
sLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽIvoľľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto rát źiv otného prostľedia Bľatislava

Jeséniova 17,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 7 0l 1 -3 6922 l 37 l 2017 lFaš/3 70 1 60 I 04 l ZI2 Bratislava 15.01.2018

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného pľostredia, Inšpektorát životného pľostredia Bratislava,
odbor integľovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgátn

štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ I0 zákona ě. 52512003 Z. z. o štátnej správe
staľostlivosti o Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zttkona č).3912013Z.z. o integľovanej
pľevencii a kontľole znečisťovania Životného prostredia a o zmęnę a doplnení niektorých
zákonov vzneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon oIPKZ"), na zźlklade konaní
vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zźlkoĺa oIPKZ, podľa $ 19 ods. I zákona
oIPKZ vsúčinnosti'so zákonom č,.7111967 Zb. osprávnom konaní (správny poriadok)
v zneni neskorších pľedpisov (ďalej |en,,zttkon o spľávnom konaní")

mení a doplňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č:. 3290l947-oIPw2006lI<k/370160104 zo dřla 07. 06. 2006, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len 

',integrované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný - Dolný Bar"
(ďalej len,,prevád zka")

kategorizovanej v Zoznamę pľiemyselných činností v Pľílohe č. 1 k zfüonu o IPKZ pod
bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpĺseo ktoľé pľĺjímajú vĺac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu pľesahujúcu 25 000 t' okľem skládok
ĺnertných odpadov.



pre prevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo or ganizźrcie :

Variabilný s1mrbol pr ev ádzky :

Adresa prevádzky:

podl'a $ 3 ods. (3)' písm. b)
odstránenie stavieb a zafladenílal

strąna 2 /6 r ozho dnutia č. 7 0 ] 1 - 3 69 2 2 / 3 7 /2 0 1 7 /F aš/ 3 7 0 1 60 I 04/Z 1 2

FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bratislavská 18o 900 51 Zohor
43 859 623
370160104
Dolný Barr 930 14, okľes Dunajská Stľeda

4. z:źĄ<ona o|Pl(JL
ebo ĺia činnosti, na

- súhlas na uskutoěnenie' zmenu alebo
ktoré nie je potrebné povolenie podľa

Súčasťou konania o vydanie zmeÍLy č:. |2 íntegrovaného povolenia je:

oblasti

tohto zákona, ktoľé však môŽe oĘlýÝni
(3) písm. b) bod č,. 4. zźlkona oIPI(Z).

ť stav povrchových vôd a podzemných vôd ($ 3 ods'

1. vo vÝ.okovei časti ľozhodnutia sa v kapitole *Súčastoou inteEľovaného Dovolenĺa ie"
vkladá novÝ text v nasledovnom znení:

Inšpekcia v oblastĺ ochrany vôd

udel'uje súhlas:
podl'a $ 3 ods. (3) písm. b) bod č.. 4 zźtkona oIPIšIL na uskutočnenie, zmenu alebo

ôdstľánenie stavieb 
'ażariadeni 

alebo na činnosti, na ktoľé nie je potrebné povolenie podľa

tohto zákona, ktoré však môŽe ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

Súhlas sa vzťahuje na objekty a činnosti, pri ktoľých sa bude manipulovať so znečisťujúcimi

látkami:
Neverejná čeľpacia stanica PHM.

lB.
zariadení na u ovzdušia. vodY a nôdv v nrevádzke / 2. Onis

nľevádzkv) sa za text:
i

I

z doz
vôd

dopíňa text:

i\ neveľejná čerpacią- st-qnicq PHM
Ĺ"ana sao pľemiestniteľnú dvojplášťov(lnádrž na naftu objemu l0 000 l s čerpacou

jednotkou 70llmin,230v ýdajnou hadicou DN 25 - 6m automatickou výdajnou

pistoľo,' ap:uilzźfiorom v uzamykateľnej skľinke qýľobcu CHEMoWERK GmbH, In den
^Backenlän 

őem 5, D-7 1384 Weinstadt, Nemecko'

Nádrž:
Ň"ä).*"ĺ, dvojp1ášťová,.netlaková' valcová. Vnútomý plášť je z oceľového

;ř;ilh'riĹky 5 mm' vonkajší plášť je z oceľového plóchu łrrĺuty 3 mm a slúži ako
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záchytnźLnádrž. Po obvode ani na dne nádrže nie sú umiestnené žiadnę aľmatuľy ani

výstupné otvory. Na kontrolu tesnosti međzi plášťa je pouŽitátechnológianabáze
kvapaliny (nemrznúca Zmes _ Antofrogen), ktoľou je priestoľ medzi plášťa naplnený.

Međzi priestoľ ĺádrže je prepojený s vyrovnávajúcou priehľadnou nádobkou, ktorá slúži
ako integľovaný optický ukazovateľ presakovania'Yzdía\enosť medzi vnútorným
a vonkajším plášťom je cca l0 mm. Veko nádtžeje z oceľového plechu hĺúbky 12 mm,

na ktorom sú umiestnené armatury:
- odkalovacia armaíľa
- odvzdušnenie náđrže
- Zanadenie pre meranie výšky hladiny kvapaliny aĺźĺďrži (merná tyč)
_ Napĺĺacia armatúľa
_ Sacia armatíra so spätnou klapkou
- Rezervným otvorom pre pripojenie zanadeniana meranie výšky kvapaliny

v náđrŽĺ

Technické paľametre náďrźez
Nádľž 10 000l:

- Maximálny objem _ 10 090 1

- Prevádzkový objem _ 9 585 l (95%)

- oÍzĺ<anáďrže_ 5 150 mm
- Šĺrka nádrže- 1 750 mm
- Výška ĺádľže_2250mm
_ Hmotnosť _ 2 200 kg

3. V častĺ novolenia flI. novolenĺa l A. Podmienkv
pľevádzkovanĺa / 6. Podmienkv pre skladovanie a manipulácĺu so znečistouiúcimĺ

látkami) sa dopĺňairi podmienkv:

6'4. VšetĘ pľevádzkové náđrže a zásobniky musia byt odolné proti chemickým účinkom

látok, ktoré sú v nich uskladnené.
6.5. Všetky prevádzkovó a skladovacie nádrže musia bý vybavené meraním objemu kvapalín

v %o.

6.6. Skladovacie a prevádzkové náďržę znečisťujúcichlátok vizuźine nekontrolovateľné

musia byt' vybavené kontrolným systémom indikácie netesnos tí nádrži.
6'7. Všetky jednoplášťové nadzemné zásobníky a prevádzkové nádrže na skladovanie

znečisťujúcich látok musia bý'umiestnené v zźrchytnej vani o objeme nie menšom ako
je objem zásobníka alebo prevádzkovej ĺádrŽę umiestnenej v záchýĺej vani. Ak je v
záchytnĄ vani umiestnených viac zásobníkov alebo prevádzkových náďrží, je na

určenie objemu záchýnej vane ľozhodujúci objem najväčšieho zásobníka alebo

prevádzkovej náďrže, najmenej však 10 Yo zo súčtu objemov všetĘých ľezervoárov
v záchýnej vani, ak slovenská technická norÍna neurčuje ĺĺak. Záchýná vaňa musí by'
bezodtoková, prípadný pľepad musí bý bezpečne zaustený do nádľžę určenej na

zachýeníe alebq skladovanie zneěisťujúcich látok, na ich ďalšie využitie alebo ná

vhodné zneškodnenie.
6.8. Pľevádzkovateľ je povinný zabezpečiť podľa zákona č,' 36412004 Z. z. o vodách

a vyhlášky MŽP SR č. IOO12005 Z. z. vykonanie skúšky nepľiepustnosti nádrŽí,

zách1ĺtĺý ch v ani a ro zvo dov zne č i sťuj úc i ch l áto k nas l edo vne :

a) opakovane od vykonania prvej úspešnej skúšky pľi znečist'ujúcich látkach

každý ch minimálne ĺ.0 ľokov,
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b) po ich rekonštrukcii alebo opľave,
c) pri ichuvedení do prevádzkypo odstávke dlhšej ako rok.

6.9. Pľevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu technického stavu a funkčnej
spoľahlivosti pľi nádržiach na skladovanie znečisťujúcich látok, ktoré sú vizuźůne
kontrolovateľné, minim álne raz za 20 ľokov.

6.10. Kontľolu a skúšky tesnosti potrubí, nádrží aprostriedkov na prepravu znečist'ujúcich
látok vykonávať iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na
nedeštruktívne skúšanie podľa $ 39 ods' (7) zźkonač,' 36412004 Z.z. o vodách.

6.1 1. V pľípade zistenia netesnosti náđrží okamžite vykonať opatľenia na odstránenię
nedostatkov. Doklady o vykonaných skúškach musia byt' súčasťou evidencie
o pľevádzke. Prevádzkovateľ zabezpeěi nakladanie so vstupnými surovinami tak, aby

nebola ohľozená kvalita životného prostredia a to najmä:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pľi pľečerpávaní vstupných suľovín,
b) bezpečným nakladaním s kvapalinamĺv uzavretých systémoch,
c) vykonávaním manipulácie so znečisťujúcimi látkami len na vyhradených

spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku.
6.12. Prevádzkovateľ musí minimálne počas stáčania alebo prečerpávania

znečist'ujúcich látok vizuźiĺe prekontrolovať tesnosť nźńrží, potrubí, armatur, spojov a

čerpadiel'
6.13. Stáčanie olejov a kvapalných znečist'ujúcich látok môŽe byt' vykonávané iba na mieste

na to určenom, ktoľé musí bý' zabezpeěené pľoti ich úniku do pôdy, povľchových alebo
podzemných vôd.

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nr'i súčast' integrovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č,.3290l947-oLPw2006lKk/370160l04 zo dňa 07. 06. 2006 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenĺe

Inšpekciaakopríslušný oryán štátnej správypodľa $ 9 ods. 1písm. c) a $ I0zźkona
ě.52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostľedie aozmeÍe adoplnení
niektoqých zákonov v zneni neskorších pľedpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zźlkona o IPKZ
na základe písomného vyhotovenia Žiađosti zo dř:n 1ó'08. Ż0I7 pľevádzkovateľa FCC
Slovenskoo s.r.o.' Bratislavská l'8, 900 51 Zohor,lčo: st 3!8 762, doľučenej Inšpekcii dňa
16. 08. 2017 na základę konania vykonaného podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákoĺa o |PKZ,
mení a dopĺňa integľované povolenie pre pľevádzku ,rSkládka odpadov na odpado ktoľý nĺe
je nebezpečný _ DolnýBar".

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmeÍLu\ Inšpekcia nevybrala správny
poplatok podľa zákona ć' 14511995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v zneni neskoľších
predpisov.

Správne konanie začalo dňom doruěenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskumaní
pľedloženej žiadosti a priloŽených príloh zistila' že táto svojou formou a obsahom vyhovuje
poŽiađavkámpodľa $7 ztkonao IPKZ.
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Inšpekcia podľa $ 11 ods. 5 zćtkona oIPKZ upovedomila listom č. 7011-

2887613712017/Faš lZI2 zo dřn 14.09.2017 pľevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté

oľgány o zač,ati správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne uľčila
lehotu pľe pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a infoľmovala o

možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejđe o podstatnú zmenu v činnosti
pľevádzky podľa $ 2 písm. I) ztkoĺa o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 12 integľovaného

povolenia upustila od úkonov podľa $ 1 1 ods. (10) 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) zákoĺa oIPKZ.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadľenie k zač,atiu konania bolo zaslané vyjadľenie
dotknutého orgánu - okĺesného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné
pľostredie č. oU-DS-osZP_2017l0I5758-02 zo dňa 13. 10. 20t1. Toto vyjadrenie bolo

súhlasné a bez pnpomienok.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmeny
integrovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
vydanie súhlasu na uskutočnenie, Zmenu alebo odstránenie stavieb a zariađení alebo na

ěinnosti, na ktoľé nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoľé však môže ovplyvniť
stav povrchových vôd a podzemných vôd ($ 3 ods. (3) písm. b) bod ě. 4. zźlkona o IPKZ) pľe
neveľejnú čerpaciu stanicu PHM.

Nakoľko pľedmetom zmęny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
ľozsahu činnosti podľa zźlkona č).2412006 Z.z. o posudzovaní vpl1vov na Životné pľostľedie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov táto zmena nębola posudzovaná podľa zákona č.

2412006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý orgźn
nebol požiadaný o vyjadľenie, ani sanezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia
preskúmala žiadosť podľa zákona oIPKZ a podľa vyjadľení účastníkov konania a dotknutých

orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 ztlkona oIPKZ zistlla, Že sú splnené
podmienky podľa zákona o |PKZ azákona o spľávnom konaní, ktoľé boli súčasťou

integrovaného povoľovania arozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto

rozhodnutia.
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Poučenie:

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

Slovenskú inšpekciu Životného pľostredia, Inšpektorát Životného prostredia Bratislava, odboľ
integrovaného povoľovania akontroly, Jeséniova I7,83I 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opľavných prostľiedkov

nadobudne právoplatnosť' jeho zákonnosť môže byt'preskúmaná súdom.

1

M)
b

Ing. JozefProhászka
riaditeľ

Doľučuje sa:

Účastníkom konanĺa:

a FCC Slovensko, s.r.o., Bľatislavská 18, 900 51 Zohor
2. obec Dolný Bar, obecný úrad Dolný Baľ č' d. 30' 930 14 Dolný Baľ

Dotknutým oľgánom a organaátciám:
(p o nado b udnutí pr dvoplatn o stí)
3. okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, Korzo B

Bartóka 78913,929 0| Dunajská Streda


