ľ'ĺ"'"ľs"11i"dp;il;;,)oä"iro"" a 16 z36 ľózhodnutia č. 4746-23297/20I llMarl770930l I t, zo ana líäs.zoI l)

nl en í po d nlien ky B.2.2., B.2,3.2.1, B.2.3.2.2. a B.2.3.2.3.nas l edovne :

B.2.z. Podmienky pre vypúšt'anie vôd z povľchového odtol<u:

B'2'2'l' Povolenie je platne 
.gre vľľú.1|ľl: 

""j'zpovrclrového ocĺtoku zpľiestorov vaľeáliprevádzky 
"Neutľalizačná stanica, Žltinä - Bytčica" oaiaažuny"n daŽd,ovotll<analizáciolJ, cezgľavitačný odlueováe ňp"ňn látok do voclneho toku Rajčanka.

8'2'2'2' Yocly zpovľchového ocltoku z.ciest a spevnených plôch pľev.ác/zky nrusia byt, pľeclvypttstenínl do ľecipíentu pľedčisten. u gi'uul,ue'i"".' 
"ol"eovači 

ľopných látok.
8'2'2'3' odlučovač ľopných látok nrusĺ byt' pľevádzkovaný v súlade so schválenýnrPrevádzkovýni poriadl<onl pre gavitačný ojIueouue ropných látok.
B'2'2'4' Hodrroty povoleného mnoŽstva vypúšt'aných vôd z povľchoveho odtoku sa nestanovrtjú.
B'2'z'5' 

Yž':.i"^^ĺ'ľ;;itoring 
vôd z povrchového odtoktr v rozsahu uvedenom v podmienkach č.

B,2.2.6, Časová platnost' povolenia:
Povolenie je platné do 27 .08.2030.
Irišpekcia rrrôže platrrost'povolenia predĺžit'na zákIade Žiadosti pľevádzkovatel,a, ak saneznrenia podmienky , za ktorých uoro pouoi."l. 

''ää"e.



'trana 
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8.2.3.2.1 Prípustné hodnoty znečistenia

ľrľff lĺHľľ:tľ*:"#ľ,fi"Jä:JJ'ľ,:ľ:ľ.:;'jlä:Tľ'ľJĺľ;,1ľt:

Ni nikcl

a
- cĺo ťlvahy brrdú bľané iba výsledky tých

vôd

B.2.3.2.2 Ďalšie poĺlmienky em isných l inritov
Kontrolný pľofil

- v kontľotn

,,B" - odbeľné miest

Miesto odberu vzoľie]<vypúšt 

aných odpadových vôd

- kontrolné vzorkv uľ"'{:'?úšt'anej pľiemyselnej oĺĺpa<lovej voĺly s obsahom pľiorítnejv kontrolnom pr'ofllc.,,B", buoĺ oäJo..un.u nu 
"iok;;;i.,nyr.lny.h odpacloqých vôdä:1'ľ:'ťi.začnej 

šachiy;' Ňši";älĺ pĹ"j,ĺrLä, ,ä;;'"u" ádza odp.adové,voĺly <lo

tabulka č'2

látky Ni
zNSdo
veľejnej

om profilc ,rA" bude zabezpečovaťpľcvádzkovatcl, zist'ovan ic množstva vyčistcných
pľlemyselných odpaĺiových vôd na vytoku z NS, evidencior.r mnoŽstva zneškodňovan ych
odpadov [m3] na vstupe (odpady' v ktoľé obsahujú Ni) a nrnožstva odobeľanej vody pre
pľevádzku NS odčítaného z ttľčenéhomeradla

Počet4osť odberu vzodek
- prevádzkovatel' bude zabezpečovat, odbeľ vzoľiek lx štvľt'ľočne
Spôsobpdbeľu vzoľiek :- KValltlkovaná bodová vzorka (dvoj h odino v á zli ev aná v zork a).

pre vykonávanie ľozboľov v stanovených
d

- odporučané ĺnetody jednotlivých ukazovatel'ov vypúšt'anélto znečistenia sú uvedené

stanovenia
v Pľílohe č'3 Naľiadenia vláĺĺy č.269/2010 Z.z., ktorýnr sa ustanovuj ú požiadavky na dosiahnutie
dobľého stavu

analýz, ktoľé stanovia akľedítované laboratória určenéukazovatel'och.

8,2.3.2.3, platnost, povolen ia :

l. Povolenie je platné do 27.08.2026
2' Prevád'zkovatel' poŽiada'inšpekciu o,pľedĺŽenie platnosti. povolenia na vypúšt,anieľ:Hffiľĺ'Jľjíľ#ä'ľ"l:Í;ľ,)do,', p,iil;ý.l;'ižiä,. aspoli pät,nlesiáôov pľed
3' Inšpekcia môže platnost' povolen ia ptedÍžit'.na základeŽiadosti pľevádzkovatel,a, ak san'ezĺenia podnrienky, ,u ktoryiiďoĺo pouolenĺe vycĺané'

U kazov atel' zn ečis tenia Kontľolný pľoÍil Limitné hodnotv
[mg.l-r]Ni

nav zNS
,,8

0,2



II' Podmienky povolenia, C' opatľenia na prevenciu znečist'ovania, najrnä pouŽitírn rrajlepšíchdostupných techník^ 
^ 

(BAT-BREF) (strana t 8 z 36 ľozhoclnulía č. 4746-23297/2011/Mar/?70930l1l ,zo dňa l í.os.zol ĺ;

c)
V časti

d)
V časti

,r tľana 4 z 9 roz ho ĺĺnu ĺ itt č. 5 4 (l 5 /7 7 /2 0 2 0- 2 7 B 5 5 /2 0 2 0/7 7 ()g 3 0 l 1 t /Z4

ľuší podmienku C.2. v celom ľozsahu

tabul'ka č.7

ll' Podmienky povolenia, I' Požiadavky na spôsob a rnetódy trro-nitorova nia pľevádzky a údaje,ktoľó treba evidovat' a poskytovat' do inĺo','utnJn" 
^.y 

t'",' ĺ, I.2.4. odpacĺové vody, L2.4.2.Pľiemyselné odpacĺové vody (itľan a 26 z 3ó ľozhodn utia'i.iĺ+6-23297/20ilĺvarlll09301l., zodňall.08.20t1)

mení podmienky I.2,4.2.7. a I.2,4.2.2. nasledovne

I'2'4'2'l'Monitoring akost'i a nrnoŽstva 
'vypúšt'aIlej 

pľiemyselnej odpadovej vody z NS cezaľeálovťr kanalizáciu do veľejnej kinalizáciš r"uli)"iuľ pocll,a tabul,ky č.7.

Paľameter Kontľolný
Fľekvencia Podmienky meľania

Monitĺlring svôdodpadových obsahom látokpľioľitných zvypúšt'aných Np doveľe ľevádzkykan aIizácie

pľienryselných odpadových
vôd z neutralizačnej stanice
ln't'l

MnoŽstvo vypúšt'anýclr

,,4" lx
tyzdenne

výsleclky zist'ovanía písomne zazna-

priernyselnýclr

odp"adov
(odpady

zíst'o arue mnoŽstva vyčistených
vôd naodpadových

u z Nvytok evidenciouS, lnnoŽstva
anzneškodňov ých naro'l

vstupe ktoľé NLI aobsahuj )
mnoŽstva odobeľanej vody pre

NSprcvádzktr odčítarréhoz uľčeného
nreraĺlla

menávat'do ového cĺenníkaprienryselne.i ocĺpa_
vody s obsahom

pľíoľitných látok
vypúšt'anej z NS v

i(valira
dovej

ukazovateli: Ni

,Bto

1x
štvrťročrre

pľtenlyselnej odpadovej vody brrde
zabezpečovat' pľevádzkovatél' pod l'a
po_dnlienok uvedenýclr v podlnienke č
8.2.3.2.2

kontľolu kvality vypúšt'anej

toľiMoni ng odvšetkých vôdpadových zYyp úšt'aných pľev doNS Íládzky kanalizáverej ej cte

prtenryselných odpadových
vôĺ] z neutľalízačnej stanice
Im']

Množstvo vypúšt'aných

,4" lx
týŽdenne

zist'ovan e nmožstva vyčistenýclrpľiemyselĺrých vôdodpaclových na
zýtoku EVNS, idenciou mnoŽstva

zneškodňovaných odpadov naIm3]
astupe mnÔžstva odobeľarrej vody

NS odčítaného z

zist'Óvaniavýsledky pĺsomne zazna-
vaťmená dcr denníka

pľe pľevádzku
uľčeného nreradla
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BSKs _ biologická s1rotreba kyslĺka' CHSK6.,, _ clrernická spotľeba kyslíka cliclrľónlarronr, NL- neľozpushró látky, RL _ľozpusttré láĺky, RAS, EL- exĺľahovatel'nélátky, , N-NH4 - amoniakálny dusík, Ncclli' - celkový dusík, P""lL'- lbsľoľcelkový,Cd - kadmium, Hg - oftut', Zn- zittok, Cu - med' ,Cľcelk' - chľóln celkový, Cľ6, - chľónl(Vl)' Pb -olovo As _aľzélr, Ni - nikel, CN celk - kyanidy celkové, CN tox. - kyan idv toxické, PAU _ polycykIické aľonratické uhlbvodAoX - aclsoľbovatel'né oryanicky viazané halogény, NEL nepoláľne extľahovatel'Ílé látky, PAL-A _
íky

aktĺvne aniónové tenzidy , pH - reakcia vody, povľchovo

d

l.2.4-2.2. Ďalšie podrnienky nrorritoľitlgu prien]yselných odpadových vôd :Kontľolný pľofil ] ,,A,,_ na odtoku z Nš
,,Bo,- odbeľne miesto Vypúšt'aných odpadových vôdMiesto odbeľu vzoľiek :

_ kontrolné vzoľky |":]i'y vypúšt'anej pĺiemyselnej odpadovej Vody S obsahonr pľioritných látokbudú v ukazovateli CN-..lr.., CN- ,o*."'kontľolnoni p.äňi.,,n" odóberané v nádrŽina kyanidovevocly, pľed ich pľečerpávaním do neutľaliz ačnej nádiže,_ kontľolné vzorky kvality vypúšt'anej pľienryseln.j oipuoouej vocly obsahom pľioľitných látokv kontrolnom pľofile ,'B", budút odóbel'ané-na vtóku pľielnyselných odpadových vôcl z NS clo

äľ'':ä:ťi.začnej 
šachty za NS (v areálĺ prevádzky); ň;ú óaraďruoapäaoue ,rocly clo verejnej

Spôsob oclberu vzoľiek :
- kvaliÍikovaná bodová vzotka (dvojlrodino vá zlíevanávzoľka)
MeĹó-da a spôsob vykonávania rozbórov :

a) Monitoľing odpadových vôd ' ob*hon, prioľitlrých látok vypúšt'anýclr zpľevádzky NS doverejnej kanalizácie: do úvahy budú bľané iba virsíeoky tých analýz, ktoľé odobeľu a stanoviaakľeditované laboľatoľia určené pľe vykonávanie r:ozbo.u u ,,unovených ukazovatel,och.

'i"Ľil[ľ::g 
všetkých pľienyselných ódpadovi,cI'' 

"áJ uypĺs,'uni,.ĺ., ,pr"rairuy NS clo verejne;

- l x štvľťročne: do úvahy bucĺú brané výsledky analýz, ktoľe odoberie a stanovíprevádzkovateľ pľostľedníctvotn vlastného labóratóriá,- l x do roka: do úvahy budú bľané iba výsledky tj"n analýz, ktoľé odoberu a stanoviaakreditované laboratória uľčene pľe vykonáuanie ľázboľov v stanovenýclr ukazovatel,och.

_ odpoľúčanÓ
v Pľílohe č
dosiahnutie

metódy stanclvenia jednotl
3 Naľiadenia vlády č'

dobľého stavu vôcl.

ivých ukazovatel'ov vypúšt'aného znečistenia sťl uvedené
269/20|0 Z.z., ktorýln sa ustanovujú poŽiadavky na

NS v ukazovatel'och:
BSK-s , CHSKc,, NL, RL,
RAS , EL, N-NHĺ, Ncclk,
Pcclr., NEL. pH, teplota oC

max., CľÓ', Ni, CN..lt,
CN

Kvalita pľiemyselnej odpa-
zdovej vody vypúšt'anej

,'Bt' lx

kontľolu kvality vypúŠt'anej
pľĺemyselnej vododpadovej budev

vat'zabezpečo ádzkovatel'pľev podl'a
u c.vedených podmienkepodmienok

L2.4.2.2.

NS v ukazovatel'och:
BSK-s , CHSKc,, NL, RL,
RAS , EL, N-NHq , Ncetk,
Pcclt., PAU, NEL, PAL A,
pH, teplota nC max.o Cd ,
Hg , Zn, Cu, Cľ.";p. , Cľ6*,
Ni, CN.g;p., CNt.,*, Pb, As,
PAU AO

Kvalita pnemyselnej oclpa-
od VOJ zvody vypúšt'anej

,,8'o lx
zarck

laboľatória, podl'a podmienok
uvedenýclr v podrnienke č. L2.4.2.2.

kontľolrr kval ty vypúšt'arrej
pnem yse lnej vod budeoctpadovej v
ZAbezpečovat'
ptostľedníctvom

pľeváclzkovatel'
akľcditovaného



ktoľé tľeba evidovat' a poskytovat'
a technickélro stavu prevádzky (stľana
zo clňa l l .08.201 1)

ky na spôsob a metódy monitoľovania prevádzky a údaje,clo inforrĺačného systém'u, I..6. Käntľola ptevaaiuy
27 z 36 ľozhoclnutia č. 4746-23297/2O1l/w1ar/7i0930l iĹ

e)

V časti
II. Podmienky povolenia, I. PoŽiadav

'stra na 6 z 9 roz hoĺl ruttia č. 5 4 ó 5 /7 7 /2 0 2 0- 2 7 B 5 5 /2 0 2 0/7 7 09 3 0 ] 1 t /Z+

mení nasledovné ľiadky v tabul'ke č. 8

tabulka č.8

tabulka č .9

t)
V časti
ĺl' Podmienky povoleĺia, I' Požiadavky na spôsob ametódy'monitoľovania prevádzky aúdaje,ktoľé tľeba evidovat' a poskytovať do 

'ľľľ"*o- Jir,orru , L.7 ' p..jtňooni" spľáv znronitoringu (strana 29 z36 rozhocĺnutia č.4746-23297/201iiĺllaľ/lĺOg30l l l, ,o,rnu l l.08.20l l)
mení 1. a 2. ľiadok v tabul'ke č. 9 podmienky č. l.7.1. nasledovne:

Paľameteľ Fľekvencia Podmienky
meľania

Metóda
anal

a produktovodov na ZL
ľozvodovSkúšky tesnosti nádrŽi V zmysle

platných
pľávnyclr

pľedpisov na
úseku

oclrľan vôd

Pľostľedníctvom
odborne
spôsobilej osoby

Podl'a platných
STN

tľola technického stavu
spol'ahlivosti stavieb a zariadeni

a frrnkčnejKon V zmysle
p1atných
pľávnych

pľedpisov na
úseku

vôd

Pľostĺ:edníctvom
odbome
spôsobilej osoby

Pod]'a platných
STN

tesnostiSkúšky h nädržizáchytnýc
ha a l1 nádržiVaľU ých

V zmysle
platných
pĺ:ávnych

pľedpisov na
úseku

vôd

Pľostľedníctvom
odbome
spôsobilej osoby

Podlla platných
STN

Náplň spľávy ta
v

Dátum dodania
spľávy

a
Príjemca správy

TPKZ

SHMU Bratíslava
Korrrpletné údaje o
prevádzkaclr a ich
enrisiáclr v súlade so
zákononr o ÍPKZ

lx ľok do 28.februáľa
nasledujÚrcelro ľoka

Písorrrná
+

elektronická
do IS

inšpekcia
(odboľ lPK Ži1ina)

ochľana ovzdušia



ostatrié podmienky pľe prevádzku ,,Neutľa lízačnástanica, Žilĺna- Bytčica,, pľevádzkovatel,a FCCSlovensko' s'ľ'o', Bľatišlavská 18, 900 5ĺ Zohor' iČó;'íi'sts laz uuea"ne v integľovanompovolení č' 4746'23297l2olllMar/77a930l11 ,o ánu l r.ďs.zol l' v znení jeho neskoršíclr znrien,zostávajú neznenené v platnosti.

Toto ľozhodnutie tvoľí neoĺlĺlelitel'nú súčasť integľovaného povolenia č. 4746-23297/20ll/Marl77O930l l l zo dťla l l '08.20ĺ 1, v znenijeho neskol.ších zmien.

strana 7 z 9 rozhoclnu licĺ č. 5465177/2020-2785 5/2020/7 70930 1 t 1 /Z4

Uplné a pľavdive
informácie o zdľojoch
znečist'ovania ovzdu_
šia, emisiách a dodržia_
vaní emisných limitov
za uplynulý kalenclálny
ľok QIIEIS)

lx ľok do 'l5. fcbruáľa
nasledujúceho ľoka

písornná inšpekcii
(odboľ IPK Žilina)

elektľonická
do NEIS oĺl Žilina

odôvodnenie:

Inšpekcia, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podl'a $ 9 a ô l0 zákor.la č. 525/2003 Z.z.o štátnej spľáve staľostlivošti o-životne i.o't''.oĺ.' u o ,,r,.n" a doplnení niektoých zakonova podl'a $ 32 ods' l písm' a) zákona o IPKZ, na zákIa.de konania vykonaného podl,a $ 3 ods. 3písm' b) bod l'3' al'4', $ l9 ods' l za-v221'9_l|K7;ň;l:ľ1^77t'r*ospľávnonr kÔnaní, vydávazmenll integľovaného povolenia č. 4746'23297/20llĺiariioq3Ol ll zo dňa l1.08.201 l, v zneníjeho neskoľších zmien, na základe žiadosti prevádzkovaiei'a pcc Slovensko, s'r.o', Bľatislavskál8' 900 5l Zohor' lČo: : l318762, zo dŤlÄ ).!..O3202ó postúpenej od okľesného úľadu Žilina,odboru starostlivosti..o životné pľostľedie, oddelenia ä.nruny prírody a vybraných zložiekživotného pľostredia, listorn ĺ' oú-ze'oszP3-2}2}/O201ss-oozĺno, zo dňa u:'O4.202O. Žiadosťbola zaevidovaná na inšpekci i 23.O4.2020 pod č. 12376/202i.
Pľednretonr zmeny integľovanélro povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podnlienokpovolenia vypúšt'anie pľiemyselnýclr odpadovi,cn voa s obsahonr pľioritnýclr látok do veľejnejkanallzácie avôd zpovľchového odtoku' z prevádzkv do povrchových uód' udôs1edku Zlnenypľávnyclr pľecĺpisov platných na úseku voclného hospoááľstrrá.
Spľávny poplatok podl'a sadzobníka 

'p_.,ĺ'*y.ri- |oplatkov zákoĺla č' 145l1995 Z.z.o spľávnych poplatkoch v znení neskoršĺch predpĺsoí *u ,i.uilooa, nakol,ko ,n*nu integrovanehopovolenia nenrá chaľakteľ podstatnej zmeny'

ľnšpekcia konanie pľeľLršila rozhodnutím č. 5465/77lza2o-l3l07/2O2O/770g30llllz4zo 
clňa30'04'2020 a vyzvala p.ľevádzkov atel'a,aby v stanou.n.i l.ňot. do podanej Žiadosti doplnil všetkypožadovane náležitosti potrebné pľe vydanie ľozhodnuiiu o ,,r.,.ne integrovaneho povolenia.Prevádzkovatel' doručil 

.inšpekcil .r'1iuuJĺ". p"dkl';' ;;;ebné ku konaniu dha ]2'06.2O2O a

3!;i],;3ľ}' 
čím pominuli picl<áŽky, ŕvoii ktoým uoro tonunic o zmcnc iri.ŕ*.reho povolcnia
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Inšpekcia VZlnysle $ l1 ods. l0 písnr. b), c) ad) zákona oIPKZ upustila oĺi zverejnenia
žiadosti podl'a$ lĺods.5 písm. c),zverejneniavýzvy ainŕbľmácií podl'a$ l1ods' 5píšm.d)
apožiadania obce podl'a $ ll ods.5 písm. e) zákonaoIPKZ zdôvodu' žesa nejednáokonanie
podl'a $ l ĺ ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s $ ll ods. 5 písm. a) zákona oIPI(Z písonrne upovedomila 1istom č.
2020-|897812020/7"10930lIllz4 zo dňa 22.06.2020 ťrčastrríkov konania á ĺjotkrrute orgány o
začatí spľávneho konania vo vcci vydania Zmeny integrovaného povolenia pľe p..uĺorľu
,,Neutľalizačná stanica, ŽIIina- Bytčica", pľeváĺlzkovateľa FCC Slovenslĺo, s'r.o.' Éľatislavslĺá l8,
900 5l Zohor,lČo: :1 318 762 a ur:čila leňotu na vyjadľenie 30 dní odo dňa doľučenia.

Podl'a $ l l octs. 5 písnr' b) zákona o \PKZ inšpel<cia doľučila týmto subjektom stľučné
zhrnutie údajov a inÍbľrnácií o obsahu žiadosti poskytnuté pľeváĺĺzkovatel'onr a oinámila. kc1e je
možné nahliadnut'do Žiaclosti, prílolr a ľobiť z nej kópie, odpisy atebo výpisy.

Zároveh oznánrila, Že ak žladny z Ĺlčastníkov konania v trľčenej lel'ote nepoŽiada o naľíacĺenie
úStneho pojcdnávania, inšpckcia upustí od jeho naľiadenia podl'a 5 it ods. l0 zákona oIPKZ.

V určenej lehote na vyjadľenie k navrlrovanej zmene integrovaného povolenia boli irršpekcii
doručene nasledovne písolnné stanoviská:
Mesto Žilina, vyjadrenie č. 12g5l/202}-15g7g9/2020-sU-Vl zo dťla 15.07.2020:

Mesto Žilina sĹlhlasí so zmenou integrovaného povolenia pre pľevádzku 
',Neutralizačnástanica, Žilina _ Bytčíca" spočívajúceho v prehodnotení a aknalizácii podrrrienok povolenia na

vypúšt'anie pľiemyselných odpadových vôd s obsahom pľioriĺrýclr látok do veľejnej kanalizácie
a vôd z povrchového odtokrr z prevádzky v dôsledku zmeny právnych pľecĺpisov ptätnýcli na ťrseku
vodného hospodáľstva bez pripomienok'
Vy'judrenie inšpekcie; Me'sĺo Žitĺna nevznieslo žiaclne požiaclavk1l, pľeto Sa o nich nerozhoclovalo.

SVP š.p., oZ Piešt'any, č. CS SVP oZ PN 54371202O/0l; Cz 2L944l2I0l2O20 zo dňa 14.07.2020:
Z hl'adiska záujrnov správcu tokov s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd -vypúšt'anie vôd z povľchovélro odtoku do toku Rajčanka súhlasíme. odvádzahé daŽďové vody

v zmysle pľiloŽeného ľozboru vypúšt'aných vôd neohľozujú kvalitu povľchových a podzemnýcĹ
vôd.
Vyjclcĺrelĺie inšpekĺ:i.e.' SVP, š.p. oZ Piešt'ĺlny nevzniesĺo žiaĺJne požiacĺ.avlql, preto .sa o nich
neľozhoclovalo.

Zclôvodnenie zlnien podnrienok v integrovanonr povolení:
Inšpekcia prehodnotila a aktualizovala povolenie lla vypťršt'anie pľienryselných odpadovýclr

vôcl s obsahom prioľihlých látok ĺlo veľejnej l<analizácie a urči1a časové obnre<lzenie povolenia na
dobu 6 rokov v sírlade s $ 38 ods. 4 zál<ona o vodách. Zfuoveň inšpekcia znižila ľozsah
sledovanýcli ul<azovatel'ov vo vypťršt'aných priernyselných vodách cĺo veľejnej kanalizácie v
súlade so Zlnenou legislatívnych predpisov na úseku oclrrany vôd (podl'a $ 3-8 ods. l zákona č.
409l2ol4 Z.z, ktorýrn sa nrení a dopÍňa zákon o vodách je potľebné povolenie oľgánu štátnej
vodnej spľávy na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd atebo ĺlsobitných vôd s obsahonr
prioľitnýclr látok a pľioritnýclr nebezpečnýclr látok uvedených v ZOZNAME ll pľílohy č.1
a d'alších znečist'ujúcich látok uvedenýclr v ZoZNAME IIl prílohy č. l do veľejnej kanalizácie,
pričorľr do ZoZNAMU ll- pľioritné látky je zaradenálen znečist'ujúca látka nikel - Ni).

Inšpekcia pľelrodnotila povolenie na 
'vypúšťanie vôĺl z povľclroveho odtoku z pľeváclzky do

ľecipientu Rajčanka a určila časové obmedzenie povolenia nadobu l0 rokov v súIadó s $ 21 oás. +
písm. e) zákonao voclách.



- Zmena povolenia na Vypúšťanie pľiemyselných odpadovýclr vôd do veľejrrej kanalizácie pľeprevádzku ,,Neutľalizačná stanica , Žllini _ nytoi.u.,,'|oJl;a $ 3 ocls. 3 pĺsm. b) bod l.4' zákona oIPKZ' v nadväznosti na $ 38 ocls.l zákona r'.saqlz|nóq-ž.r. ovodách aozmene zŕl]<onasNR č.37211990 Zb' o pľiestupkoch v znení neskoľších p.eapĺsw,

- zmona povolenia na vypúšt'anie vôd z povľclrového odtokrr do dažd,o vej kanalizácie aňou dopovľchových vÔd pľe pľevádzku ,,Neutializačná stanical, Žilina _ Bytč' "u.. 
-' 

podl,a $ 3 ods. 3písm' b) bod l'3. zákona o IPKZ, v n1dvlizno'ti nu $ ĺi-'ods.ĺ písm' d) zákona'J '1Zňíooiž.r.o vodách a o zmene zákonasNR č. 372/19gozo. o pľiestupkocli v znenineskoľších pľedpisov.

hšpekcia rla základe pľeskúmania a zhodnotenia predlo žetlej žiadosti zistila, že sú splnenópodmienky podl'a zákona o IPKZ, zŕlkona o vodách 'a 
poĺlmienky pocll'a zákona o spľávnomkonaní' ktoľó boli súčastbLl integrovaneho povoI'ovuniu Ji..r,l ľozhodla tak' ako sa uvácjza vĺlvýľokovej časti tolrto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti torriuto ľozhodnutiu je podl'a $ 53 a $ 54 zákona č' 7111967 Zb. o správnonr konanív znení neskoľšĺch preclpisov lrroŽno poclať ná Slovenskťl irršpekciu ŽivotnéIro prostredia,Inšpektoľát Živohélro pľostľedia v Žiline, odbor integrovaného povol'ov anla akontľoly odvolaniedo 15 dni odo dňa ĺloručenia písomného vyhotoveň ľozhoĺlnutia účastníkovi konania. Ak totorozhodnutie po vyčeľpaní prípustných riadných opravn1icffistľiedkov nadobudne pľávoplatnost,,jeho zákonnosť môže byť pľeskúmäná súdom.
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SÍlčasťou konania o zmene integrovarrého povolenia pľevádzky pocll,a zttkonalPKZ bolo:

Ing. Mariana Maľtinková
riaditel'ka

Doručuje sa:

l FCC Slovensko, s.ľ.o', Na stanicu 56l, 0I0 09 Žjlina
? Mesto Žilina,Námestie obetí komunizinrr,0l l ň n,l;"^3' SEVAK, a.s. Bôľická cesta l960, 0ĺ 0 5l Žitina4' Slovenský vodohospodáľsky pĺ:dnik š.p., oZ Piešťany, NábreŽie I. Krasku 3/834, 92l 80Piešťany

Po nadobudnutí pľávoplatnosti ľozhodnutia:
5' okĺesný úrad Žilina' odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, Vysokoškolákov 8556/338, 0l0o8 Žilina
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osvedčovacia doloŽka
'edčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 'l písm. a) zákona;' 305i2013 Z' z' o elektronickej.podobe výkonu pÔsobnosĺi orgánov verejnej moci á o zmene ä'doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisóv a výrrlastou Uradi podpredsedú vlády Slovenskej republiky pre investĺcie a informatizáciu č.33112018 Z. z. o zaručenej konverzĺi.
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Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentiÍikátor Slovenská inŠpekcia Životného prostredia, NTRSK-001 56906

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová k autorizácie
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Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná
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Kvalifikovaná elektronická pečat'
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29.08.2020 10:36

24.10.2020 09:23Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je založenä na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autoľizáciu vykonala

Slovenská inŠpekcia Životného prostredia, NTRSK-00'l 56906ĺdentiÍikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Typ Časovej pečiatky

Stav časove| pečiatky

Kvalifikovaná

08.2Ô2010:36

Časová k autorizácie

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky

2t3
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Úoaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručene'j
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 24.10-2020 09:23

7346-201024-2610

Zaručenú konverziu vykonal '

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zatučoná konveŽia vykonaná automatizovanýn] spôsobonr' údai€ o nlénô, pŕiezviskÚ. ÍUnkcii a o pfacovnom zarad€nl sa nouvádŽaiÚ'

Podpis a pečiatka

sLovENsKÁ PoŠĺl, a.s'
Paftizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
- 1277 -

J/J


