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ROZHODNUTTE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bľatislava,
odboľ integrovaného povoľovania akontroly (d'alej len ',Inšpekcia"), ako pľíslušný orgán

štátnej správy podl'a $ 9 ods. l písm. c) a $ L0 zákona ě.525/2003 Z. z. o štátnej správe

staľostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších pľedpisov apodl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zátkona č,.39l20I3Z.z. o integľovanej

pľevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmęnę a doplnení niektoľých
zákonoy v znení neskorších predpisov (ďalej len o,ztlkon o IPKZ"), na zźĺklade písomného

vyhotovenia žiadosti ptevfudzkovatel'a' FCc Zohor, s.r.o.' Bľatĺslavská 18'

900 51 Zohor,lčo: sl 390 7t4 zo dřla 14.02.2018, doručenej Inšpek9ii dňa 1ó' 02.2018, na

zźklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona oIPKZ, podl'a $ 19 ods.

I zźlkona oWKZ v súčinnosti so zákonom č.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny

poriadok) v znęní neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o spľávnom konaní")

mení a dopĺĺa ĺntegľované povolenie

vydané ľozhodnutím č,. 4264loIPK-437l04-Kk/370180I04 zo dř:,a ll. 1l. 2004, ktoľé

nadobudlo pľávoplatnosť dňa 20. 12.2OO4 v znení neskoľších zmien (d'alej len ,'integľované
povolenie'o), ktorým bola povolená činnosť v pľevádzke: '

,,Skládka odpadov na odpad, ktory nĺe je nebezpečný" a ,oSkládka odpadov na
nebezpečný odpad"

(d'alej len,pľevádzka")

kategoľizovanej v Zozname pľiemyselných činností v Prílohe ě. 1 k zákonu o IPKZ pod

bodom:
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5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom pľedpise, ktoľé pľijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majr'i celkovrĺ kapacitu pľesahujúcu 25 000 t, okľem skládok
inertných odpadov. '

pre prevádzkgvatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifi kačné číslo organizácie:
Variabi lný symbol prev ádzky:
Adresa prevádzky:

FCC Zohoľ' ś.r.o.
Bratislavská 18' 900 51 Zohoľ
31 390 714
370180104
Bľatislavská 18,900 51 Zohoľ

Súčasťou konania o vydanie zmęny č. 28 integľovaného povolenia je:

V oblasti odpadov
podt'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 5.zálkonaoIPKZ _súhlas nauzavretie skládky odpadov
alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácię ajej následné monitoľovanie.

l.Vo uŕrokovei časti ľozhodnutia sa v kapĺtole ..Súčast'ou inteeľovaného povolenia ie'o
vkladá novÝ text v nasledovnom znení:

Inšpekcia udel'uje sr'ihlas

v oblasti odpadov podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bodu 5. zákona oIPIšiL v platnom znení _ na
uzavretie časti skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie.

Súhlas sa udel'uje na uzavľetie časti skládky odpadov a vykonanie jej ľekultivácie pľe plochu
1 v prevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečnýo' a,,Skládka odpadov na
nebezpeěný odpad'ipodl'a pľojektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Juľajom
Medveckým, pľojektová kanceláľia, Púpavová 36/A, 841 04 Bľatislava, vI2l20l7.
Rekultivovaný povrch skládkového telesa plochy 1 bude zaberať plochu 14 500 m2.

Podmienkv súhlasu:

1. Pľevádzkovatel' je povinný rcalizouať uzavretie a ľekultiváciu predmetnej časti skládky
v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pľe stavbu ,,Areál skládky Zohor,
rozšíľenie skládok odpadov, skládka NNo 2, ľekultivácia 1locha 1", v1pracovanou
projektantom Ing' Jurajom Medveckým' pľojektová kancelária, Púpavová 36lA, 84I 04
Bľatislava, v I2/20l7, je podkladom pľe uskutočnenie stavby, podl'a integľovaného
povolenia č,. 725 - l639l20l0lŠiml:zo t s 0IO4\Z7 _ SP zo dřla 22'0l.2OI0 a integľovaného
povolenia č. 8746-34800137/20l2/ZźLll370180104/Z14 zo dňa 6.LŻ.20l2 a dodržať
podmienky stavebného povolenia.

2. Pręvádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochľanu životného prostľedia pred negatívnymi
účinkami uložených odpadov na skládke v súlade s $ 8 ods.l vyhlášky č:.372l2Ol5 Z.z.
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3. Pľevádzkovatel' je povinný realizovať uzavretie a ľekultiváciu skládky tak, aby nedošlo

k poškodeniu a ani k ohľozeniu z|ožiękživotného pľostľedia a zdľavia l'udí.

4. Prevádzkovatel' je povinný nad'alej monitorovať pŕevádzku spôsobom a metódami

uľčenými v integľovanom povolení'

5' Pľevádzkovatęľ je povinný realizovať uzavretie a rekultiváciu skládky najneskôr do 25.06'

2021, t'űto lehotu nemožno predlžiť.

6' Pręvźłdzkovatel' je povinný zaěať s uzatváraním a ľekultiváciou časti skládky odpadov do 6

męsiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Tento súhlas nęnahrádza súhlasy a povolenia vydávané podl'a iných pľávnych predpisov

(napr. stavebný zźkon).

8. Pręvádzkovatel' je povinný v lehote 3 mesiacov odo dňa uzavrętia časti skládky odpadov a

vykonania jej rekultivácie podať inšpekcii návrh na kolaudáciu stavby.

' Toto ľozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast' integrovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 4264loIPK.437/04-Kk/370180104 zo dňa 11. 11. Ż004 aostatné jeho

podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenie

Inšpekcia ako pľíslušný orgán štátnej správy podl'a $ 9 ods. l písm. c) a $ l0 zćlkona

č,.52512003 Z' z. oštátnej správe staľostlivosti oživotné pľostľedie aoZmene adoplnení
niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov a podl'a $ 32 ods. l písm. a) zźikona o IPKZ
nazák|ade písomného vyhotovenia žiadosti zo dřla14.02.20l8 prevádzkovatel'a FCC Zohoľ,
s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, rčo:ll 3g07t4, doručenej Inšpekcii dňa

16.02'2018 a na zźlkladę konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona

oIPKZ, mení a dopíňa integrované povolenie pre prevádzku ,,Skládka odpadov na odpad,

ktoľý nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad"'

Vzhľadom na to' že sa nejedná o podstatnú Zmenu' Inšpekcia nevybrala správny

poplatok podl'a zźlkona ě. I45l|995 Z. z' o správnych poplatkoch v znęní neskorších
pľedpisov.

Spľávne konanie zaěa|o dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po pľeskúmaní

predloženej žiadosti a prl|oż,ených pľíloh zistila, že táto svojou foľmou a obsahom vyhovuje

poźiadavkźlm podl'a $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podl'a $ l l ods' 5 zélkona o IPKZ upovedomila listom ć.4L87-
|0428137l2O18lFašlZ28 zo dňa 26' 03' 2018 pľevádzkovatęľa, účastníkov konania a dotknuté

oľgány o začati spľávneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne uľčila
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lehotu pľe pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a infoľmovala o
možnosti naztieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú zmenu v činnosti
prevádzky podľa $ 2 písm. I) zźkonao IPKZ, inšpekcia v konaní o Zmene č. 28 integrovaného
povolenia upustila od úkonov podl'a $ 1l ods. (10) písm. a), b), c) ad). Vzhl'adom nato,že
Žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia
upustila od naľiadenia ústneho pojednávania podl'a $ 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadľenie nebolo zas|anéžiadne stanovisko.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmeny
integrovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integľovaného povolenia je
vydanie súhlasu na uzavretie ěasti skládky odpadu, vykonanie jej rekultivácie a je1následné
monitoľovanie ($ 3 ods. (3) písm. c) bod ě. 5. ztlŔonao IPKZ).

Nakoľko pľedmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
rozsahu činnosti podl'a zźtkona č,.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie a
o zmene a doplnení niektoľých zákonov táńo zmena nebola posudzovaná podl'a zőlkona ě.
2412006 Z.z.

Povol'ovaná ptevádzka technologickým vybavením a geogľaťrckou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné pľostredie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý oľgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacieho pľocesu.

Inšpekcia na zátklade vykonaného konania .o zmene integrovaného povolenia
preskúmala žiadosť podl'a zákona o IPKZ a podl'a vyjadľení účastníkov konania a dotknutých
oľgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 zźtkona o IPKZ zistila, že sú splnené
podmienky podl'a zélkona o IPKZ azákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou
integrovaného povol'ovania aľozhodla tak, ako je uvedęné vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o spľávnom konaní možno podať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostľedia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania ?kontľoly, Jeséniova 17,831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných ľiadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý'preskúmaná súdom.

iŤ1e,t

lA)
Ing. JozefPľohászka

ľiaditel'
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Doľučuje sa:

Učastníkom konania:
1. FCC Zohoľ' s'r.o'' Bratislavská l8, 900 5t Zohor
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská l8, 900 5I Zohor
3. obec Zohor, obecný űradZohot' Dolná ulica č.46,900 5l Zohor

DotknuĘým oľgánom a organizálciám :

(p o n ado b ud n utí p r tźvop l at n osti)
3' okľesný úľad Malacky, odbor staľostlivosti o životné prostredie, Záhorźlcka 2942/60A,

901 26Malacky




