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ROZIJODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného pľostľedia, Inšpekto rát Životného pľostľe đia ŻiIina,

odboľ inšpekcie ochrany vôd ( ďalej len inšpekcia), ako príslušný ołgán podľa $ 9 a
$ 10 zákona č.52512003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné pľostľedie
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších pređpisov' v súlade s $

62 ods. 6 písm. a) zákona č,.364lŻ004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č'
37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorších predpisov (vodný zźlkon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a podľa zźtkona č,. 7Il1967 Zb. o spľávnom
konaní v znení neskorších predpisov

schval'uje
havaľijný plán pre subjekt

FCC Slovensko,9.ľ.o.o Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
odštepný zźłvod ž-ilioa,Na stanĺcu 561, 010 09 Żilina

pľevádzka: Spal'ovňa nebezpečných odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova2346,
02411' Kysucké Nové Mesto

rčo: 31318 762
evidenčné číslo havaľijného plánu:

61201,7

odôvodnenĺe
Účastník konania FCC Slovensko, s.r.o., Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, odštepný závođ

Żilina, Na stanicu 561, 010 09 Żilina, ĺČo: :I318 762 poŽiadal listom zo dňa30.L20I]
o schválenie havarijného plánu podľa vodného zźlkona pre prevádzku Spaľovňa nebezpeěných
odpađov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova2346,024 Il Kysucké Nové Mesto. Slovenská
inšpekcia životného pľostredia, Inšpektoľát životného prostredia Zilina, odbor inšpekcie
ochľany vôd po pľeštudovaní havarijného plánu zistil, Že žiadateľ je v zmysle $ 39 ods' 4
písm. a) vodného zźlkonapovinný zostaviť takfio plán.
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Kontrolou Slovenskej inšpekcie Životného prostľedia, Inšpektoľátu životného pľostľedia
Žilina, odboru inšpekcie ochÍany vôd vykonanou dňa 8.3.2017 azameÍanou na porovnanie
údajov uvedených v havarijnom pláne so skutkovým stavom bolo zistené, že havarijný plán
je potrebné doplniť a upraviť, havarijný plán zosúladiť s terminológiou vodného ztlkona, do
havaľijného plánu bolo potľebné zapracovať skutkový stav odkanalizovania prevádzky, do
zoznamu znečisťujúcich látok doplniť znečisťujúce látky podl'a skutkového Stavu,
skladovanie znečisťujúcich látok zosúladit' so skutkovým stavom' dopracovať do havaľijného
plánu gľafickú časť s opisom odkanalizovania ptevádzky a takto prepľacovaný havarijný plán
pľerokovať so spľávcom kanalizácie.

Z uvedených dôvodov bolo konanie vo veci schválenia havaľijného plánu rozhodnutím č.
3 506 -8 1 42 11 2 l Ż0 17 l ond zo dňa 1 0. 3.20 1 7 pľeľušené.

Žiadateľ FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohot, odštepný zttvod Žilina,
Na stanicu 561, 010 09 Żiliĺa,lČo: :I3I8762 uvedené nedostatky odstľánil adoplnený
havarijný plán, doľučil na Slovenskú inšpekciu životného prostľedia, Inšpektoľát životného
pľostredia Žilina dňa I0.5'2OI7 .

Doplnený aktualizovaný havarijný plán zodpovedá náležitostiam podľa $ 5 pľílohy
vyhlášky MŽP SR č. IO01ŻO05 Z.z., ktoľou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzani
so znečist'ujúcirní látkami, o náleŽitostiach havaľijného plánu a o postupe pfi ľiešení
mimoľiadneho zhoršenia vôd. K predloženému havaľijnému planu sa vyjadľil spľávca
verejnej kana|irácie spoločnost' Seveľoslovenské vodáľne akanalizácie, a.s., Bôĺická cesta
1960, 010 57 Zilina listom č.oI700520IlBklI7 zo dńaI4.3.2017.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výľoku ľozhodnutia.

Poučenie :

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona č:' 7111967 Zb. o správnom konaní
v znęni neskoľších pľedpisov možno podat' na Slovenskú inšpekciu životného pľostredia,
Inšpektorát životného pľostľedia Žilina, odboľ inšpekcie ochĺany vôd odvolanie do 15 dní
odo dňa doľučenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
ľozhodnutie po vyčerpaní pľípustných ľiadnych opravných pľostĺiedkov nadobudne
pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môŽe bý preskúmaná súdom.
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Doručuje sa:

FCC Slovensko, s.ľ.o., odštepný závodŽilina,Na stanicu 561,010 og Žilina
Po nadobudnutí ptávoplatnosti :

okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, Litovelská
1218,024 01 Kysucké Nové Mesto


