
sLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽlvoľľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto ľ át źiv otného pľostredĺa Bľatĺslava

Jeséniova I7,83l 0l Bratislava

Číslo : 675 8-3 5 8 3 6 l 37 l 20 l8/Faš/3 70 1 6 0 t0 4 lÍ<ľ<z-Zl Bľatislava l7.l0.20l8

KoLAUpłčľÉ RoZHoDNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava,
odboľ integľovaného povol'ovania a kontľoly (ďalej len inšpekcia), ako pľíslušný oľgán štátnej

spľávy podl'a $ 9 a $ l0 zákona č,. 52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o životné
prostľedie a o zmene a doplnení niektorých zźtkonov v znęní neskorších pľedpisov a podl'a

$ 32 ods. 1. písm. a) zělkona č,.39l20L3 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostľedia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znęní neskorších pľedpisov
(d'alej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úrad podľa $ l20 ods' (1) zélkona č). 5011976
Zb. o územnom plánovaní a stavębnom poľiadku v znęní neskoľších pľedpisov (d'alej len
stavebný zákon) vsriladę s ustanovęním $ 82 stavębného zźlkona,zźlkona ě.7|/1967 Zb'
o správnom konaní, na základę žiadosti, predložených dokladov a uskutoěneného
kolaudačného konania

povol'uje užívanie stavby

,,Dolný Baľ _ Uzavretie a ľekultivácia - Plocha 2o'

v pľevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoý nie je nebezpečný - Dolný Baľ"

Stavebné objekfy:
So 35 Uzavretie a rekultivácia skládky

Stavebník: FCC Slovensko, s.ľ.o., Bľatislavská 18' 900 51 Zohor,
ICo: 313187ó2

Stavba: ,,Dolný Baľ - Uzavľetie a ľekultivácia - Plocha 2"
Umiestnenie prevádzky: Trnavský kraj
okĺes: Dunajská Stľeda
Katastľálne űzemie: Dolný Baľ
Parcęlné číslo: 905ĺ7,905/8' 904ĺ8,904ĺ25,904126
Účel stavby: Uzatvoľenie a rekultivácia plochy 2
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Stavba bola ztealizovaná na základę zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou
bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č,. 14Ż0-
24603137lŻ008/Koč,Šiml370160104lzl zo dňa 2l.O7.2OO8. ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť
26.08.2008.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č' 5824-
33539137120|7lFašl370l60l04lZIl zo dňa 27. l0. 20|7 udelila súhlas na uzavrętie časti
skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie pre plochu 2, v prevádzke ,,Skládka odpadov na
odpad, ktoľý nie je nebezpečný - Dolný Bar" podl'a projektovej dokumentácie vypracovanej
pľojektantom Ing. Juľajom Medveckým, projektová kanceláľia, Púpavová 36/A, 841 04
Bľatislava, v 04l20l7. Rękultivovaný povrch skládkového telesa plochy 2 bude zaberať
plochu 9050 m2.

Podmienky pľe užívanie stavby:

1. Pľevádzkovatel' je povinný pri užívaní stavby dodržať podmienky ľozhodnutia č.
3290/947-oIPK]2006lI<kJ370I60104 zo dňa 07.06.2006, ktoľé nadobudlo právoplatnosť
dňa06.07.2006, v znení jeho zmien a doplnkov.

2. Prevádzkovatel' je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby
uchovávať po celý čas uživania stavby.

3. Prevádzkovatel' je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania
stavby odovzdat' pri pľevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej
nasledujúcemu vlastníkovi.

4' Pravidelnou údľžbou a včasnými opľavami pľevádzkovať zariadenia tak, aby
nedochádzalo k ich znehodnoteniu.

5. Prevádzkovatel' je povinný zabezpeěovať pľevádzkovanie stavby zamestnancami
oboznámenými so schváleným prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi.

6. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovęnia stavby uchovávať
po celý ěas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdatel'ovi
a pľi odstľánení stavebnému úradu.

7. Pri zmene prevádzkovatel'a prechádzajű práva a povinnosti urěęné v rozhodnutí
na nového prevádzkovatel'a, pokial' stavba bude nad'alej slúžiť účelu
a za podmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť
inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alębo zmene pľevádzkovateľa,
s ktorýmje povolenie spojené, do l0 dní odo dňa účinnosti pľechodu pľáv a povinností'

8. Zmena v spôsobe uŽívania je možná len po pľedchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá
o nej rozhodne.

9. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je pľevádzkovatel'
povinný prerokovať s inšpekciou.

10' V pľípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v pľevádzkę sa postupuje v zmysle
platných pľevádzkových dokumentov a všeobecnę zźtväzných právnych pľedpisov.

Rozhodnutĺe o námietkach a pľipomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nęvzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Rozhodnutĺe o námietkach a pripomienkach dotknu{ých oľgánov:
V kolaudačnom konaní a na ústnom pojednávaní dotknuté orgány nęvznięsli źiadnę

námietky a pľipomienky.
Kladne bez pľipomienok sa vyjadrili:
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okresný úľad Dunajská Stľeda, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, zźxäzným
stanoviskom č. oU-DS-o sZP -Ż01810 1 8 1 74-0 03 zo dřla 1 4.09.20 l 8.

Pľi miestnom zisťovaní v kolaudaěnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne ztuady
a nedostatky, ktoľé by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhľne

ľiadnemu a nerušenému užívaniu stavby na uľčený úěel.

o d ô v od n e n i e

Stavebník, FCC Slovensko, S.ľ.o., Bľatislavská 18, 900 5l Zohor, podal listom dňa

t2'07.Ż018 návrh na vydanie kolaudaěného ľozhodnutia, ktoľého súčasťou bolo uŽívanie

stavby ,,Dolný Baľ - Uzavretie a rekultivácia _ Plocha 2( y pľevádzke ,'Skládka odpadov

na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Dolný Bar".
Stavba bola povolenána základe integľovaného povolenia, ktoľej súčasťou bolo stavebné

povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. 1420-

24603137l2008/Koč'Šiml37OI6OlO4/ZI zo dňa 21'O7.2008, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť
26.08.2008.

Inšpekcia pľeskúmala návrh stavebníka a v súladę s ustanovením $ 80 ods. l. stavebného

zélkona listom ě. 6758-25635l37l20I8/Faš/KR zo dřla 15.08.2018 oznámila účastníkom
konania a dotknutým oľgánom štátnej správy zaěatię kolaudačného konania a určila dátum
ústnęho pojednávania, spojené smiestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dř' 12.09.Ż018. Na
ústnom pojednávaní bolo konštatované, Źe stavba je zľęalizovaná podl'a pľojektovej

dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní a podl'a integrovaného povolenia (ktorého

súčasťou bolo stavebné povolenie) a po predložení súhlasného stanoviska od okľesného
úradu Dunajská Streda, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie. Následne na inšpektorát bolo
doručené:
- Záväzné stanovisko okľęsného úradu Dunajská Stľeda č' OU-DS-OSZP-2018/0|8174-

003 zo dňal4'09.2018, vktorom súhlasí suvedęním do tľvalej prevádzky stavby
strędného zdroja znečistenia ovzdušia.

Inšpekcia na zák|ade pľeskúmania a zhodnotenia predloŽených dokladov, vyjadrení
účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, ž'e

stavba bola ztęa|izovaná podl'a pľojektovej dokumęntácii overenej v stavebnom konaní, boli
splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu auŽívanie stavby nebude ohrozovať život azdravie osôb, ani
životné prostredie.

Na základę uvedených skutočností inšpekcia ľozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.
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Poučenĺe
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zákona č).7111967 Zb. o správnom konaní v

znení neskoľších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu Životného prostľedia,
Inšpektorát životného pľostľedia Bratislava, odboľ integrovaného povol'ovania a kontľoly,
Jeséniova 17' 831 01 Bľatislava odvolanie do 15 dní odo dňa doľuěenia vyhotovenia
rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných ľiadnych opľavných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý pľeskúmaná súdom.

Ing. JozefPľohászka
ľiaditeľ

Doručuje sa:
Účastnĺkom konania:
l' FCC Slovenskoo s.r.o., Bratislavská l8, 900 5l Zohor
2. obec Dolný Baľ, obecný úľad Dolný Baľ č. d. 30' 930 14 Dolný Baľ

Dotlłluým orgónom:
3. okresný úrad Dunajská Stľeda, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, Korzo B.

Bartóka 78913,929 0| Dunajská Streda
4. obec Dolný Baľ, obecný irad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Baľ
5. okresné ľiaditel'stvo hasičského azáchranného zboľu vDunajskej Strede, Dunajská

Stľeda, Trhovisko č,. Il02l l
6. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasáľňou I,832 64 Bľatislava
7. Regionálny úľad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8,

820 09 Bľatislava
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Do LoŽKA PRÁVo P LATN osTl

Názov orgánu štátnej spľávy: Slovenská ĺnšpekcia životného prostredia

ldentifikačné číslo orgánu: 0oL56906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - kolaudačné

ldentifikácia dokumentu (č. RZ }, ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 35836

Dátum vydania rozhodnuti az L7. 10. 2018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnuti a; 07. IĹ. 2oI8

Dátum vytvorenia doložky: 08.11.2o18

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgr7esiová

Táto doložka právoplatnostije neoddelitelhou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa
tĺeto právne skutočnostĺ týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej ĺnšpekcĺe životného prostredía - lnšpektorátu životného prostredĺa
Bratĺslava, č. 6758-35836137/zo18/Faš/37oL6o7o4/KRŻ-zl- zo dňa 17.Lo.Ża18 Rzč.38222


