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Popis konania / Účastníci konania

spľávne konanie/FCC Slovensko,s 'r.o., Zohor

Výľok
Povolenie

odôvodnenie

odôvodnenie povolenia

Poučenie
poučenie o opravnom pľostriedku pľoti tomuto rozhodnutiu

Ing. Mariana Matrinková

riaditelka

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvoľený elekĺonicky orgánom verejnej moci

tČo: ootsoqoo Sufix: 10005

Doľučuje sa
FCCSlovensko,s,ľ.o',Bratislavská.18,90051 Zohor,Slovenskáľepublika 

:

Speciálne technológie' s.ľ'o.' M. R' Štefánika'73,o1001 Ži\ina, Slovens\á republika
Mesto Ži|ina,Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žiliĺa, Slovenská republika
MYMA Invest, s. r. o.' trĺ. R. Štefánika73,01001 Žilina, Slovenská republika
BEHMAR, s. r. o'' SNP 43126, OI324 Strečno, Slovenská ľepublika
Stavby pre l'udí, s.r'o., Štľkoväggg,01001 Žiliĺa, Slovenská ľepublika
Slovenský vodohospodáľsky podnik, š. p. oZ Piešťany, Nábľežie Ivana Kľasku , g2Í8O Piešťany, Slovenská
ľepublika

Na vedomie

FCC Slovensko, s.ľ.o., Bľatislavská 18, 900 5l Zohoľ



Špeciálne technológie' s.r.o.' M. R. Štefántka73,ol0 01 Žilina
Irriesto Ži|ina,Námestie obetí komunizmu l,01 1 3 1 Ži|ina

MYMA Invest, s. f. o.' ľĺ, R. Štefánika73,olo 01 Žiliĺa
BEHMAR, s. r. o.' sNP 43126' 0I3 24 Strečno

Stavbypľe l'udí, s.r.o., Šfukovágg9,olo 0l Žilina
Slovenský vodohospodáľsky podnik, š. p. oZ Piešťany, Nábľežie Ivana Kľasku,921' 80 Piešťany
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sLovENsKÁ INŠPEK CIA ŽIvoTNÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto ľát živ otného prostľedia Žilina

Legionárska 5, 012 o5 Žilina

Číslo : 7 803 l 7 7 l 2022-263 5 4 l 2022 l 7 7 093 0 I I I 1I<R-Z1 Ži|ina26.07.2022

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektoľát životného pľostredia Ži\ina, odboľ
integľovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,inšpekciď'), ako príslušný oľgán štátnej spľávy
podľa $ 9 a I0 zákona č). 52512003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné pľostredie
a o zmene a doplnení niektoýh ziákonov v znení neskoľších predpisov, podľa zäkoĺa č,. 39l20I3
Z. z. o integľovanej pľevencii a kontľole znečisťovania životného prostredia a o zmerle a doplnení
niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o IľKZ") a špeciálny stavebný urad podl'a $ 120 zél<ona č.

5011976 Zb. ouzemĺom plánovaní a stavebnom poľiadku v zĺeni neskorších predpisov (ďalej len
,,stavebný zäkon"),nazákIade vykonaného konania podľa 5 77 a $ 81 stavebného zákona, podl'a
zákona č). 7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o spľávnom konaní"),

vydäva
kolaudačné ľozhodnutie

podľa $ 82 stavebného zákona, ktoým povol'uje stavebníkovi

FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor,rČo: 3t 318 762

tľvalé lžívanie stavby

,,Stavebné úpľavy vnútľoaľeálovych komunikácií a spevnených plôch' so 101

Vnútľoareálové komunikácie a spevnené plochy' so 102 Dažďová kanalizácia * ORL".

Miesto stavby: arcáIpľevádzky,,Neutľalizačnástanica, Žíliĺa_ Býčica", na pozemkoch parc'
č. KN-C I493l8 v k.ú. Býčica vo vlastníctve prevádzkovateľa a KN-C I493l58, I493l3I,
I4g3l32, 1493167 v k.ú. Bytčica vo vlastníctve spol. Špeciálne technológie' s.r.o. na záťľilade

dohody s pľevádzkovateľom.

Stavba ,,Stavebné úpravy rmútroareálových komunikácií a spevnených plôch, so 101

Vnútľoaľeálové komunikácie a spevnené plochy" bola uskutočnená podľa dokumentácie oveľenej

v stavebnom konaní, ktoru vypľacovala spol. DAQE Slovakia s.ľ.o.' Pribinova 8953162,010 01

Žilina,Ing. Lukáš Rolko, avtorizovaý stavebný inžinier č).5438*A2, 03l202I, č. projektu 21-
19. Stavba ,,Stavebné úpravy vnútľoaľeálových spevnených plôch, So 102 Dažďovákanalizäcia
+ oRL" bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktoru vypracova7a
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cesta
a)fioríZovaný stavebný inžinieľ c. )473 r! y'.2, 031202 1

Stavebnépovolenie na stavbu ,,Stave bné úpravy vnútľoaľeálových
so 1 0 Vnútroaľeá1ovékomunikáci e a

STUDIO A.P P s.ľ.o Rudinská 90 024 0 Kysucké Nové Mesto, Ing.I I Róbeľt

1

komunikácií a spevnených
plochy,spevnené so 02 Dažďová kanalizäciaI +

" vydala inšpekcia rozhodnutím č,. 7474177 l202l-3266Il2o2Il770g3ottllz5-sP zo dňa
rc,09.202r.

PoPis stavbY:

,,so 101 Vnútľoaľeálové komunikácie a spevnené plochy'í _ spevnenie a obnova kľytu
manipulačĺej plochy v areáli ťrrmy FCC Slovensko. Boli vybudovanďdu" parkoviská slúžiáce
pre zamestnancov apľe klientov. Parkovisko pľe zamestnancov je situované vareáli fi.my
a paľkovisko pre klientov sa nachádzapred vstupom do budovy spoločnosti.

Celková dlŽkaplochy dosahuje hodnotu 104,30 m. Šírkové usporiadanie manipulačnej plochy
je pľemenlivé ato od 5,15 m do 49,20 m. organizácia dopľavy ľiešenej manipulačnej plochy
b ola usmernená pľostredníctvom vo doľolmého dopľavn ého značenia.

Paľkovisko pre zamestnancov s celkovou kapacitou 6 paľkovacích miest je umiestnené
v areáIi spoločnosti medzi existujúcim vjazdom a budovou. oÍzua prístupovej komunikácie je
22,02 m. Medzi parkoviskom pre zamestnancov a budovou je vybudovaný chodník pľe peších,
ktorý je vedený od budovy k existujúcemu altánku na dižke 9,45 m. Šírka chodníka pre peších
dosahuje 1,50 m.

Paľkovísko pre klientov situované pred vstupom do budovy je plynulo napojené na existujúcu
obsluŽnú komunikáciu s krytom z asfaltového betónu. Kapacita parkoviska je 6 parkovacích
miest.

odvodnenie navľhovaných manipulačných plôch je reaIizované povrchovo. Zrážková voda je
pozdlŽnym a priečnyn sklonom odvádzaná do1ĺnĺových žľabov u uiič''y'.ľ' vpustov, odkiaľ je po
zachyteni odvedená do dažďovej kanalizäcie. Parkovisko pre klientov je odvodnené do
existujúcich uličných vpustov ĺachádzajicich sa na priľahlej obslužnej komunikácii. odvedenie
vôd (v mieste parkoviska pľo zamestnancov) na úrovni zemnej pláne je zabezpečené
pľostredníctvom podzemného odvodňovacieho tľativodu zaústeného do uličného vpustu' Tľativod
tvorí flexibilné drenážne perforované potrubie zPYC rozmeru DN 160 11lĺ11' obalené
geotextíliou, uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkom.

''sO 102 Dažd'ová kanalizácia * oRL" - odvodnenie spevnených plôch, pričom voda
zpovľchového odtoku je odvádzaná novou kanalizáciou. Táto je zaístená do existujúcej
areálovej dažďovej kaĺalizácie, vyúsťujúcej do ľecipientu _ ľieky Rajčianka. Pred zaústením do
existujúcej kanalizácieje voda prečisťovaná v odlučovači ľopných látok (oRL).

objekty na kanalizácii:
Revízna šachta Š1 - plastová šachta DN600, prekrýá liatinovým poklopom DN600, bez

odvetrania,
Revízna kanalizačná šachta Šz - prefabľikovaná šachta, zložeĺá zo železobetónových

piefabrikovaĺých dielcov bĺooo _ dna, skruže, kónusu
(resp. zál<rýovej dosky). Prekrýá bude liatinov;im

Revízna kanalizačĺá šachta Š3,4 _ liľlľľ,?jffKilľ:iT:ľ'ilL ľutĺ,'ouy-i poklopmi
DN400, bez odvetrania,

odlučovač ropných látok typ SEPURATOR MoA 50 + PURASORB - odlučovač s výstupnou
hodnotou do 0,1 mg NEL/I a prietočnou kapacitou do 50 ľs.
Umiestnený je v zatrávĺenej ploche, časť zasahuje do
parkovacej plochy.
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Inšpekcia v kolaudačnom konaní odsúhlasila aj nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej
dokumentácii, ktoré boli odsúhlasené proj ektantom stavby:
1. Zmena dimenzie potrubia: vetva Š+-zvl z DN150 na DN200.
2. Zmenatrasovania _ posun kanalizačnej vetvy Šz_uvt PVC DN 200 dĺ. 6,0m.
3. Výmena povrchu na paľkovisku pre klientov a chodníku pred budovoul Zo zátmkovej dlažby

na asfalt.
4. Výmena povľchu na spevnenej ploche pľed kalovými poliami a pod pľístreškom na prázdne

obaly z asfaltuna betón.

Pľe trvalé vžívanie stavby ,rStavebné úpľavy vnútľoaľeálových komunikácií
a spevnených plôch, so 101 Vnútľoaľeá|ové komunikácie a spevnené plochy' so 102
Dažďová kanalizácia * ORLí', inšpekcia určuje podľa $ 82 ods. 2 stavebného zákona a $ 20
vy'hlášky č. 45312000 Z.z., ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
nasledujúce podmienky :

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu pľedmetnej stavby po celý čas jej životnôsti.

2, Dodľžiavať hygienické, bezpečnostné a pľotipožiarne pľedpisy.

3. DodrŽiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné pľostredie a podmienky na ochĺanu
zdravia l'udí.

4. Stavbu ajej technologické zaiadeĺía prevádzkovať počas celej životnosti stavby vsúlade
s pľojektovou dokumentáciou stavby a schváleným prevádzkovým poľiadkom stavby'

5. Prevádzkovanie, kontroly, údľžbu, čistenie a optaw môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú
preukäzatelhe zaškolení podľa aktuálnych miestnych pľevádzkových pľedpisov. Všetky
kontľoly aidržbamusia bý zaznamenávané do pľevádzkových denníkov.

6. obsluhu oRL môžu vykonávať len odbome spôsobilé osoby podľa prevádzkového predpisu.

7.'Dodržiavaťpodmienkyintegľovanéhopovoleniač.4746-23297l20lllMarl770930111 zodÍ:.a

11.08.201 I i zĺenineskoršíôh zmieĺ,vydaného pre pľevádzku ,,Neutľalizačnžĺstanica, Žilina
_ Býčica", prevádzkovateľa FCC Slovensko, s_.r.o., Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, IČo:
31 318.

Rozhodnutie o námietkach účastlríkov konania:
V priebehu konania o povolení tľvalého uživania pľedmetlrej stavby nepodali účastníci konania
žíadne námietky, preto nebolo o nich ľozhodované.

odôvodnenie:

Inšpekcia, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podľa $ 9 a $ 10 zákÓna č. 52512003 Z. z'
o štátnéj správe staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmeÍLe a doplnení niektoých ziú<onov,
podľa $ 120 stavebného zétkona, na základe konania vykonaného podľa $ 77stavebného zál<ona a
podľa zétkona o spľávnom konaní, na zŕk\ade žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o.'
Bľatislavská 18, 9b0 5! Zohor,IČo: :1 318 zo dňa 10.06.2022 (zaevidovanej na SIŽP Žilina dťra

13.06,2022), vydáva podľa $ 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na tľvalé užlvanie
stavby ,,Stavebné úpľavy vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch, So 101
Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďovákana|izäcia+ oRL"'

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zékona č. I45lI995 Z. z.
o spľávnych poplatkoch v zneĺí neskorších pľedpisov bol zaplatený prevodom z účfu, vo výške
60,00 euľ.
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Stavebné povolenie na stavbu ,,Stavebné iryravy vnútroareálových komunikácií a spevnených
plôch, So 101 Vnútľoareálové komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďovitkanalizácia *
oRL" vydala inšpekcia rozhodnutím č. 7474177l202I-3266tl202tl770930IIvZ5-sP zo día
16.09.202L

Inšpekcia v súlade s $ 80 stavebného zákona listom č' 7803l'7712022-

21304120221770930111/IG_Z5 zo día 15.06.2022 oznátmila zaéatie konania vo veci povolenia
tľvalej prevädzky stavby a zäroveí pizvala účastníkov konania a dotknuté otgäny štátnej správy
na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Na ústnom pojednávaní spojenom smiestnym zisťovaním, konanom dňa 01.07'2022, boli
prítomní zástupcovi u pr"iäárkovateľa a inšpekcia. Inšpektorát práce ŽiIiĺa listom č.

IPZNIPZA-)YP|BEZ|2022|684-2022|9II7 zo dňLa 29.06.2022 písomne ozĺétmil neúčasť na

kolaudačnom konaní a neuplatňovanie si požiadaviek formou záväzného stanoviska na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdtaviapri práci k predmetnej stavbe.

Na ústnom pojednávaní bola pľeľokovaná žiadosť, fyzickél obhliadka pľedmetnej stavby a boli
predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 780317712022-

23 469 I 2022 I 7 7 0930 I 1 1 /I(R-25 zo dťra 0 1 .07 .2022.

Pľevádzkovateľ predložil nasledovné stanoĺiská k povoleniu trvalej ptevádzky stavby:

Zäväzné stanovisko okľesného úľadu Ži\ina, odboru starostlivosti o životné prostredie,

úseku odpadového hospodáľstva č. oU-ZA-oSZP-202210033038-002lDeb zo dňa

29.06.2022.
Vyjadrenie okľesného riaditeľstva Hasičského a zácttanrleho zboru v Ži\ine č. )FIÍIZ-ZAI'
20221000668-00 1 zo dŕra 06. 07 .2022.

hospodáľstva. zäv äzné stanovisko č. oU -Z A-osZP -202210 03 3 03 8 -0 02 lD eb zo dťra 29 .0 6 .2022 :

okresný ,6rad Žiliĺa,odbor staľostlivosti o životné prostľedieo oddelenie ochĺany prírody

a vybľaných zložiek životnéhoprostľedia na úseku štátnej správy odpadového hospodáľstva ako

príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4zákona č. 180/2013 Z.z. ooľganizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektoľých zákoĺov, ako príslušný orgän štátnej

starostlivosti o životné prostredie podľa $5 zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti oživotné prostredie aozmene a doplnení niektoľých zákonov a ako miestne

avecne pľíslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 108 ods. 1 písm. m)

zákoĺa NR sR č. 79l20I5 Z.z. o odpadoch ao zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeĺi
neskorších predpisov súhlasí podľa $ 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch s vydaním

kolaudačnéĹo iozhodnuti a na stavbu: ,,Stavebné úpravy vnútroareáloých komunikácií
a spevnených plôch, So 101 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďová

kaializácia+ oRL", stavebník (investor), FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor,

za pripomienky: stavba bude užívaná v súlade s pľávnymi predpismi platnými v oblasti

odpadového hospodárstva.
Stánovisko inšpékcie: Požiadavka bolazapracovaná v podmienke č. 7 tohtq rozhodnutia.

okľesné riaditeľstvo Hasičského a záchľanného zboru v Žiline. výadrenie č. )RÍIZ-ZAI'
20221000668-00 1 zo dťra 06. 07 .2022:

okľesné riaditeľstvo Hasičského azächtranĺeho zboru v ŽíIíneku kolaudácii nemá námietky.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, pľeto nebolo o nich rozhodované'

Inšpekcia ĺa zákIade vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona

azisti|i, že povolením trvaiej preväďzky pľedmetnej stavby nie sú ohľozené záujmy spoločnosti,

ani neprimórane nie sú obmedzeĺé alebo ohľozené práva a oprávnené zátujmy účastníkov
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konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoľé by bľánili povoleniu trvalého užívania
stavby ,,Stavebné úpravy vnútľoareálových komunikácií a spevnených plôch, so 101
Vnútľoareálové komunikácie a spevnené plochy, So 102 Dažďovákanalizácia+ oRL".

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je podľa $ 53 a $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších pľedpisov možno podať na Slovensku inšpekciu živobrého prostredia,
Inšpektorát životného prostľedia v Žiline, odboľ integľovaného povoľovania a kontľoly odvolanie
do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
ľozhodnutie po vyčerpaní prípustných ľiadnych opľavných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,
jeho zákonnosť môže byt'preskúmaná súdom

Ing. Mariana Maľtinková
ľiaditeľka

Doručuje sa:

1' FCC Slovensko, s.r.o., Na stanicu 561,010 09 Ži\ina
2. Mesto Žilina,Námestie obetí komunizmu,O1I zt Žilina
3' Špeciálne technológie' s.ľ.o'' M' R. Štefánika 73, OIO to Ž1lina
4, MYMA INVEST, s.ľ.o.' M. R. Šteflínika 73,OIO fi Žiliĺa
5. BEHMAR' s.r.o.' ul. SNP 43126,0I3 24 Stľečno
6' Stavby pľe l'udí, s.r.o.' Štľková 999, 010 Ol Žilina
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