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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava,
odbor integľovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný oľgán
štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ I0 zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o Životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znęní
neskoľších predpisov apodľa $ 32 ods. l písm. a) zźlkona č.39l20l3Z.z. o integrovanej
pľevencii a kontľole znečisťovania životného pľostľedia a o zmene a doplnení niektorých
zźlkonov v zneni neskorších predpisov (ďalej |en ,,zákon o IPKZ"), na základe písomného
vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa FcC Slovensko' s.ľ.o.' Bratislavská 18,

900 51 Zohor,lčo: 31 318 762 zo dřr-2l. ll.2017, doručenej Inšpekcii dňa22.II.2O|7,
nazźů<lade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bođ 6. zákona oIPKZ, podľa $ 19

ods. 1 zźlkona oIPKZ v súčinnosti so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len 

',zákon 
o správnom konaní")

mení a dopĺňa integľované povolenĺe

vydané rozhodnutím č. 9638-17I46l37l20I2lZźL|l370180208 zo dňa 19. 06. 2012, ktoré
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 26.06.2012 v znení neskorších zmięn (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktoľým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Solidifikačná linka v areáli skládky odpadov v Zohoreoo
(ďalej len,,pľevádzkď')

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zfüonu o IPKZ pod
bodmi:

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacĺtou
väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčast'ou je jedna alebo viaceľo z týchto
činností:



b)
c)

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo or ganizácie :

Vari ab ilný s ymbol pr ev ádzky :

Adresa prevádzky:

FCC Slovensko, s.r.o.
Bratĺslavská 18' 900 51 Zohor
43 859 623
370180208
Bľatislavská 18' 900 51 Zohor

strana 2/5 ľozhodnutia č' 8400-4 1 69 3/37/201 7/Faš/370 ] 80208/Z7

fyzikálno_chemická úprava;
zmiešavanie alebo miešanie pľed zĺč.atím ktorejkolŤek z ostatných
činností uvedených v bodoch 5.l a 5.2'

5.3. a) Zneškodňovanie odpadu, ktory nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t
za dcň, ktoľóho súčast'ou jc jcdna alcbo viĺccľo z Ęchto činností:
2. fy ziká|no_chemĺcká úpľava

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovanĺa a zneškodňovania odpadu,
ktory nie je nebezpečnýo s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoľé zahŕńa
jednu alebo viaceľo z nasledovných činností, ale nezahŕřla čĺnnostio na ktoré sa
vzt'ahujrĺ osobitné pľedpisy:
2. predúpľava odpadov na spal'ovanie alebo spoluspal'ovanĺe.

pľe pľevádzkovatel'a:

l.V úvodnei časti integrovaného povolenia sa za pôvodnÝ text:

Prev ádzka bola povolená rozhodnutiami :

-obec Zohor,uzemné rozhodnutie ě. SU-80312008 zo dňa23.02'Ż009,
-obec Zohor, stavebné povolenie č. SU-740/2009 zo dř'n04.12.2009,
-obcc Zł}lłsr, kolaudačlré rtrzlrotlllutie č. SU-878l20II'zĺl,Jřru25.I0.zul

vkladd text:

Súčast'ou konania o vydanie zmeny č. 7 integľovaného povolenia je:

V oblasti odpadov

podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zálkona oIPKiL _ konanie o udelení súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich preprayy, na ktoré nebol daný súhlas
podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo dľžiteľ odpadu ročne nakladá
v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepľavca prepravuje ľočne väčšie
mnoŽstvo ako 1 tona nebezpečných odpađov; okľem súhlasu na pľepľavu nebezpečných
odpadov presahujúcu 'űzemný obvod okĺesného úradu a súhlasu ÍIa pľepravu
nebezpečných odpadov pľe sahuj úcu územie kľaj a.

a

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanĺe s nebezpečnými odpadmi vrátane ĺch
prepravy v územnom obvode okresného úľadu Malacky s platnost'ou do

1,6.01.2023.
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Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené vnasledovných tabuľkách
integrovaného povolenia:

a) nakladanie a prepľava nebezpečných odpadov vstupujúcich do zanadenia
(tabuľky |P č,' 2a,2b) _ 35 000 t/ľ,

b) nakladanie a prepľavanebezpečných odpadov, ktoré vznikajú
prevádzkovateľovi ako pôvodcovi (tabuľka IP č. 5) - 52 tlr,

c) nakladanie a pľepľava nebezpečných odpadov (ktoré prešli pľocesom
solidifikácie) vystupujúcich zo zariadęnia (tabuľky IP č. 3a' 3b) _ 35 000 t/r.

Platnosť súhlasu inšpekcia prediži, ato aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, akprevádzkovateľ najneskôľ 3 mesiace
pľed uplynutím tohto termínu o to inšpekciupožiada'

2. V časti ľozhodnutia (II. Podmienkv povolenia / A.1. Podmienkv pľevádzkovania / 6.
Podmienky pľe skladovanie a manĺpulácĺu so znečist'uiúcimi látkami sa pôvodnÝ text
podmienky č. 6.10. upľavuie nasledovne:

Ruší sapôvodné znenie

,,Inšpekcia vydáva prevádzkovateľovi súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpađmi
vrátane ich prepravy v územnom obvode okĺesného úradu Malacky. Doba platnosti
súhlasu je do 23'2.2018. Súhlas sa vydáva nasledovne:
o nakladanie aptepÍava nebezpečných odpadov vstupujúcich do zariadenia na

zhođnocovanie a zneškodňovanie odpadov (tabuľky IP č. 2a,2b) _ 35 000 t/r,
o nakladanie apreprava nebezpečných odpadov, ktoľé vznikĄí pľevádzkovateľovi

ako pôvodcovi (tabuľka IP č' 5) - 52 tlr,
o nakladanie apreprava nebezpečných odpadov (ktoré pľešli pľocesom solidifikácie)

vystupujúcich zo zanadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (tabuľky
IP č. 3a, 3b) - 35 000 t/ľ."

aĺahrádza sa novým znenĺm:

,,Inšpekcia vydáva prevádzkovateľovi súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrźttane ich pľepľavy v územnom obvodę okresného úľadu Malacky. Doba platnosti
súhlasu je do 16.1 '2023. Súhlas sa vydáva nasledovne:
. nakladanie apľeprava nebezpečných odpadov vstupujúcich do zariadęnia na

zhodnocovanię a zneškodňovanie odpadov (tabuľky IP č,' 2a,2b) _ 35 000 t/r,
o nakladanie apreprava nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú pľevádzkovateľovi

ako pôvodcovi (tabuľka IP č. 5) - 52 tlr,
o nakladanie apľeprava nebezpečných odpadov (ktoré prešli procesom solidifikácie)

vystupujúcich zo zariadeĺia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (tabuľky
IP č. 3a, 3b) _ 35 000 t/r."
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3- V časti rozhoĺlnutia íII. Podmienkv novolenia / A.l. Podmien prevádzkoYania. 5.
Technicko_nľevádzkové nodmienkv) má bul'ka č. 3a v Dodmienke č. 5.4. aktuá|ne

Kat. číslo Názov odpadu kat.
odPadu

19 03 04 čiastoěne stabilizované odpady označené ako
nebezpečné okľem 19 03 08

N

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 o
19 03 06 solidiťrkované odpady označené ako nebezpečné N
t9 03 07 solidiÍikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 o

znenre:

z cesu zneškodňovania Tabuľka č. 3a

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 9638-17146/37l20l2lzáil370l'80208 zo dňa 19. 06. 2012 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenĺe

Inšpekcia ako pľíslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ I0 zákona
č. 525lŻ003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostľedie a o Zmene a đoplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
na základe písomného vyhotovenia Žiadosti zo đřla 2I'I1.20|7 pľevádzkovateľa FCC
Slovensko' s.r.o.' Bľatĺslavská 18, 900 51 Zohor, rčo: sr 318 762, doručenej Inšpekcii dňa
22.II.20|7, ĺa záklałJe konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákoĺa o IPKZ,
mení adopĺňa integrované povolenie pľe prevádzku,,Solidifikačná lĺnka v aľeáli skládky
odpadov v Zohore((.

Vzhľadom na to, žę sa nejedná o podstatnú Zmenu' Inšpekcia nevybrala správny
poplatok podľa zákona č,. I45ll995 Z. Z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších
pľedpisov.

Inšpekcia po preskúmaní pľedloženej žiadosti a pľiložených pľíloh zistila, že tź.iro svojou
formou a obsahom vyhovuje požiađavkétm podľa $ 7 zákona o IPKZ a písomne upovedomila
účastníkov konania a dotknuté orgány o zač,atí konania listom č. 8400-38037l3712017lFaš lZ7
Zo dňa 04.12'2017. Súčasne uľčila lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov
konania, dotknutých oľgánov a informovala o možnosti nazľieť do Žiadosti. Vzhľadom na to'
Že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti prevádzky podľa $ 2 písm. j) zźkona o IPKZ, inšpekcia
v konaní o zmene č. 7 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa $ 11 ods. (10) písm.
a), b), c) a d). V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny integľovaného
povolenia úěastníci konania a dotknuté oľgány nevyjadrili.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmefiy
integrovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
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pľedĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepľavy. Nakoľko
pľedmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti
podľa zákona č,. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmene a
doplnení niektoých zákonov tźlto zmena nebola posudzovaná podľa zźlkonač:.2412006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významĺý negatívny vplyv na Životné pľostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiađaný o vyjadľenie, ani sa nezúěastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na zźklade vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia
pľeskúmala Žiadosť podľa zákona oIPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
oľgánov, ktoľým toto postavenie vypl;ýrva z $ 9 zźĺkona oIPKZ zístíla, že sú splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ azttkona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou
integľovaného povoľovania arozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní moŽno podať na
Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektoľát Životného prostredia Bratislava' odboľ
integľovaného povoľovania akontroly, Jeséniova 17,831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto ľozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opravných pľostriedkov
nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý'preskúmaná súdom.
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Ing. JozefProhászka
riaditeľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Zohor' s r.o.' Bľatislavská 18, 900 5l Zohor
3. obec, obecný uradZohor, Dolná ulica č. 46,900 5I Zohot

DotknuĘým orgánom a organuálciám:
(p o nado b udnutí pľávop latn o sti)
4. okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o Životné pľostredie, Záhotźrcka 2942160A,

901 01 Malacky




