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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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sLovENSKÁ INŠPEK CIA ŽIvoTNÉHo PRo STREDIA
Inšpekto r át živ otného pľostľedia Žilrina

1egionárska 5o 012 0s Žilina

)

Číslo :'7 47 4 l 7 7 l 202I -3266I l 202l l 7 7 0930 1 1 1 /Z5 -SP Ž1lina 16'09.202l

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektoľát životného prostľedia Žilina, odboľ

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej spľávy
podľa $ 9 a $ 10 zákonač.525l2OO3 Z.z. oštátnej spľáve staľostlivosti oživotnépľostredie a o
Zmeno a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a)

zákona NR SR č. 39l2}l3 Z.z. o integĺovanej pľevencii a kontľole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len

,'zákon o WKZ") a špeciálny stavebný úrad podľa $ l 20 zákona č.5017 6 Zb , o ílzemnom plánovaní
a stavebnom poriadku v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len 

',stavebný 
zákon"), na základe

konania vykonaného podľa $ 3 ods. 4 a $ 19 zäkonaoIPKZ, podľa $ 66 stavebĺého zákona,na
zálklade konania vykonaného podľa zákona č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľších
predpisov (ďalej len,,zákon o spľávnom konaní")

mení

integľované povolenie

č. 4746-23297l2}l1lMarf70930111 zo dňa 11'08.20011, vydané inšpekciou na vykonávanie

činností v prevádzke

,,Neutľalizačná stanica, Žilrina - Bytčica"
prevádzkovateľovi

FCC Slovensko, s.ľ.o.'
Bľatislavská 18o 900 51 Zohor,ICo: 31,318 762

a jeho zmeny č. 1955-6881/-17l20t4lKozl77O93OII7lZI Zo dňa 10.03.20|4, č. 4948-

1g6g4l2o:.ilKoil770930llUz2 zo dÁa 22.06.2016, č. g9l9493l20O8lŽerl770ol0203lZ3 zo dila
17.03.2008, č. 6'16I-40190/20l8/Kozl770930II1lZ3 zo dňa 22.1I.2018, č. 546517712020-

27855l2020l77Og30II124 zo dňa 27.08.2020, (ďalej len ,,integrované povolenie"), podľa $ 3

ods. 1 a 2 zŕkona o |PKZnasledovne:
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^)Časť: (strana 2 z 36 rozhodnutia č. 4746-|' súču'ťo,' integrovaného povolenia je

B2g7 l20l1ll/rarl77 09301 1 1, zo día 1 1'08'201 1)

dopĺňa:

v oblasti stavebného konania:
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby ,,Stavebné úpravy vnútľoareálových komunikácií a

spevnených pto.t, so l01 Vnútroareálové Ĺomunikácie á spevnené plochy, So 102 DaŽďová

kanallzácia+ oRL,;podľa $ 3 ods. 4zákoĺaoIPKZ,v súlade s $ 66 záĺkonač.5011976Zb' o

územnom plánovaní ä staveňnom poľiadku v znení neskoľších pľedpisov, na'pozemkoch parcelné

č' KN-C |493l8v k'ú. Býčica vo vlastníctve pľevádzkovateľa a KN-C I493l58,I493l3l,l493l32'

1'493l67 v k.ú. Býčica vo vlastníctve spol. Špeciálne technológie' s.r.o. na zákLade dohody,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- povolenie na vyp"úšťanie vôd z pôvľchového odtoku do povrchových vôd 
-podľa 

$ 3 ods' 3 písm'

b) bod l.3 zákoni o IPKZ, v súlade s $ 21 ods. 1 písm. ď) zäkona č. 36412004 Z'z' o vodách

a o zmeÍLe zilkonasNR č. 372ltg90 Zb. o pľiesfupkoch v zneníneskorších pľedpisov (vodný zákon

(ďalej len,,vodný zákon"),
- pävolenie ná uskutoúnenie vodnej stavby podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 3 záĺkona o IPKZ,

v súlade s $ 26 vodného zálkoĺa'.
- So 102 Dažďovákaĺalizárcia+ oRL,

- súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadeni alebo na činnosti, na ktoré

nie je potľebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových

upoä".^*r'ycn v6d podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o pKZ, v súlade s $ 27 vodného

zákona.

b)
Vydáva stavebné povolenie

na stavbu

,oStavebné úpravy vnútroareálových komunikácií a spevnený9h plôch, so 101

Vnútroareálové Ĺomunikácie a spevnäné plochy, so 102 Dažďová kanalizácia t ORL"

podľa $ 3 ods. 4zákonaoIPKZ,vsúlade s $ 66 stavebného zäkona,varcáItpteviĺdzky,rľa
pozemkoch parc. č' KN-C !493l8v k'ú. Býčica vo vlastníctve pľevádzkovateľa a KN-C |493158'

I4g3l3l, ĺ+blllz, 1493167 v k.ú. Bytčicä vo vlastníctve spol' Špeciálne technológie' s.r.o' na

základe dohody s pľevádzkovateľom.

Účel stavbv:
Učelom PD ,,so 10l Vnútro arciiové komunikácie a spevnené plochy" je spevnenie a_obnova

hy.' ;;til"č;.j plochy v areáIi firmy FCC S1ov.n'ko. Budú vybudované dve parkoviská

srúziu.. p'.-'"-.'ĺ''"'cov a pľe klientov. i'arkovisko pľe zamestnancov je situované v arcáli firmy

a paľkovisko pre klientov sa iachádzapred vsfupom do budovy spoločnosti.

Existujúca mani|ulačná plocha stĺii p.euuzie pre uskladnenie kontajneľov a nádob na odpad'

ob""*;i'yň ä*ĺp"r"enej plochy bude realizováná doplnením dvoch asfaltobetónových vrstiev

v miestach existuiúceho podkladu z cestných panelov. Ná ploche tvorenou zhutnenou štrkodrvinou

b"d;;ilä;'?Jrrst*ŕ"ia tvoľená obrusnóu a ložnou vľstvou z asfaltového betónu spolu so
stmelenou podkladovou vrstvou.
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kapacitou paľkovacích miest bude6

plochu oblúkmi s rádiusom
e tvoľený obrusnou vrstvou hÍ 5 0 mm a

Celková hrubka konštrukcie paÍkoviska dosahuj

Paľkovacie miesta budú
bude pnamo napoJ ena na

pľístupovej komunikácie Je )) 02,m. Kľyt
1ožnou vľstvou hr 70 mm asfalz tového

e 500 mmm

značeĺia.
parkovisko pre zamestnancov s celkovou

v areŕil spoločnosti medzi existujúcim vJ azdom a budovou.

z navľhovaneJ pľístupovejkomunikácie šíľky5 50 m, ktoľá
Rl,z:3 ,0 m. D|žka

J

paĺkoviskom pre zamestnancov a budovou navrhnu té

vedený od budovy k existujúcemu altánku na

,50 KIý chodníka bude rea|izovaný betónovej d|ažby hr 60I m. z

Je vybudovanie chodníka pre peších,

aizl<e 9 ,45 m. Šíľkachodníka pľe peších
Írm.

plynulo napoJ ene ÍLa existujúcupre klientov sttuované pred vstupom budovy budedo
komunikáciu s kĺýomz asfal tového betónu Kap actta

navľhovaných manipulačných p lô ch e rcal'izované
parkoviska parkovacích mrest.je

b

6

zachýeni odvedená do dažďovej kaĺalizácie. P
uličných vpustov nachádzaj'hcich sa na pľiľahlej

paľkoviska pľe zamestnancov na urovnl

pľiecnym sklonom odvádzaná do

drenážne

povrchovo Zrážkovŕĺvoda
líniových uličnýchvpustov odkiaľžľabov a

arkovisko pľe klientov bude odvodnené
o služnej komunikácii.

zemnej pláne bude zabezpečené

J

a

vôd v mieste
podzemného odvodňovacieho trativodu zaústenéhodo uličného

( )

DN
vpustu. Ttativod

60 ffiffit obalené geotextíliou,Iperforované potrubie z PVC rozmeru
na štrkopieskovom lôžku a obsypané štľkom'

PD ,,so 102DaŽďovákanaltzäcia + oRL" je odvodnenie navľhovaných spevnených
voda z povrchového odtoku bude odvádzaná navrhovanou kanalizáciou. Táto bude

do existujúcej areálovej dažďoveJ kanalizácie vyust'ujúcej do recipientu rieky
Pľed zaústením do existujúcej kana|jzácie bude voda pľečisťovana V odlucovacl

látok ORL( )
stav:

su aľeálové spevnené
povľchom. Sklonové
v potrebnom množstve prvky

pľvok kanalizačná šachta
dažďovej kana|izácil DN300 prechádzajúcej

sa pľlemeľ kanalizácie na DN4OO a kana|izáciazvacsl

plochv tvoľené betónovými cestnými panelmi a z časti

pomery spevneneJ plochy vyhovujúce a zaroven na neJile su
eJ ploche sa nachádza iba Jedenodvodnenia. Na cel

vybavená vtokovou lnľezou. Šachta sa nachádza na

areálom smerom na severovýchod. Mimo
vyust'uj e do recipientu rieky

na-jeho pÍavom brehu. Správcom aľeálovej kana|izácie celého bývalého areá|ll ZYL je
FCC Slovensko, s.r.o.

kanalizácii:nä

použitá bude plastová šachta DN600 (napr' Tegra), zloŽená z plastového dna,

rury a osadená bude na zhutnenom pieskovom lôžku hľ. 100 mm. Prekrytá
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bude liatinovým poklopom DN600, tr. zaťaŽenia A15 bez odvetrania, ktoý bude uložeĺý na

kónuse PAD.
je pľefabľikovanášachta, z\ožená zo že|ezobetónových_ navľhnutá

dielcov ol000 - dna, skľuže, kónusu (ľesp. záh'rytovej dosky). Pľekĺýá bude

poklopom a60O mm tľ. zaťaženia Bl25 s odvetľaním' Šachta bude osadená na

bude zasahovať do paľkovacej plochy

Projektovú dokumentáciu stavby ,,Stavebné úpravy vnútľoareálových komunikácií a

spevnených plôch, So 101 Vnútľoareálové komunikáiie á spevnené plochy" vypracovala spol'

DAQE Slovakia..r.o., Pľibinova 8953162,010 01 Ži|lna,Ing. Lukáš Rolko, autorizovaný stavebný

inžinieľ č. 5438*A2, 03l2O21, č. pľojeun zĺ-ĺg. Pľojektovú dokumentáciu stavby ,,Stavebné

úpravy vnútľoaľeálových spevnených pto"t', So 102 vázďovekanalrizácia + oRL" v1pľacovala

spol. STUDIO A.P.ŕ., ..ro., Ruáĺnsŕĺ ...tu 901, O24 0I Kysucké Nové Mesto' Ing' Róbeľt

P;mický, autorizovaný stavebný inžinier, č. 5 4',7 3* A2, 03 l 2027 .

Stavebníkom stavby je: FCC Slovensko, s' r' o'

sídlo: Bratislavská 18, 900 5l Zohot

IČo: 3I3l8 762

Na uskutočnenie stavby ,rStavebné úpľavy vnútroaľeálových komunikácií a spevnených

plôch, So 101 Vnútroaľôálové komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďová kanalizácia

* ORL*:

1. Miesto stavby: na pozemkoch parc. č. KN-^C l4g3l8 v k'ú' Býčica vo vlastníctve

prevádzkov ateľa aťN-c 14%15ď, ;p193l3l, I493l32, 149316'7 v k.ú' Býčica vo vlastníctve

äp"i. šp".ĺĺine technológie, s.ĺ.o. na základe dohody s pľevádzkovateľom'

2. Stavba ,,Stavebné úpravy vnútroaľeálových komunikácií a spevnených plôch' So 10l

Vnútľoareá1ové komunikácie u 
'p.un."é 

plochy" bude uskutóčnená podľa dokumentácie

overenej v stavebnom konaní, Lioru vypľä.ouuiu spol. DAQE .Slovakia s'ľ'o'' Pľibinova

8953162,010 01 ŽíLĺna,lng. ruĹes ió1tro, autoižovaný stavebný inžinieľ č' 5438*^2'

03lz02l,č. projektu 12l-;,g.Stavba ,,Stavebné úpravy vnútróaľeálových spevnených plôch' So

IO2 Dažďová kaĺaiizácia + oŔL., bude uskutočnená podľa dokrrmentácie oveľenej

v stavebnom konaní, ktoru rrypru.ouĺa spol. STUDIo A'P'P'; s'r'o'' Rudinská cesta 901' 024

01KysuckéNovéMesto,tng.noueÍtPárnický,autorizovanýstavebnýinžinier,č,5473*A2,
0312021.

Projektové dokumentácie sú neoddelitelhou súčasťou tohto rozhodnutia ako pľíloha pľe

stavebníka.
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3. Pľípadné zmeny) ktoľé by sa ukérzali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.

4. Rozpočtový nrĺklad stavby: 26 564,127 €

5. Za technické ľiešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypľacovania pľojektovej
dokumentácie, aj za jeho realizovatelhosť je zodpovedný projektant.

6. Na stavbe musí bý po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou
overenou inšpekciou vstavebnom konaní avšetky doklady týkajúce sa uskutočňovania
stavby.

7. Pľi uskutočňovaní stavby dodtžiavať pľedpisy týkajúce sa bezpečnosti pľáce a technických
zariadeni a dbať o ochľanu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č,)47l20I3 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich.

8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky'

9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pľed začatím stavebných prác celý názov a adresu
dodávateľa a doklad o jeho odboľnej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.

10. Investoľ zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na
cudzich nehnuteľnostiach a stavbách.

1l. Pred začatim stavebných prác na stavbe musia bý' vykonané všetky ochľanné opatrenia
kzamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakol'ko stavenisko na nachádza yo
vnútorných pľiestoroch areálu spoločnosti.

12. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch ýstavby.
Musí mať zriadený vjazd avýjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných vyľobkov, na
odvoz stavebného odpadu, na prístup zdľavotnej pomoci apožiamej ochĺany. Musí byť
prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochtana zdravia l'udí na stavenisku a v jeho okolí,
ako aj ochľana životného prostľedia.

l3. Rešpektovať skutočnosť, že reaLlzácia stavby sa bude vy'konávať zaplnej prevádzky ostatných
zariadeni pľevádzkovateľa. Stavebné amontážne fi'my musia dbať na pľevádzkové
obmedzenia apožiadavky investora tak, aby nebola narušená vyľoba.

14. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne pľáce so zásadami
bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdtojmi ohrozenia.

15. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na
stavbe. Po ukončení stavebných pľác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do
prevádzky.

16. Stavebník je povinný viesť v zmysle $ 46d stavebného zákonana stavbe stavebný denník'
17. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle $ 43f stavebného zákona použiť iba stavebné

výrobky' ktoľé sú podľa zákona č. 26411999 Z.z. o technických požiadavkách na vyľobky
a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby
počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť.

Podľobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochľany záujmov spoločnosti, najmä z hl'adiska
životného pľostredia, na komplexnost' qýstavby:

18. Počas rea|izácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zovšeobecne
závázných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
- s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nak|adať v súlade so zákonom

č. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
pľedpisov a právnymi pľedpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou pľojektovou
dokumentáciou,

l

I
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pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov opľávnenej osobe,

äapaay zo stavby, ktore uz nebude možné využiť,je potrebné odovzdať len oprávnenej

o.ôb.'r, zmysle'zákona o odpadoch, pričom je potrebné up1ednostniť ich zhodnotenie

(zbemé suróviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred

)neškodnenĺm 1st<tĺdka odpadov); na stavenisku je potľebné vyčleniť pľiestoľ na dočasné

skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový

kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktoľý nebude

ohľozovať životnépľostľedie, alebo odpad zo staveniska hneď odväžať'

19. Počas realizácie stavebných prŕrc dodržiavať povinnosti vyplývajíce zo všeobecne záxäzných

pľávnych pľedpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

- obmedzovať pľašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť

znečistenie verejnej komunikácie,
- pri náteľoch oceľovej konštľukcie ochľannými nátermi použiť,,ľegulované vyrobky" podľa

žák ru č.I37l20I0 Z. z. oovzduší aprílohy č'2 vyhlášky č.I27l20|I Z. z. ktorou sa

ustanovuje zoznam ľegulovaných vyľobkov, označovanie obalov apožiadavky na

obmedzenie emisií pňhavých organických zltňenin pri použivani oľganických

rozpúšťadiel v regulovaných vyrobkoch.

20. Zaťaženie okolia hlukom pri realizŕrcii stavby znižiť optimalizáciou použitia mechanizmov,

pľacovných pľostriedkov a postupov tak, aby neboli prekĺočené prípustné medze hluku.

21. Počas realizáciestavebných prác dodrŽiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných

právnych predpisov na-úseku ochľany vôd austanovenia príslušných technických noriem

vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:

- v pľípade mimoľiadneho zhoľšenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu

vypräcovaného pre ochĺanu povľchových apodzemných vôd vzmysle všeobecne

zĺlväzĺýchpľávnych pľedpisov na úseku ochrany vôd'

22. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštnrkturu, prístup pľe stavebné

mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

Dodľžanie d'alších požiadaviek dotknu{ých oľgánov :
23. z

č.2I zo dita2l .202r
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochľany zdravia pľi práci apožiadaviek bezpečnosti

technických uv ádzame zistenia a pripomienky , ktoľé je potrebné doriešiť v procese výstavby:

Stavebné práce aúpravy je potľebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č

I47l2OI3 Z.z. v zneni vyhlášky č. 4612014 Z.z.,ktorou sa ustanovujúpodľobnosti na zaistenie

bezpečnosti a ochľany zdravia pri stavebných prácach aprácach s nimi súvisiacich

apodrobnosti o odbornej spôso bilosti na výkon niektoých pracovných činností

Súčasne upozoňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpi sov, ktoré pri uživani

stavieb a ich súčastí, pľacovných pľiestoľov, pracovných prostľiedkov a technických zariadeni

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdraviapri pľácr'

Slovenského DO s.o.. c. CS SVP OZ PN24. Dodržať oo
5477 ll2: CZ2 182912101202 1 zo dia28 2021.'

S vypúšťan im dažďových vôd zo spevnenej plochy, po i"l pľečistení v navrhovanom oRL
súhlasíme za podmienky, že navľhovanj'Ái sta_vebnými prácami nedôjde k navýšeniu

súčasného odtoku z areálu spoločnosti do vodného toku'

Z hľadiska kvality vody s ôsadením plnoprietokového- oRL, s garantovaným dočistením

NEL do 0,l mg4 zuhlasíme. Pri prôvádzke y9dnej stavby požadujeme dodrŽať

|ľevádzkový poľiňok (oRL), z dôvodubchrany kvality podzemnej vody'

L-



strana 7 z ] ] rozhodnutia č. 7 47 4/7 7 /202 ] - 3 2 66 1 /2 0 2 1 /7 7 09 j 0 1 1 I /Z5 -SP

25. Dokončenú stavbu možno uživať len na zŕlklade ľozhodnutia o lživaní stavby (kolaudácia).

26. Kakolaudácii stavby je potľebné pľedložit':

- projektovú dokumentáciu oveľenú stavebným úradom v stavebnom konaní,

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatých zmien od

dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok

stavebného povolenia,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zil<ona,

- stavebný denník,
_ ceľtifikáty všetkých použitých výrobkov a mateľiálov,
_ ceľtifik áty prellkŕnaÄĺa zlróay, piípadne technické osvedčenia na všetky stavebné vyľobky,

- kópie aoitaaou o zhodnotení' rósp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pľi realrizŕrcii

stavbY,
- prevádzkový poľiadok oRL,
- doklad o tesnosti dažďovej kanalizačnej siete,

- ostatné podklady, ktoré vyp1yvaj,6 z podmienok pľe stavebné povolenie a zo stavebného

zákona a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

27. Stavebník je povinný umožniť povereným oľgánom vstup na stavbu za účelom vykonania

štátneho stavebného dohľadu.

28. Stavebné pľáce na stavbe je možné začať vykonávať aŽ po nadobudnutí právoplatnosti tohto

ľozhodnutia.

29. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch ľokov odo dňa

nadobudnutia pľávoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadĺe námietky

c)

V časti
II. Podmienky povolenia, B. Uľčenie emisných limitov pĺe všetky látky unikajúce zprevádzky vo

významnom množstve, B.2.Voda (stľana t6 z 36 rozhodnutia č' 4746-

23297 l20LI lMarl 7 7 0930 1 1 1, zo día 1 1 .08.20 1 1 )

mení podmienku B,2.2. nasledovne:

B.2.2.Podmienky pre vypúšt'anie vôd z povľchového odtoku:

B.2.2.t, Povolenie je platné pre vypúšťanie vôd z povľchového odtoku z priestoľov v'aľeáli

prevádzky ,,Neutralizačná stanica, Žĺliná - Býčicď' odvádzaných daž{ov9u

kanalizác1oj)' cez gľavitačný odlučovač ľopných látok do vodného toku Rajčanka, č'

hydľolog. poradia 4-2I-06, identifikátor č' 4231) '

B.2.2.2. Vody z povrchového odtoku z ciest a spevnených plôch prevádzky musia byť pred

vypustením do ľecipientu predčistené v giavitačnom odlučovači ropných látok'

B.2.2.3.odlučovač ropných látok musí bý prevád zkovať v súlade so schváleným Prevád"\9uľl

poľiadkom pľe gľavitačný odíučävač ropných látok, zabezpečovať jeho pravidelnú

kontrolu a údržbu tak, auy Ĺola zabézpečená garantovaĺá hodnota na odtoku

v ukazovateli NEL do 0,1 mglL'

I
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B.2.2.4. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku sa nestanowjú'

B.2.2.5.Vykonávať monitoľing vôd z povľchového odtoku v rozsahu uvedenom v podmienkach č'

I.2.3.1. aI.2.3.2.

B.2.2.6. časová platnost' povolenia:
Povolenie je platné do 27 .08.2030'
lnšpekcia *oz" platnosť povolenia predĺžiť na zátklaďe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa

nezmenia po dmienky, za ktoý cÁ bolo povolenie vydané'

ostatlré podmienky pre pľevádzku ,,Neutra|izačná stanica, ŽiLina _ Býčicď' prevádzkovateľa

FCC Slovensko, 
'.'.o, 

Bratislavská 18, 900 5L Zohot,IČo: :t 3l8'762 uvedené v integrovanom

povolení č.4,74:6-23297l2}IllMarl770930l11 zo ďía 11.08.201l,v znenijeho neskoľších zmien,

žostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčasť integľovaného povolenia č. 4746-

23297l2OIIlMarf709301l1 zo dňa 11'08.201l, v znení jeho neskoľších zmien.

odôYodnenie:

lnšpekcia, ako pľíslušný oľgán štáĺrej spľávy podľa $ 9 a $ 10 zákona č' 52512003 Z'z'

o štátnej správe starostlivosti ďživotné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov

apodľa gáz oos. 1písm. a)zŕlkonaoWKZ, nazŕlklade konaniavykonanéhopodľa $ 3 ods' 3

písm' b)_bod 1.3. al.4', $ 19 ods. I zákona oWKZ a špeciálny stavebný úrad podľa $ 120

stavebného zäkona, podú ,árk nu o sprármom konaní, vydálva zmenu integľovaného povolenia č.

4746-232g7l20|llMarl77)930111 zo día ll.08.201l,vzneĺijeho neskoľších zmien,nazáklade

žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavskĺ tb, goo 5l Zohor,IČo: :t 3|8762,

zo dňa o1.oe .zozt. Žiadosť bola zaevidovaná na inšpekcii 16.06.2021 pod č.214591202l'

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na stavbu

,,Stavebné úpravy vnjtroareálových komunikácií a spevnených plôch, So 101 Vnútroareálové

komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďováĺkaĺalizácia+ oRL".
Správny pôplatok pooľá sadzobníka spľávnych poplatkov zákona č. 14511995 Z'z'

o ,p.*rry.n póptu*o ch i znenineskoľších prďpisov sa neukladá, nakoľko zmena integľovaného

povolenia nemá charakteľ podstatnej zmeny'

Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č.7474177l202l-2l'7|2l202ll770930l|ýZ5-SP zo

d;* L7 .06.202I a ,yrrä1u prevádzkov ateľa, aby v stanovenej lehote do podanej žiadosti doplnil

všetky požadované náležltosti potľebné pre vydanie rozhodnutia o Zmene integľovaného

povolenia. Prevádzkovateľ doručil inšpekái crrýu1ĺ9e podklady potĺebné ku konaniu dňa

29.07.2O2I, čím pominuli prekážky, kvôii ktoľým Ĺotó t onänie o zmene integľovaného povolenia

prerušené.

Inšpekcia vzmysle $ 11 ods. 10 písm' b), c) ad) zákona oIP|(Z upustila od zveĺejnenia

žiadosti podľa $ ll ods. 5 písm. c), zv:eľejneĺiaýzvy ainformácií podľa $ 1l ods' 5 písm' d)

apožiadanra obce podľa $ 11 ods. 5 písm. e) zákóna-oIPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie

podľa $ 11 ods. 9 zákona o IPKZ.
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Inšpekcia v súlade s $ 11 ods. 5 písm. a) záfl<oĺ2^o^yru písomne upovedomila listom č'

7474177l2021-28l86l202:lr,70g30nlÉ5-sP Á aĺu 29.07..202l účastníkov konania a dotknuté

orgány o začatíspľávneho konania vo veci vydania zÍnefly integrovaného povolenia pĺe prevádzku

-ií*í."iĺ^ĺnĺ sänĺcä,'ňl"":p,ĺči9a,,,pľóvádzkovateŕa.FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18,

ó^oo sr Zohor,tČo: :t 3l8 762a uľčila leĹotu na vyjadľenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa $ 1l ods. 5 písm. b) zákona o IPYJ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné

zltruftieúdajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila kde je

^oi"enahľádnuť 
do žiadosti, príloh a ľobiť z nej kópie, odpisy a1e!9 výpisy'

Zároveil ozĺámi|a, Že akžíadny z účastníkov konania v uiĺenej lehote nepožiada o naľiadenie

ústneho pojednávania, inšpekcia upístí od jeho nariadenia podľa $ 1 1 ods' 10 zákona o IPKZ'

výstavby:
Stavebné pľáce aúpravy je potľebné vykonávať sľešpektovaním požiadaviek vyhlášky č'

l47120|3 Z.z. v rn"ni ôr'rísťy 8. qelzol+2.z., ktotor,r sa ustanowjú podľobnosti na zaistenie

bezpečnosti aochĺany zdtaviapľi prácach apräcach snimi súvisiacich apodrobnosti oodbornej

sporouĺlosti na výkoí niektoýc_h pracovných Binností' v 'L'-J-^L .._^l_:^^.
Súčasne .rpo"o.n r;"*. 'u 

pírr"rrie päžiadaviek bezpečnostných pľedpisov, ktoľé pri lživani

stavieb a ich súčasli, p'u'olo"i'cn pľĺestorov' pľacovni'cĺ prostľiedkov a technických zaľiadení

môžu ovplyvniť stav bózpečnosti a ochrany zdraviapri práci'

Vyjadrenie inšpekcie: Podmtenka bola zapra"orori di podmienok na uskutočnenie stavby v bode

23.

V určenej lehote na vyjadľenie k navľhovanej zmene integĺovaného povolenia boli inšpekcii

doručené nasledovné písomné stanoviská:

zo 1 0

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochĺany zdtavia pri pľáci apožíadaviek bezpečnosti

technických zariaďení uvädzame zistenia a pripomienky ktoré je potrebné doĺiešiť v procese

,rj:#::| inšpekcie: PodmienlE boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode

24

06'07 '292!: 
^ |Í^^:x-1.ALn o oó,ĺ 'liline obdľžalo dŤn 17.06'202I žiadosť

ffi *-.ľ':.ľŤffi "TäTľil:"iíl',l;ffi 
:5Íiiô.;í"Ň.ňproch,Soiói"Ť"ĺ.'"aretĺ|ové

spevnené plochy, sô toz DaŽ&ovákunulor|ĺ"iu+ oŔL" Ĺu ttoréi nemá námietky'

Vyjadľenie inšpekcie: okresné rnaĺrcňi]-irzzí^Žiinu riri^iu'ĺ, žiadne požiadavĺcy' preto sa o

nich nerozhodovalo.
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Súčasťou konania o zmene integľovaného povoleniaprevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

ĺl oblasti stavebného konania:
tL.v:

@uskutočneniestavby,,Stavebnéúpravyvnútroareálovýchkomunikáciía
spevnených pto.t', So 10l Vnútľoareálové komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďovéĺ

ianalizáciai oRL" podľa $ 3 ods. 4zŕlkonaoIPKZ, v súlade s $ 66 zátkonač.5011976Zb. o

úr.*o* plánovaní ä stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov, na pozemkoch parcelné

J. rľ_c ĺqgglzv k.ú. Býčica vo vlastníctve prevádzkovateľa a KN-C 7493158,l493l3l,l493l32,

|493167 v k.ú. Býčica vô vlastníctve spol. Špeciálne technológie' s.ľ.o.' na zátklade dohody,

a vôd
povolenie na vypúšťaniev ôd zpovľchového odtoku do povľchových vôdpodľa$3ods.3písm.

b) bod 1.3 zitkona o |PKZ, v súlade s $ 21 ods. 1 písm. d) zákona č' 36412004 Z.z. o vodách

ao zmene zákona SNR Ó.37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoršíchpľedpisov (vodný zŕtkon

(ďalej len,,vodný zákoĺ"),
- póvolenie ná uskutočnenie vodnej stavby podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zéĺkona o IPI(Z,

v súlade s $ 26 vodného zákona;
- So 102 Dažďovákana|izárcia+ oRL,

_ súhlas na uskutočnenie, Zmenu alebo odstľánenie stavieb a zarladeni alebo na činnosti, na ktoré

nie je potľebné povolenie podľa tohto zákona' ktoré však môže ovpýniť stav povrchových

upoä"..''i'ch v6d podľa $ 3 ods' 3 písm. b) bod 4 zál<ona o IPKZ, v súlade s $ 27 vodného

zäkona.

Inšpekcia na zékIade pľeskúmania a zhodnotenia pľedloženej žiadosti zistila, že sú splnené

podmienky podľa zákona oIPKZ, stavebnóho zákona, zákona o vodách a podmienky podľa

zákona o spr_ávnom konaní' ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a pľeto ľozhodla tak,

ako sa lvádzavo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je podľa $ 53 a $ 54 zákoĺač.7111967 Zb. o spľávnom konaní

v znení neskoľších pľedpisov móž''o podať na Slovenskú inšpekciu životného pľostľedia,

Inšpektorát životnéhô pľóstredia v Žiliné, odbor integrovaného povoľovania akontroly odvolanie

do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto

rozhodnutie po vyčerpaní prípusĺrých ľiadnych opravných prostriedkov nadobudne pľávoplatnosť,

jeho zákonnosť môže bý'preskumaná súdom.

Ing. Mariana Maľtinková
riaditeľka
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Doručuje sa:

1. FCC Slovensko, s.ľ.o.' Na stanicu 561,010 o9 Ž1Lina

2. Mesto ŽĺLina,Námestie obetí komunizmu,O1l3l Zilina

'. 
šp..iĺi'. techno1ógie' s.ľ.o'' M.R. Štefánika 73, 0'10 10 Žlllna

4. Myvĺn INVEST, s.ľ'o.' M. R. Štefánika 73, 010 |0 Zi|ina
5. BEHMAR' s.ľ.o.' ul' SNP 43126,0I3 24 Strečno

6. Stavby pľe ľudí, s.ľ.o.' Štrková 999, 010 ú ŽiIina
7. STUDIO A.P.P., s.ľ.o.' Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto

8. DAQE Slovakia s.ľ.o.' Pribinova 8953162,010 01 Z1lina
g' Slovinský vodohospodáľsky podnik š.p., oZ Piešťany, Nábľežie I. Kľasku 31834,921 80

Piešťany

Po nadobudnutí pľávoplatnosti rozhodnutia:
1. okĺesný triaŽilina" odbor staľostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/338' 010

o8 Ži\ina
2. okĺesné riaditeľstvo HaZZv Ži\lne,Nám. Požiarnikov l, 0l0 ú Ž1lina
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