
SLoVENSKÁ INŠPEKC IA ZIv oTNÉHo PRoSTREDIA
Inšpektoľ át źivotného prostľedia Žilina

Legionáľska 5,0l2 0s Žilina

Čí'lo : 67 61 -40 I9O l 2O18lKozl7 7 O93O I 1 l l Z3 Żil\na 22'II.20|8

ROZHODNUTTE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektoľát životného pľostľedia Žilina, odboľ in-
tegrovaného povol'ovania a kontroly (d'alej len ',inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy
podl'a $ 9 a $ |0 zźlkonač,' 52512003 Z'z. o štátnej správe starostlivosti oživotné pľostľedie ao
zmene a doplnení niektoľých zákonov v znęní neskorších pľedpisov a podl'a $ 32 ods. l písm. a)

ztlkona NR SR č,.39l20l3 Z. z. o integľovanej pľevencii akontľole znečisťovania životného
pľostredia a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (d'alej len ,,zákon o IPKZ"), na základe ko-
naniavykonanéhopodl'a$3ods'3písm.b)bodI.I.zákonaoIPKZ,vsúladęs$2lods. lpísm.
a) bod L. zźlkona č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmene a o Zmene zźlkona Slovenskej národnej ra-

dy ě.37211990 Zb, o pľiestupkoch v znęní neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,vodný zákon"), pod-
l'a $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ' v nadväznosti na $ 32 vodného zákona, podl'a $ 3
ods. 3 písm. c) bod 4. a 6. zźlkona oIPKZ, vsúlade s $ 97 ods.1 písmeno e) a f) zákona č.

79l20I5 Z.z' o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej lęn zákon o odpadoch),
vsúlade so zákonom č,.7l/1967 Zb. o správnom konaní v znení nęskorších predpisov (d'alej len

,,zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa

ĺntegľované povolenie,

č,.4746-23297l20lIlMarl770930l11zodňa 1l.08.20ll navykonávanięčinnostivprevádzke

,oNeutľalizačná stanicao Zilina - Bytčica A.s.A. Slovensko spol. s.ľ.o.í(

v znęníjeho neskoľších zmien č. l955-688ll77l20l4lKozl77093011l/Z1 zo dňa l0'03'20l4
ač:' 4948-I9694l20I6lKozl77093011IlZ2 zo dńa 2Ż.06'Ż016 (d'alej len ,,integrované povole-
nie") podl'a $ 3 ods. aŻ zákona o IPKZ naslędovne:
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a)

Časť:
Identifi káci a pr ęv źLdzky a pt ęv ádzkovate ľa
(str. 1 z 36 rozhodnutia č. 4746-23297l20lllMarl7709301lI,zo dňa l l'08.20l l)

mení názov pľevádzky
z,,Neutľal izaćná stanica, Żilina_ Bytčĺca A.s.A. Slovensko spol. s.ľ.o.ĺ'

naz ,,Neutralizučnd stanica, Žitina - BytčÍca"

sídlo pľevádzky : Na stanicu 22, 0lO Og Ži|ina_ Býčica,

b)
Časť:
Identifikáci a pr ev ádzky a prevádzkovatę l'a
(stľ. 1 z 36 ľozhodnutia č. 4746-23297l201|lMarl770930l11,zo dňa 11.08.20l l)

mení obchodné meno pľevádzkovatel'a zz

obchodné meno
sídlo:
lČo:

na:

obchodné meno
síd1o:
tČo:

'A'S.A. Slovęnsko spol. s ľ'o.
Bratislavská l8, 900 5l Zohor
3| 3I8 76Ż

FCC Slovensko, s.r.o.
Bľatislavská l8, 900 5l Zohor
31 3t8 762

Korešpondenčná adresa pľevádzkovate ľa:

FCC Slovensko, s.ľ.o.' Na stanicu 561, 010 o9 Żilina

c)

V časti
Súčasťou integľovaného povolenia je
(stľ. 2 z36 ĺozhodnutia č. 4746-23297/20IIlMatl7709301LI,zo dňa 1l.08'201l)

dopĺňa:

Súčasťou konaniaje:
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

_ konanie o Zmene povolenia na odbeľ podzemných vôd z vodáľenského zdľoja ,,Vodáreň
pitnej vody pre areál ZvL", podl'a $ 3 ods.3 písm. b) bod l.1. zákona o IPKZ, v
nadväznosti na $ 2l ods. 1 písm. a) bod 1. zákonaě.364/2004Z.z. o vodách a o zmene
zělkona Slovenskej náľodnej ľady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších
pľedpisov (vodný zákon);

- konanie o uľčenie ochranného pásma vodáľenského zdľoja,'Vodáreň pitnej vody pľe aľeál
ZvL" podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zźlkona o IPKZ, v nadväznosti na $ 32 vodného
zttkona,
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v oblasti odpadov:

- konanie o Zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v ľozsahu odobeľanie
odpadov od iných pôvodcov vrátanę ich prepravy v rámci územného obvodu okľęsu Žili_
na, ich skladovanie v pľevádzke a následne zneškodňovanie fyzikźino-chemickou úpľa-
vou D9 podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona oIPKZ, v súlade s $ 97 ods'l písmeno f)
zákona č. 79120Í5 Z.z. o odpadoch a o zmęne a doplnení niektorých zákonov (d'alej len
zákon o odpadoch) _ zmena platnosti súhlasu, zmeny podmienok povolenia vypl5ivajúce
zo zmęny legislatívy platnej pre odpadové hospodáľstvo, ľozšírcnie zoznamu znęškodňo-
vaných a vznikajúcich odpadov,

- konanie o Zmene súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňo-
vanie odpadovpodl'a $ 3 ods.3 písm. c) bod 4.ztlkonao[PKZ, vsúlade s $ 97 ods.l pís-
meno e) zźlkona o odpadoch _ zmęna platnosti súhlasu, Zmęny vyplývajúce zo zmeny le-
gislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo, ľozšíľęnie Zoznamu znęškodňovaných
a v znikajucich odpadov.

d)
V časti
B. opis prevádzky a technických zariadęní na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy v pľevádzke. opis
vstupov do pľevádzky.
(str. 6 z36 rozhodnutia č. 4746-23Ż97l20lIlMarl770930111 zo dňa l l.08'201 1)

dopĺňa do tabul'ky o,Vstupy odpadovoo nasledovné odpady:

V

e)

V časti
B. opis prevádzky a technických zariadęní na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. Cel-
ková spotľeba vstupných chęmikálií.
(stľ. 9 z 36 tozhodnutia ě. 47 46-23297 l20||liľl4.arl770930l1 l zo dňa l l .08.20l l )

mení čast',,Celková spotreba vstupných chemikálii" nasledovne:

Celková spotľeba vstupných chemikálii
_ kyselina sírová _ cca 300 kg/mesiac
_ hydľát vápenaĘý (dolomitický) - cca 750 kg/mesiac
_ síran że|ezitý 40oÁ (preflok) - cca 700 kg/mesiac
_ siričitan sodný (používaný na oV s obsahom C.*) - cca 350 kg
_ chlórnan sodný - cca 150 l/mesiac
_ pľaestol 2540 (pľášok) - cca 10 kg/mesiac
- pľaestol l50 (tekutý) _ cca 800 kg/mesiac

Poľ
c.

Kat.č'
odpadu

Názov odpadu podl'a vyhl'č:.2841200l Z.z Kategória
odpadu

Spôsob
naklad. s

odpadom

Skupina

77 16 01 ls Nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16

0t 14
o D9 ľoztoky

78 19 02 11 Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N D9 emulzie
a oleie
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Đ
V časti
B. opis ptevádzky a technických zaúadení na ochranu ovzdušia, Vody a pôdy v pľevádzke. Vý_
sťupy'
(str. 10 z36 rozhodnutia č. 4746-23297/20IIlMatl770930l11 zo dňa l1.08'20l l)

dopíňa nasledovné vznikajúce odpady do odseku ,,Výstupy":

1ó 05 06 laboľatórnę chemikálie pozostávajúcę z NL alebo obsahujúce NL vľátane zmesí
laboľatóľnych chemikálií (N)
16 05 07 vyľadené anoľganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL (N)

s)
V časti
B. opis prevádzky a technických zańadęní na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. Vznik
a zhr omažd'ovan ie odpadov.
(stľ' l0 z36 rozhodnutia č. 4746-23297l20lllMarl770930l l l zo dňa l1.08'20l l)

mení čast' ,,Vznĺk a zhromaźd'ovanie odpadov" nasledovne:

Vznik a zhľomažd'ovanię odpadov:

úcich v ádzkę

Katalógové
číslo

Názov odpadu
Kategóľia
odpadu

15 02 02
absoľbenty, filtľačné mater\ály vrátane olejových filtľov
inak nešpeciťlkovaných, handľy na čistenie, ochľanné odevy
kontaminované NL

N

15 01 10 obaly obsahuiúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL N

16 0Ż 13
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako
uvedené v |6 02 09 až 16 02 12

N

16 05 0ó
laboľatóľne chemikálie pozostávajúce z NL alebo
obsahuiúce NL vľátane zmesí laboľatóľnvch chemikálií

N

1ó 05 07
vyľadené anoľganické chemikálie pozostávajúce z NL
alebo obsahuiúce NL N

19 02 07 olej a koncenftáty so sepaľácie N

19 02 0s ka|y z Ęzikálno-chęmického spľacovania obsahujúce NL N

20 0r 2r Żiarivky a iný odpad obsahujúciortuť N

20 0r 35
Vyradené elektľické a elektronické zariadęnia iné ako
uvedené v 20 01 2I a20 0l 23, obsahujúce nebezpečné
časti

N

Celkové množstvo vznikajricich nebezpečných odpadov v pľevádzke je l'522,5 t/ľok.
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h)
V časti
II. Podmienky povolenia. A. Podmienky pľevádzkovania. A.3' Podmienky pre suroviny, médiá,

eneľgie, výrobky
(stľ. l3 z36 rozhodnutia č. 4746-23297l20lIlMatl770930III,zo dňa l1.08.20l l)

mení podmienku A.3.1. nasledovne:

A.3.1. V prevádzke je možné pouŽívať:

Suľoviny _ znečisťujúce látky:
_ kyselina sírová _ cca 300 kg/mesiac
_ hydľát vápena{ý (dolomitický) - cca 750 kg/mesiac
_ síran że|ezitý 40% (pľeflok) - cca 700 kg/mesiac
_ siľičitan sodný (používaný na oV s obsahom C'*) - cca 350 kg/mesiac
_ chlóľnan sodný-cca 150 l/mesiac
- praestol 2540 (prášok) _ cca l0 kg/mesiac
_ pľaestol l50 (tekutý) _ cca 800 kg/mesiac
_ chemikálie používané v laboratóriu neutralizačnej stanice

Pomocné látky:
- voda - pitné, úžitkové a technologické účely _ vlastný zdĺoj - studňa spúšťaná,
spotľeba vody: pľiemerná denná l,773 lls; max' dęnná 7,6lls; I53,2|5 m3.deň_1;

20 000,0 m3'ľok-l;
Eneľgie:
- nafta pľe dopravu (CAS, vzv, zber. autél) :27 500llrck
- plyn na vykuľovanie (Plynový kotol 30 kW)
- elektrická energia :46,875 MWľok (ľok 20l0)

Výstupy:
_ vyěistená odpadová voda vypúšťaná do verejnej kanal|zácie,
- odpady z čistenia priváżaných odpadov v NS :

- 150202 - absorbenty ťrltr. mat. kont. nebezp. látkami (N)
- 150l l0 - obaly obsahujúce zvyšky NL, alebo kontaminované NL (N)
_ 16 05 0ó laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vľátane

zmesí laboratóľnych chemikálií (N)
- 16 05 07 vyradené anoľganické chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce

NL (N)
- 190207 - ľopné látky a koncentľ. zo separácie (N)
- L90205 - kaly z fyzikźilno-chem.spľacovania obs' NL (N)

i)

V časti
II. Podmienky povolenia. A' Podmienky pľevádzkovania. A'4' Podmienky pľe odbeľ vody
(str. 14 z36tozhodnutia č' 4746-23297l20lllMarl770930llt,zo dňa 1l'08.20l l)

mení podmienky časti A.4. nasledovne

A,4, Podmienky pre odber vody
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A.4.1. Inšpekcia povol'uje pręVádzkovatel'ovi podl'a $ 3 ods.3 písm. b) bod l.l. zákona o
IPKZ, v nadväznosti na $ 2l ods' l písm. a) bod 1. vodného zélkona odbęľpodzemných
vôd z vodárenského zdrojav kategórii B, zo studneuz-s ',Vodáreň 

pitnej vody pre aľeál
Zv L* za tý chto podm ienok:

A. .t.t. Základné rúdaje odbeľného miesta:

Podzemná voda je odoberaná z vodáľenského zdroja v kategóľii B, studnę HŻ-5 ,,vodá-
reň pitnej vody pre arcál ZYL" umiestnenej na pozemku KN-C ě. 1234 v k.ú. Bytěica
v aľęáli bývalého zźxoduZYL.

Studňa ÍIi-s,,Vodáľeň pitnej vody gľe areáiZYL"z
- vÍtaná studňa spúšťaná, a 3I8 mm, hlbka 8,0 m,
- umiestnęnie: mimo aľeál prevádzky,,Neutra\izaěná stanica, Žilina - Bytčica", na tľáv-
natej ploche v samostatnom oplotenom aľeáli pľi vodojeme' parc. č. KN-C ě. lŻ34
v k.ú. Bytčica,

- pletivové oplotenie vymedzuje ochranné pásmo I. stupňa' studňa je opatrená betónovou
uzamykatel'nou šachtou'

- minimálna úľoveň hladiny podzemnej vody je 352,93 m n. m.'
_ stanovené trvalo zabezpeěené využitel'né množstvo podzemnej vody je 4,00 l/s prizní-
žení hladiny o 0,31 m a minimálnej prevádzkovej hladine podzemnej vody v úrovni
352,93 m n. m.,

- hlavné čerpadlo: odstredivé s inštalovaným pľíkonom 7,5 kW, pľietokom l8 - 66
m3llrod v závislosti od celkového dynamického výtlaku 38 - 27 m,

- rezeĺvné čerpadlo : odstľedivé ľadiálne čeľpadlo s inštalovaným príkonom 19,l kW,
prietokom 50,4 m3/hod s dynamickým výtlakom 90 m,

A,4.l,2, Povolené maximálne množstvá odbeľu podzemných vôd:

Vodný zdroj Q.u* l.s-rl Qpri.^ [l.s-l]
Q denne

[m3.deň-1l
Q ročné

[m3.ľok_ll
HZ_5,,Vodáľęň
pitnej vody pre
arcá.l ZYL"

7,6 r,773lls r53,2L5 20 000

A.4.1.3. Spôsob meľania množstva odobeľanej vody:
Certiťrkovaným metrologicky oveľeným vodomęľom osadeným v šachte vodáľnę.
odobeľaná technologická voda pre prevádzku ,,Neutralizačná stanica, Źilina_ Býčica"
musí by' meraná samostatným metrologicky overeným vodomeľom.

A.4.1.4. časový interval oĺlberu vôd:
Podzemná voda je zo studne odčerpávaná podl'a potľeby celoročne, čeľpanie je
inteľvalové v závislosti od odberov vody z vodojemu typu hydľoglóbus s objemom 100
m3.

A.4.1.5. Účel odbe.u,
odobęľaná podzemná voda sa bude používať ako pitná voda, úžitková voda pre sociálnę
účely, technologická voda určená pľe zásobovanie pľevádzky ,,Neutrai.izačná stanica, Ži-
lina - Bytčica" a cudzích pľevádzok, ktoľé vykonávajú činnosť v aľeáli b;fualého závodu
ZYL,

A.4.1.ó. Spôsob úpľavy vody :

Dezinfekcia vody sa vykonáva chlómanom sodným pomocou membránového dávkova_
cieho čerpadla PULSATRON'



stľana 7/ ]9 rozhodnutia č. 6761-40]90/20l8/Koz/7709301 l l/Z3

4,4.2. Povinnosti odberatel'a :

A.4.2.1.Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odbęru okamžite nahlásiť inšpekcii. Pľípadné
zvýšenie množstva odbeľu podzemnej vody je možné len na zźlkladę povolenia
inšpekcie.

A.4.2.2. Sledovať aZaznamęnávať dęnné odpoěty množstiev odobratých podzemnýchvôd (m3lŻ4
hod.), z ktoľých sa následne vedie evidęncia męsačných a ľočných odbęľov (m3/mesíac)'
Úaaje o množstvách vôd zaznamenávať do pľevádzkovej evidencie.

A.4.2.3. Pľevádzkovatel' je povinný v zmysle $ 79 zélkona o vodách platiť poplatky za odbęľ
podzemných vôd spľávcovi vodohospodáľsky významných vodných tokov SVP, š.p.,
oZ Piešťany.

A.4.Ż.4. Meranie množstva odobľatých podzemných vôd vykonávať certifikovaným meradlom
overeným v zmysle všeobęcne závázných právnych pľedpisov o metrológii.

A.4.Ż.5. Meľať výšku hladiny podzemnej vody vstudni l x denne ato vž'dy vľovnakom čase
kontinuálnym snímačom hladín _ dataloggeľ a údaje zaznamenávať do prevádzkovej
evidencie. Termín: najneskoľšie od 01.01.2019

A,4,2,6. Hladina podzemnej vody nesmię klęsnúť pod úľoveň 5,09 m od oB (vľch betónovej
šachty), tj. pod 352,93 m n,m.

A.4,2,7, oznamovať údaje o odbeľe podzemnej vody ruzročnę SHMÚ Bratislava, SVP, š.p., oZ
Piešťany a inšpekcii'

^.4.2.8. 
Pľevádzkovatel' je povinný vodné zdroje prevádzkovať podl'a schváleného
pľevádzkového poriadku.

^,4.2.9. 
Prevádzkovatel' je povinný pľavidelne vykonávať kontľolu ľozvodov vody' podľa
prevádzkového poľiadku, minimálnę l x za štvď roka, v pľípade poľúch zabezpeěiť
uýchlenú opľavu. všetky kontľoly, opľavy a údržbu zaznamęnćwať do pľevádzkového
denníka.

4.4.3. Platnost'povolenia:
Povolenie je platné do 22.11.2028.
Pręvádzkovatel' požiada inšpekciu o pľedĺženie platnosti povolenia na odbęľ
podzemných vôd aspoň dva mesiace, pľed skončením platnosti tohto povolenia.
Inšpekcia môže platnosť povolenia pľedlžiť na zźlkladę žiadosti prevádzkovatel'a, ak sa
nezmenia podmienky, zaktorých bolo povolenie vydané.

A.4.4. ochľanné pásmo
Inšpekcia uľčuje podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákonaoIPKZ, v nadväznosti na $ 32

vodného zákona ochľanné pásmo vodárenského zdľoja studne HŽ-5 ,'Vodáľeň pitnej vo-
dy pre aręźi ZYL" nasledovne:
- ochľanné pásmo I. stupňa: vo výmeľe 2419 m2, ktoľé je vymedzené oplotením vo
tvaľe štvoľuholníkaso stľanami cca47 m (SV) x 51 m (JV)x 50m(JZ) x 50 m (SZ).

- ochľanné pásmo II. stupňa: SZ hranica nadväzuje na hranicu I. ochranného pásma
avjej predlžení pokľačuje po bľeh toku Rajčianka, SV hranica nadväzuje na hranicu I.

ochranného pásma a v jej predižení pokračuje po tok nęmenovaného potoka, JZ
hľanicu tvorí brehová ěiara ľieky Rajčianka a JV hranicu tok nepomenovaného potoka.

A'4.5. Všeobecnéustanovenia:

A.4.5.1. Inšpekcia môżę z vlastného podnetu povolenie na osobitné utívanie vôd zmeniť alebo
zrušiť ak sú splnené podmienky ustanovené v $ 24 vodného zźlkona.
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A.4.5.2. Pľáva a povinnosti vyplyvajúce Z tohto povolenia prechádzajú na d'alšieho nadobúdatel'a
majetku spojeného s osobitným užívanim vôd, ak bude tento majetok nad'alej slúžiť
účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné uŽívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú
povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k pľechodu alebo prevodu vlastníctva majetku'
s ktoľým bolo spojené osobitné užívanię vôd, do dvoch męsiacov odo dňa jeho
uskutoěnenia.

A,4.5.3. Pľávnická osoba alebo fyzická osoba môže na ztlkladę kladného stanoviska inšpekcie
umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné uŽivanię vôd tľetej osobe.

A.4.5. 4. Povolenie na osobitné uźívanię vöd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo
zánikom pľávnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak
nedošlo k pľechodu oprávnenia na ďalšięho nadobúdatęl'a, alebo zánikom vodnej stavby
umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zźniku vodnej
stavby neuľčí lęhotu na jej obnovenie, v takomto pľípade povolenie na osobitné užívanię
vôd zaniká uplynutím tejto lehoty

i)
V ěasti

II. Podmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania. A'6. Podmienky pľe skladovanie
a manipuláciu so škodlivými látkami.
(stľ' l5 z36rozhodnutiaě. 4746-23297l2011'lll/arl770930l|l,zo dňa l1.08.20l l)

menÍ podmĺenku A.6.1. nasledovne:

A.ó.1. V prevádzke sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami uvedenými v tabul'kę č.1:
tabul'ka č.l

Názov škodlivej
látky

Forma Max. skladovacia
kapacita [t]

Roěná spotľeba
(cca)

[t/rokl
kyselina sírová kvapalná 1,1 3,6

hydrát vápenafý
(dolomitickÝ)

prášková
0,5 9'0

síranžę|ezitý 40%
(pľeflok)

prášková
3,0

8,4

siričitan sodný prášková 0,35 4,2

chlórnan sodný kvapalná 0,1 1,8

praestol 2540 pľášková 0,1 0,r2
pľaestol l50 prášková 1,0 9,6

k)
V časti
D. opatľenia pľe minimalizáciu, nakladanie a znęškodnenie odpadov
(str. 18 z36rozhođnutiač.4746-23297l20IIlMarl770930llI,zo dňa 1l.08.20ll)

mení čast' D. nasledovne:
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Zneškodňovanie odpadov

D.1. Pľevádzkovatel'ovi sa udel'uje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
preberanými od -iných dľžitel'ov odpadov, vrátane ich pľepravy v ľámcĺ územného
obvodu okľesu Żi|ina. Nakladanie s nebezpeěnými odpadmi sa vykonáva činnosťami:
D9 Fyzikálno-chemická úpľava nešpecifikovaná v prílohe ě. 2 zákona o odpadoch, pri

ktorej vznikajű zlúěeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektoľou z činností
Dl ažDlŻ

D15 Skladovanie pľed použitím činnosti D9
Pľevádzkovatel'má povolené pľępľavovať nebezpečné odpady v rámci územného obvo-
du okresu iilinaprebeľané od iných držitęl'ov odpadov a vznikajúce prijeho činnosti'

Pľevádzkovatel' má povolené prepravovať a zneškodňovať nasledujúce dľuhy
nebezpečných odpadov zarudęné podl'a vyhlášky č). 36512015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
katalóg odpadov (d'alej len,,katalóg odpadov") uvedené v tabuľke č. 4'

tabul'ka č. 4
Kat.č.
odpadu

Názov odpadu

06 01 01 kyselina síľová a kyselina siľiěitá
06 01 02 kysel ina chlciľovod íková
06 01 03 kyselina fluoľovodíková
06 01 04 kyselina fosfoľečná a kysęlina fosforitá
06 0l 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06 iné kvselinv
06 02 01 hydroxid vápęnatý
06 02 03 hydroxid amónny
06 02 04 hydľoxid sodný a hydroxid dľaselný
06 02 0s iné zásady
0ó03 11 tuhé soli a ľoztoky obsahuirice kyanidy
06 03 13 tuhé soli a ľoztoky obsahuiúce ťažkékovy
06 03 14 tuhé soli a ľoztoky iné ako uvedené v 06 03 l 1 a 06 03 13

06 07 04 ľoztoky a kvsęliny. napr. kontaktná kyselina
07 0t 0l vodné pręmývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 0201 vodné prem.hlacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 01 vodné premývacię kvapaliny a matečné lúhy
07 04 01 vodné pľemývacię kvapaliny a matečné lúhy
07 05 0r vodné pľemývacię kvapaliny a matečné lúhy
07 06 01 vodné prem.ývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 0r vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
08 0l 19 vodné suspenzie obsahujúce faľby alebo laky, ktoľé obsahujú oľganické roz-

púšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré ob-

sahuiú oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpeěné látky
09 01 01 roztoky vodoľozpustných v.ývoi ok a aktivátorov
09 01 02 roztoky vodoľozpustných vývoiok ofsetových dosiek
09 01 04 roztoky ustal'ovaěov
09 01 0s bieliace roztoky a ľoztoky bieliacich ustal'ovačov
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahu-

iúce stľiebľo
09 01 13 vodný kvapalný odpad z regenerácie stľiebra v mieste ľegeneľácie iný ako

uvędęný v 09 0l 06
r0 0r 09 kyselina sírová



D.1.1.

D.1.2.

D.1.3.

D.1.4.

D.1.5.
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Celkové mnoŽstvo kvapalných nebezpečných odpadov Zneškodnených v neutľalizačnej
stanici nesmie pľesiahnuť 20 000 t zarok.

Pľevádzkovatel' je povinný nakladanie s nebezpečnými odpadmi vykonávať v súlade so
zákonom o odpadoch a súvisiacimi pľedpismi.

Neutralizačnú stanicu prevádzkovať podl'a schváleného Pľevádzkového poľiadku
zańadenia na čistenie priemyselných odpadových vôd ,,Neutralizačná stanica".

Viesť ęvidenciu požadovaných analýz kvapalných odpadov dovezených do prevádzky
na zneškodnenie v tomto ľozsahu : BSKs, CHSKcĺ NL, RL, RAS, EL (extľahovatel'né
látky)' NU (ľopné látky)' PAL A (saponáty), pH, P..t. (fosfor celkový), Ncem. (dusík
celkový), N-NHą (amoniakálny dusík), Cd, Hg, Zn, Cu, Cľ3*, Cľ6*, Pb, As, Ni, PAU
(polycyklické aľomatické uhl'ovodíky), AoX (adsorbovatel'né oľganicky viazané
halogény), CN- 

".rn(kYanidy)'
Zneškodnenie zvlášť nebezpečných odpadov vysoko toxického charakteru, napr. kyanidy,
Cró*, niektorých ťaŽkých kovov (Ni), ale aj vel'mi żieravých kyselín (kyselina
fluorovodíková a dusičná), vykonávať v samostatnej reakčnej nádrŽi, ktoľá bude odolná

10 02 11 odpady zűpravy chladiacei vody obsahuiúce olei
r0 06 09 odpady z iĘravy chladiacei vody obsahuiúce olei
10 07 07 odpađy zűpravy chladiacei vody obsahuiúce olei
10 08 19 odpady zűpravy chladiacei vody obsahuiúce olej
11 01 05 kyslé moľiace ľoztoky
ll 01 06 kyseliny inak nešpęciÍikované
ll 01 07 a|kalické moľiace ľoztoky
11 0t 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahuiúce nebezpečné látky
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahuiúce nebezpečné látky
12 01 08 ręzné ęmu|zie a ľoztoky obsahuiúce halosény
12 01 09 ľezné emulzie arcztoky neobsahuiúce halogény
12 01 10 syntetické rezné oleje
12 03 0r vodné pľacie kvapaliny
1Ż 03 02 odpady z odmasťovania parou
13 01 05 nechlóľované emulzię
13 0s 06 olej z odlučovačov oleia z vody
13 05 07 voda obsahuirica olei z odlučovaěov oleia z vody
13 05 08 zmęsi odpadov zlapaěov piesku a odluěovačov oleia z vody
13 08 02 iné ęmulzie
16 01 14 nemrznúcę kvapaliny obsahuiúce nębezpeěné látky
16 06 06 o ddę lene zhr omaŽď ovaný e l ektr olyt z batéri í a aku mu l átoľov
16 08 06 použité kvapaliny vyutité ako katalyzátor
t6 10 0t vodné kvapalné odpady obsahuiúce nebezpečné látky
16 10 03 vodné koncentľáty obsahuiúcę nebezpęčné látky
19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistęnia plynov a iný vodný kvapalný odpad
t9 02 tt iné odpady obsahuiúce nebezpečné látky
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahuiúca nebezpečné látky
19 11 03 vodné kvapalné odpady
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentľáty zo sanácie podzemnej vody ob-

sahu|úce nebezpečné látky
Ż0 0l l4 kyseliny
20 01 15 zásady
Celkové množstvo kvapalných nebezpečných odpadov zarck: 20 000,0 t/ľok
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proti účinku najagresívnejších kyselín azásad, vybavenej dávkovacími čeľpadlami na
prívod presne stanoveného množstva chemikálii, smožnosťou miešania avytváľania
ochľannej atmosféry. Po úprave, ktorá umožní chemickú pľemenu nebezpečných katiónov
a aniónov na prijatel'nú formu, je možné ľeakčné pľúdy pľidávať do prúdu iných odpadov'

D.1.ó. Potľeba oddelenej fyzikálno-chemickej úpľavy v samostatnej nádrŽi sa týka nasledovných
druhov nebezpečných odpadov :

Kat.č.
odpadu

I

|Názov odpadu podl'a vyhl.č:.Ż84lŻ001 Z.z,
I

Kategória
odpadu

060103 Ikyselina fluorovodíková N

060105 Ikyselina dusičná a kyselina dusitá N

0603 1 1 |tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N

0603 13 |tune soli a ľoztoky obsahujúce ťažkékovy N

Nebezpečné odpady privźlżané na zneškodnenię do prevádzky v kontajneroch
zhromaźd'ovať v zabezpeěenom priestore manipulačnej plochy prę stáěanię.
ZhtomaŹd'ovanie kontajnęrov s obsahom nebezpečných odpadov v pľevádzkę mimo túto
plochu je zaktvané.

Zverejňovať druhy odpadov, na ktoľých zneškodňovanie je prevádzkovatel' opľávnený
a podmienky, zaktorých pľebeľá odpad do zatiadenia'

Pľepravu nebezpečných odpadov presahujrici 'Územný obvod okresu Żi|ina vykonávať na
zálkladę právoplatného rozhodnutia o udęlęní súhlasu na pľepľavu nebezpečných odpadov,
vydaného okľesným úľadom v sídle ktaja Żilina.

Pľi prepľave nebezpečných odpadov plnit'všetky povinnosti pľepravcu uľčęné zákonom
o odpadoch a s ním súvisiacich pľedpisov.

V pľípade, že počas platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi dôjde

k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu je pľevádzkovatel'
povinný ihned' pożiadať inšpekciu o vydanie Zmeny integrovaného povolenia.

Srihlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi prebeľanými od iných dľžitel'ov odpa-
dov, vľátane ich pľepľavy V ľámci úzęmného obvodu okresu Žilina sa udel'uje do
2Ż.11.Ż0Ż3. Platnosť súhlasu inšpekcia predÍźi, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene
skutočností' ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak,prevádzkovatel' doručí žia-
dosť o Zmenu integľovaného povolenia v súvislosti s pľedlžęním súhlasu najneskôr 5

mesiacov pľed skončením platnosti súhlasu.

Pľevádzkovateľovi sa udel'uje súhlas podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ,
vsúlade s $ 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch na vydanie aktualizovaného
Pľevádzkového poľiadku zariadenia na čistęnie priemyselných odpadových vôd

,,NEUTRALIZAČNÁ STANICA", z jűLa 2Ol8.
Zoznam druhov zneškodňovaných odpadov je uvedený v tabul'ke č,. 4 a 5.

tabul'ka ě. 5

D.1.7.

D.1.8.

D.1.9.

D.1.10.

D.1.11.

D.1.12.

D.2.

Kat.č.
odpadu

Názov odpadu Kategóľia
odpadu

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovuiúcei kvality o
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce faľby alebo laky, iné ako uvedené v 08

01 19

o

08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahuiúci tlačiaľenskú faľbu o



08 04 16 Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alębo tesniace mateľiály,
iný ako uvędený v 080415

o

l0 06 10 odpady zupravy chladiacei vody iné ako uvedęné v l0 06 09 o
10 07 08 odpadv zuptavy chladiacei vody iné ako uvedené v 10 07 07 o
10 08 20 odpady zűpravy chladiacei vody iné ako uvedené v 10 08 19 o
ll0l 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 o
11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvędęné v 11 01 13 o
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 o
16 t0 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 o
16 10 04 vodné koncentľáty iné ako uvedęné v l6 l0 03 o
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochiadzovania vitrifikovaného odpadu o
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládkv iná ako uvedęná v 19 07 02 o
19 09 06 ľoztoky a kaly z ręgenerácie iontomeničov o
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentľáty zo sanácie podzemnej

vody iné ako uvedęnév 19 13 07

o

D.Ż.l.

D.2.2.

D.2.3.

D.Ż.4.

D.2.5.

D.2.6.

D.Ż.7.

D.2.8.

D.2.9.
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Naklađanie s odpadmi uvedenými v tabul'ke ě. 4 a tabul'ke č. 5 nesme pľesiahnuť
stanovęnú kapacitu zariadęnia 20 000 m3.

Pľedpokladané množstvo :
212,6m3ldeň (cca Ż12,6tldęřl), z toho je 31,5 m3/dęň emulzií
ľoěne:

emulzie: cca 5000 m3 ;

kyslé, alkalické oplachy a ostatné priemyselné oV ěistené v NS : cca 15 000 m3.

Pľęvádzkovatel' zariaden\a na zneškodňovanie odpadov vykonáva v prevádzke
neutľalizačnej stanice zneškodňovanie odpadov uvedených v tabul'kách ě. 4 a 5

činnosťou D9 fyzikálno_chemická úpľava.

Pri pľebeľaní odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupovať v zmysle
legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.

Viesť pľevádzkovu dokumentáciu zariadęnia na zneškodňovanie odpadov v zmysle
legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.

Viesť evidenciu o odpadoch, s ktoľými pľevádzkovatel' nakladá, o druhoch, množstve
a o spôsobe ich zneškodnenia na predpísaných tlačivách v zmysle legislatívy platnej
v odpadovom hospodárstve a uchovávať ju poěas piatich rokov v elektľonickej alebo
písomnej podobe.

Úĺaje z ęvidencie ohlasovať raz roěnę okľesnému úradu Żi|ira, odbor staľostlivosti
o životné prostredie (d'alej len oÚ Žilĺna; a inšpekcii do 28. februára nasledujúceho roka
a ohlásęnię uchovávať počas piatich rokov v písomnej podobe.

Skladovať odpad najdlhšie jeden rok pľed jeho zneškodnením. Skladovať odpad dlhšie
ako l rok möže prevtldzkovatel' vykonávať len na zák|adę súhlasu vydaného ov Żilina
podl'a $ 97 odsl písm. t) zźlkona o odpadoch.

Pľevádzkovatel' je povinný prevádzkový poriadok zariadęnia umięstniť na viditęl'nom
mieste v pľevádzke a oboznámiť s ním dotknutých pracovníkov.

Súhlas na vydanie aktualizovaného Pľevádzkového poľiadku zariadenia na čistenie
pľiemyselných odpadových vôd ',NEUTRALIZAČNÁ STANICA", z jű|a 20l8 sa
udel'uje do 22.l|.2023. Platnosť súhlasu inšpekcia prediźi, a to aj opakovane, ak nedošlo
k zmęnę skutočností, ktoľé sú ľozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak pľevádzkovatel'
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doľučí žiadosť o Zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s pľedíźęním súhlasu
najneskôľ 5 mesiacov pľed skončením platnosti súhlasu.

Vznik a zhromaźd'ovanie odpadov

D.3. Pľęvádzkovatę|' zhromaźd'uje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti
na základe platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaného oÚ
Zilina podl'a $ 97 ods. l písm. g) zékona o odpadoch, ktorý pred|oží inšpekcii na vędo-
mie.

D.3.1. Prevádzkovatęl'ovi vznikajú pri jeho činnosti v pľevádzkę nasledovné nebezpečné
odpady, zaradęné podl'a katalógu odpadov uvedené v tabul'ke č. 6.

tabul'ka ě. 6
Katalógové
čís1o odpadu

Názov odpadu
Kategóľia
odpadu

15 02 02
absorbenty, filtračné mateľiály vrátane olejových
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na ěistenie,
ochľanné odevy kontaminované NL

N

15 01 10
obaly obsahujűce zvyšky NL, alebo kontaminované
NL N

16 02 13
vyľadené zariadęnia obsahujúce nebezpečné ěasti iné
ako uvedené v 16 02 09 aź 16 02 12

N

16 05 06
laboľatórne chemikálie pozostávajrice z NL alebo
obsahujúce NL vľátane zmesí laboľatórnych
chemikálií

N

1ó 05 07
vyľadené anoľganické chemikálie pozostávajrĺce
z NL alebo obsahuiúce NL N

19 02 07 olęi a koncentľáty so sepaľácie N

19 02 05
kaly z fyzikálno-chemického
obsahujúce NL

spľacovan1a N

20 0t 2t Žiarivky a iný odpad obsahujúci oľtuť N

20 01 35
Vyradené ęlęktľické a ęlektľonické zariadęnia iné
ako uvędené v 20 0l 2l a20 0l 23, obsahujúce
nebezpečné časti

N

D.3.2.

D.3.3.

D.3.4.

D.3.5.

D.3.ó.

Prepľaw zhromaźdęných nebezpeěných odpadov vykonávať na zálklade právoplatného
ľozhodnutia o udelení súhlasu na pľępľavu nebezpečných odpadov, vydaného okresným
úľadom v sídle kraja Żilina.

Prevádzkovatel' je povinný pń zhromažd'ovaní nebezpečných odpadov, ktoľé mu vznika-
jú pri jeho činnosti plniť podmienky platného ľozhodnutia na zhromaž'd'ovanię odpadov
uđelené ou Žillna.

Pľi vzniku nového dľuhu nebezpečného odpadu je ho pľevádzkovatel' povinný ihned'
zaradiť podl'a katalógu odpadov, požiadať oÚ Żilina o rozšíręnie súhlasu na
zhtomażd'ovanie nebezpečných odpadov a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu'

Nebezpeěné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti triediť a zhromažd'ovať v mieste
vzniku, oddelęne podl'a ich dľuhov vo vhodných nepriepustných obalo ch zabezpeěených
pľed znehodnotením, odcudzením alebo proti nežiaducemu úniku do okolitého
prostredia.

Všetky miesta zhromaźd'ovania, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť
oznaěęné identi fi kačným l i stom nebezpečných o dp adov'



D.3.7.

D.3.8.

D.3.9.

D.3.10.

D.3.11.

D.3.12.

D.3.13.

D.3.14.

D.4.

strąną ]4/ I9 rozhodnutia č. 6761-40l90/20l8/Koz/770930] ] 1/Z3

Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. znęškodnenie lęn opľávneným
osobám, ktoľé majú oprávnenie na zhodnocovanie, ľesp' zneškodňovanie pľedmetných
nebezpečných odpadov, pľíp. sú držitęl'om autoľiztlcie v zmysle všeobecne zćxäzných
pľávnych predpisov v odpadovom hospodáľstve, na zélklade platných zmluvných
vzťahov (oľganizácie sa musia pľi uzatváraní zmluvných vzťahov pľeukázať
právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ľesp. autorizáciou)..

Pľacovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byt' oboznámení
s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatľení pľe pľípad havárie
pri nakladaní s nebezpečným odpadom

Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byt'
umiestnený na viditel'nom a pľístupnom mieste, v mieste zhľomaŽ'd'ovania nebezpeěných
odpadov.

Vięsť evidenciu o vznikajúcich azhtomaźd'ovaných odpadoch na pľedpísaných
tlačivách v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve a uchovávať ju počas
piatich ľokov v elektronickej alebo písomnej podobe.

Úaa;e z evidencie vznikajúcich odpadov ohlasovať raz toěne oÚ Żilĺna a inšpekcii do
28. februára nasledujúceho roka a ohlásęnie uchovávať počas piatich rokov v písomnej
podobe.

odpady je možné zhromaźd'ovať najdlhšie jeden rok pľed jeho zneškodnęním alebo
najdlhšie tľi roky pred jeho zhodnotením' Zhromažd'ovanie odpadu na dlhšie obdobie
môže pľevádzkovatel'vykonávať lęn na základe súhlasu vydaného ov Żllina podl'a $ 97
ods1 písm' t) zélkona o odpadoch.

Pręvádzkovatel' je povinný pľi svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu a zabezpeěiť spľacovanie odpadu v zmysle hieľarchie odpadového
hospodáľstva.

Zabezpeč,iť sepaľovanie zložięk komunálnych odpadov kategórie ostatný (papieľ, kartón,
plasty, kovy a sklo). Zabezpečiť ich zhľomažd'ovanię podl'a jednotlivých dľuhov
a odovzdávať na d'alšię zhodnotenie.

Zverejniť všetky platné ľozhodnutia, ktoľé mu boli vydané na svojom webovom sídle.

l)
V časti
I. Požiadavky na spôsob a metódy monitoľovaniaprevádzky a údaje' ktoľé tľeba evidovať a
poskytovať do infoľmačného systému. I.2.1. Voda odobeľaná zo studnę'
(stľ. 25 z36 rozhodnutia č. 4746-23297l20lIlMarl770930|ll,zo dňa l l.08'2011)

dopĺňa podmienku I.2.l.3, nasledovne:

I.2.1.3. Úaaje o meľaní výšky hladiny zaznamęntlvať l x denne do prevádzkovej evidencie'
Termín: najneskoľšie od 01.01.2019

m)

V časti
II. Požiadavky na spôsob a metódy monitoľovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a
poskytovať do infoľmaěného systému. I.3. Kontľola odpadov.
(stľ' 28 z36rozhodnutiač' 4746-23297l20I|lMaľl770930III,zo dňa ll.08.201l)
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Mení čast'I.3. Kontľola odpadov nasledovne:

I.3. Kontľola odpadov nasledovne:

I.3.1. Viesť a uchovávať evidenciu dokladov o vykonaní analytickej kontroly odpadu
prijímaného do zariadenia na znęškodňovanie odpadov pľi prvej dodávke v tomto
rozsahu : BSKs, CHSKc,, NL, RL, RAS, EL (extrahovatel'né látky), NU (ropné látky),
PAL A (saponáty), pH, P".ĺ.. (fosfor celkový), Ncelk. (dusík celkový), N-NHą
(amoniakálny dusík), Cd, Hg, Zn, Cu, Cľ3n, Cľó*, Pb, As, Ni, PAU (polycyklické
aromatické uhl'ovodíky)' AoX (adsoľbovatel'né oľganicky viazané halogény), CN_
.ał'(kyanidy).

I.3.2. Viesť a uchovávať evidenciu dokladov o vykonaní analytickej kontľoly odpadu
prijímaného do zaúadęnia na zneškodňovanię odpadov pľi d'alšej dodávkę v ľozsahu
podl'a schváleného prevádzkového poriadku.

I.3.3. Viesť a uchovávať ęvidęnciu o vykonaní vstupnej, medziopeľaěnej a výstupnej
analytickej kontroly v pľocese zneškodňovania odpadov.

I.3.4. Viesť a uchovávať ęvidęnciu dokladov o preprave nebezpečných odpadov.

I.3.5. Viesť evidenciu o pľijímaných a vznikajÚrcich odpadoch na predpísaných tlačivách
v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodáľstve a uchovávať ju počas piatich
ľokov v elektronickej alebo písomnej podobe.

n)

V časti
III. Požiadavky na spôsob a metódy monitoľovania pľevádzky a údaje, ktoré tľeba evidovať a
poskytovať do infoľmačného systému. I.7. Pľedkladanie spľáv z monítoľingu.
(stľ. 29 z36 rozhodnutia č' 4746-23Ż97l20|1lMarl7709301'11,zo dňa l l'08.20l l)

mení čast'r,odpady" v tabul'ke č. 9 nasledovne:

ostatné podmienky pre prevádzku ,,Neutľalizačná stanica, Żilina _ Bytčica A.S.A. Sloven-
sko spol. s.r.o." pľevádzkovatel'a.A.S.A. Slovensko spol. sr.o., Bľatislavská 18,900 5I Zohor
uvedené v integrovanom povolení č:. 4746-23297lŻ0lllMatl770930l 11 zo dňa l l.08.201 1 zostá_

vaiú nezmęnené v platnosti.

Toto ľozhodnutię tvoľí neoddelitel'nú súčasť
23297l20|IlMarl7709301 l 1 zo dňa l l.08'20l l.

Náplň spľávy
Fľekvencia
podávania

spľáv

Dátum
dodania spľávy

tr'orma
správy

Príjemca spľávy

Odpady

ohlásenię o vzniku odpadu
a nakladaní s ním

1xzaľok
do 28. febľuáľa
nasledujúceho

ľoka

Písomnou
formou

TYP,,P'o a

,rDt'

Inšpekcia
(odbor IPK Zilina)

ou Žilina

integľovaného povolenia č. 4746-
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odôvodnenĺe
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podl'a $ 9 a l0 zákona ě. 525lŻ003 Z.z'

o štátnej spľáve staľostlivosti o životné prostredie a o zmęnę a doplnení niektoľých zákonov
v znęní nęskorších pľedpisov' podl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zélkona o IPKZ nazálkladę vykonaného
konaniapodl'a $ 3 ods.3 písm' b)bod l.l. a5. zákonaoIPKZ a$ 3 ods' 3písm.c)bod 4.a6.
zákona o IPKZ, v súladę s vodným zákonom, zákonom o odpadoch a zákonom o správnom
konaní, vydéłva Zmenu integľovaného povolenia č:. 4746-23297l201l/Marl7709301l1 zo dňa
11.08.201l vznęní neskorších zmien, na vykonávanie činností vprevádzke ,,Neutralizač,nźl
stanica, Žilina Býčica", na zźtkladę žiadosti pľevádzkovatel'a FCC Slovensko' s.ľ.o'
Bľatislavská t8,900 5I Zohoľ,IČo: :l318762 (d'alej len,,FCC Slovensko, s.r.o, Zohoľ"),
zaevidovanej na inšpekcii dňa 20.07.2018 pod číslom 247l3l2018.

V zmysle zétkona č,. l45/1995 Z.z. o spľávnych poplatkoch, sadzobníka spľávnych poplatkov
časť X. Żivotné prostredie položka 17la sa správny poplatok zazÍnenu integľovaného povolenia,
ktoľá nię je podstatnou zmenou nestanovila' s pľihliadnutím na ľozsah a náľočnosť posudzovanej
zmęny v pľevádzke.

Inšpekcia po preskúmaní pľedloženej žiadosti zistila, žę żiadosť neobsahuje náležitosti po-
tľebné pre vydanie rozhodnutia o Zmęne integľovaného povolenia. Inšpekcia za účęlom doplnenia
chýbajúcich podkladov potrebných pľe vydanie Zmęny integrovaného povolenia pľerušila kona-
nie na 90 dní rozhodnutím č,.676l-25682l20l8lKozl770930llIlZ3 zo dřla 30'07.20l8.

Prevádzkovatel' nźiężĺtosti potrebné pľe vydanie rozhodnutia o zmene integľovaného povole-
nia doplnil dňa 30'08'20l 8.

Činnosť v prevádzke ,,NeutľaIizač,ná stanica' Żilina Bytčica" už bola povolená
v integrovanom povolení ě. 47 46-23297l20l1lMarl7709301 1 1 zo dřla l 1 .08.201 l v znęní neskoľ-
ších zmien a inšpekcii sú dobľę znźlmę pomęry pľevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný pod-
kladnaposúdenienavľhovanýchzmięn'Inšpekciavzmysle$ 1l ods. l0písm'e)upustilaodúst-
neho pojednávania a v zmysle $ 1l ods. l0 písm. b), c) a d) zákonaoIPKZ upustila od zverejne-
niažiadostipodl'a $ 1l ods' 5 písm. c),zverejneniavýzvy ainformáciípodl'a $ ll ods.5 písm'
d) apožiadaniaobcępodl'a $ 1l ods.5 písm. e)zélkonaoIPKZ z dôvodu, že sanejednáo konanie
podl'a $ l l ods' 9 zákona.

Inšpekciavzmysle zźlkona o spľávnom konaní avsúladę s $ 11 ods.5 písm' a) zźlkona
IPKZ oznámila listom ě. 676l-Ż9354lŻ0l8lKozl770930||1lz3 zo dťla 05.09.2016 účastníkom

konania a dotknutým orgánom zaěat|e integrovaného konania a určila lehotu na vyjadrenie 30
dní. Inšpekcia podl'a $ 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doľučila týmto subjektom stručné zhrnu-
tie údajov a infoľmácií o obsahu Žiadosti poskytnuté pľevádzkovatęl'om a ozntlmila, kde je možné
nahliadnuť do žiadosti, pľíloh a ľobiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy a upozoľnila, ž,ę na neskôľ
uplatnené pripomienky v zmysle $ 12 ods. 5 zźlkona o IPI{Z sa nepľihliada.

Záľovęřl oznámila, Že ak žiadny z ričastníkov konania v uľčenej lęhote nepožiada
o naľiadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho naľiadenia podl'a $ l l ods. l0 písm.
e) zákona.

V lehote, ktorá uplynula dňa 08'10.20l8' sa k navrhovanej zmenę integľovaného povolenia,
vyjadľili nasledovné dotknuté oľgány:

Mesto Żilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 3t Žilina.
OŽP-KLM, pľijaté na inšpekcii dňa 03.10.2018

vyj adrenie č,. 1 625 5 l20 1 8-4997 2l Ż0 1 8-
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Mesto Żi|ina súhlasí so Zmęnou integľovaného povolenia pre prevádzku 
',Neutralizačná 

sta-
nica, Żilina_ Bytčica" spočívajúceho v zmęnę názvupľevádzkóv atel'a z','A.S.A' Slovensko spol.
sr.o.,Bľatislavskál8,9005lZohor,lČo::l3l876Ż*na,,FCC Slovensko,s.ľ.o.,Bratislavská
l8, 900 5l Zohor, lČo: :131876Ż" na zéłklade pľedloženého výpisu zoR SR zo dńa
17 .07 .20|8, oddiel Sro, vložka ě. 13406lB, v Zmenę ntlzvu prevádzky z ,, Neutľalizač,ná stanica,
Żilina _ Bytčica A.S.A. Slovensko spol. s ľ.o." na ,,Neutializačná stanica, Żilina - Bytčica",
v aktualizácií podmienok povolenia v dôsledku zmeny pľávnych pľedpisov platných na úseku
vodného hospodárstva - odbeľ podzemných vôd a uľěęnie pásma hygienickej ochrany podzem_
ného zdroja, v aktualizácií podmienok povolenia v dôsledku zmeny pľávnych pľedpisov platných
na úseku odpadového hospodárstva _ zmena ohlasovacích povinností a zmęna platnosti súhlasov
udelených na prevádzkovanie zariadenia, zmena evidenčných povinností, v ľozšíľení zoznamu
povolených zneškodňovaných odpadov, pľepravovaných odpadov, odpadov zhromaźd'ovaných
v prevádzke o katal' č. odpadov: 16 0l 15 a 19 02 II, v doplnení zoznamu odpadov vznikajú-
cich v pľevádzke o odpady katal. č.: l6 05 06 a 16 05 07, avo zvýšení množstva vstupnej suľovi_
ny - znečisťujúcej látky: hydľátu vápenatého zo 600 kg/mesiac na 750 kg/mesiac, bez pľipomie-
nok.

Pľevádzkovatel'pľedložil inšpekcii stanovisko Slovenského vodohospodáľskeho podniku,
š.p.' odštepný závod Piešt'any č. cS SVP oZ PN 8043/20l8/2, CZ 34580121012018, zo dňa
Ż3.10.2018, pľijaté na inšpekcii dńaŻŻ'l l.20l8:

Zhl'adiska záujmov spľávcu tokov s vydaním povolenia na osobné užívanie vôd - odber
podzemných vôd súhlasíme' V zmysle zttkona o vodách podl'a $79 ods. 2 poplatky za odbeľ
podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v mnoŽstvę presahujúcom
1 5 000 m3 za kalendárny rok alebo l250 m3 za mesiac. Poplatky za odber podzemnej vody podl'a

$ 79 zźkona o vodách vybeľá správca vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.,
oZ Piešťany) a sri pľíjmom EF' Množstvo odobęľanej podzemnej vody je odbeľatel' povinný
trręľať certifi kovaným meľadlom.

Stanovisko inšpękcie:
Podmienka povinnosti platenia za odbeľ podzemných vôd je stanovená v podmienkę A'4.2.3.

a podmienka merania množstva odobratých vôd ceľtiÍikovaným meľadlom je stanovená
v podmienke A.4.2.4. tohto povolenia.

Pľevádzkovatel' ku žiadosti pľedložil :

Výpis z oR SR zo dřla l7.07.2018' oddiel Sro, vložka č,.13406lB,
Rozhodnutie č,. Ż89lŻ018 o schválęní zźxereěnej spľávy s výpočtom množstiev podzemnej
vody, vydané MZP SR, sekcia geológie a pľĺľódn;ich zdľojôv, komisia pľe schval'ovaniě
množstiev podzemných vôd, zo dňa l6.05.20t 8,
Záveręč,nű spľávu ,,Žilina, HG pľieskum s výpočtom využitel'ného mnoŽstva podzemnej vo_
dy pre zdľoj Vodáreň pitnej vody pľe areti ZYL",
Návrh Pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na ěistenie pľiemyselných odpadových vôd ,,Ne-
utralizaěná stanica",
Zmęnu rozhodnutia ě.20l2/906-Żlch zo dňaŻ5.06.2012 o udelení súhlasu na prepravu ne-
bezpeěných odpadov pľesahujúcu űzemný obvod okľesného úľadu a prepľavu nebezpečných
odpadov pľesahujúcu uzęmie kľaja od pôvodcov odpadov z celého tlzęmia SR do miesta na-
kladania prevádzky,,Neutralizačná stanica, żilina_ Bytčica'o, vydanú okresným ilradom Ži-
lina, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie pod č' oU_ZA-oSZP2-20l8l023560-002Aĺem,
zo dňa 04'06'2018, s dobou platnosti do 3l.08.2023,
Návľh na uľčenię ochranných pásiem vodárenského zdľoja vodáreň pitnej vody, vypracovaný
Enviconsult, S.ľ.o., Žilina,
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Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdľavotníctva k stanoveniu PHo, zo dřla
13.04.2015.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:
zmęna-ntuvu pľevádzkovatel'a z,,.A.S.A. Slovensko spol. s r.o.' Bratislavská l8,900 5l Zo-
hor, ICo:313I8762" na "FCC Slovensko, s.ľ.o, Bľatislavská 18,900 5l Zohoľ, IČo:
3l 318 762" nazźlk|ade predloženého výpisu z oR SR zo dřla17'07.2018, oddiel Sľo, vložka
č,.13406/B,
Zmena néavu ptevädzky z ,,Neutľalizaěná stanica , Žilina- Býčica A.S.A. Slovensko spol.
s.ľ.o." na ,,Neutľalizaěná stanica, Žilina_ Bytčica",
aktualizőcia podmienok povolenia v dôsledku zmęny právnych pľedpisov platných na úseku
vodného hospodárstva _ odber podzemných vôd a uľčenie pásma hygienickej ochľany pod_
zemného zdtoja,
aktualizácia podmienok povolenia v dôsledku zmęny pľávnych pľedpisov platných na úsę-
ku odpadového hospodáľstva _ zmęna ohlasovacích povinností a zmęna platnosti súhlasov
ude lených na pr ev ádzkov an i e zańadenia, zmena ev id enčných pov inno stí,
rozšírenie zoznamu povolených zneškodňovaných odpadov, pľepľavovaných odpadov, odpa_
dov zhľomažd'ovaných v pľevádzke o katal' č. odpadov: l6 0l l 5 a 19 02 lI,
doplnenie ZoZnamU odpadov vznikajúcich vprevádzke oodpady katal. č.: l6 05 06 a l6 05
07,
zvýšenie množstva vstupnej suroviny - znečisťujúcej látky: hydľátu vápenatého zo 600
kg/mesiac na 7 50 kýmesiac.

Súčasťou konania bolo:
v oblasti povľchových a podzęmných vôd:

- konanie o zmene povolenia na odber podzemných vôd z vodáľęnského zdľoja ,,Vodáreň
pitnej vody pre areál ZYL*, podl'a $ 3 ods' 3 písm. b) bod |,|. zákona o IPKZ, v
nadväznosti na$2l ods. l písm'a) bod l. zźlkonaě.364lŻ004Z.z.o vodáchaoZmene
zákona Slovenskej náľodnej ľady č. 372l|990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zźkon) ;

- konanie o určenie ochľanného pásma vodáľenského zdľoja ,,Vodáľęň pitnej vody pľe areál
ZvL" podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ, v nadväznosti na $ 32 vodného
zálkona,

v oblasti odpadov:

- konanie o Zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v ľozsahu odoberanie
odpadov od iných pôvodcov vrátane ich pľepľavy v rámci územného obvodu okľęsu Žili-
na, ich skladovanie v prevádzke a následne zneškodňovanie ťyzikálno_chemickou úpra_
vouD9 podl'a $ 3 ods' 3 písm. c) bod 6.zźlkonaoIPKZ, vsúlade s $ 97 ods.l písmeno f)
zźlkona č,. 79l20l5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov (d'alej len
zélkon o odpadoch) _ zmena platnosti súhlasu, zmeny podmienok povolenia vyplývajúce
Zo zmeny legislatívy platnej pľe odpadové hospodáľstvo' ľozšíręnię zoznamu zneškodňo-
vaných a vznikajúcich odpadov,

- konanie o Zmene súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňo-
vanieodpadovpodl'a$3ods.3písm'c)bod4.zélkonaoIPI{Z,vsúlades$97ods.lpís-
meno e) zélkona o odpadoch _ zmęĺa platnosti súhlasu, zmęny vypl;ývajúce zo zmeny le-
gislatívy platnej pľe odpadové hospodárstvo, ľozšírenie Zoznamu zneškodňovaných
a v znikajűci ch odpadov'
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Uvedené zmeny nebudú mať negatívny Vplľ na okolie, s'ű zabezpeěené záujmy ochrany ži-
votného pľostľedia a jeho z|oŹiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti l'udí.

Inšpekcia na zźłkladę preskúmania a zhodnotenia pľedloženej Žiadosti, pľedložených
dokladov, vykonaného konania a vyjadľenia účastníka konania a dotknutého oľgánu zistila, že sú

splnené podmienky podl'a zétkona o IPIśZ, vodného ztlkona, zátkona o odpadoch a podl'a zźlkona
o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integľovaného povol'ovania a ľozhodla tak, ako sauvádza
vo výľokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona ě. 7|11967 Zb. o správnom konaní
v znęní neskoľších pľedpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostľedia,

Inšpektorát životného prostľedia v Ži|ine, odbor integrovaného povol'ovania a kontľoly,
Legionáľska 5, Ol2 os Żilina odvolanie do 15 dní odo dňa doľučenia písomného vyhotovenia
ľozhodnutia úěastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní prípustných ľiadnych
opľavných pľostriedkov nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý pľeskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doruěuje sa:

1. FCC Slovensko, s.ľ.o., Na stanicu 561, 0l0 09 Ži|ina
2' Mesto Ži|ina,Námestię obetí komunizmu,Ol l zl Żilina

Po nadobudnutí pľávoplatnosti :

1. okľesný űrad Żilina' odboľ starostlivosti oživotné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B,
0l0 08 Ži|ina

2. SVP š.p., oZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I' Krasku,92l 0| Piešťany
3. SEVAK, a.s. Bôrická cesta l960,0l0 sl Żilina
4. spis 2 x
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sLovENSKÁ INŠPEKC IA ŻIv oTNÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto r át źiv otného pľostredĺa Žĺlina

Legionáľska 5,012 0s Žilina

Č ís lo : 67 6 I - 4 5 40 5 l 20 I 8 lKoz l 7 7 09 3 O I I I l Z3 - autoremedúra Žilina 20.I2.ŻOI8

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného pľostľedia, Inšpektorát životného prostredia Żilina, odboľ in-

tegrovaného povol'ovania a kontroly (d'alej len ,'inšpekcia") ako príslušný oľgán štátnej spľávy
podl'a $ 9 a $ l0 zákona č:52512003 Z.z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné pľostľedie,
správny oľgán v integrovanom povol'ovaní podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zźtkona NR SR ě.39l20l3
Z'z' o integľovanej prevencii a kontľole znečisťovania životného pľostľedia a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov (d'alej len ,,zákon o IPKZ"),

vyhovuje
odvolaniu účastníka konania

FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18' 900 5| Zohor,ICo: 31 318762

v plnom rozsahu a mení ľozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostľedia, Inšpektoľátu
Životného prostľedia Žilina, vydané na vykonávanię činnosti v prevádzke ,,Neutľalizaěná stanica,
Zilina - Bytčicao' č). 676l-40l90l20l8lKozl770930llllZ3 zo dňa 2Ż.l l.20l8 vo výľokovej časti
takto:

Pôvodné znenie:

A.4.l.2. Povolené maximálne množstvá odbeľu podzemných vôd:

Vodný zdroj Qn',u* ľ's-l] Qp.i.. [l.s-l]
Q denne

|m3.deň_ll
a ročné

rok-Im3
I l

HŻ-5,,Yodáręřl
pitnej vody pľe
areti ZYL"

7 6 r,773lls 153,2r5 20 000

Nové znenie:

A.4.l.2. Povolené maximálne množstvá odbeľu podzemných vôd:

Vodný zdľoj Q."* !.s'rl Qpĺ". [l.s-l]
Q denne

lm3.deň-ll
Q ročné

[m3'ľok-ll
HŻ-5 ,,Vodáľeň
pitnej vody pre
areźi ZYL"

400 Ż,ŻŻ |ls 191,78 70 000
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Toto rozhodnutie tvorí nęoddelitel'nú súčasť integľovaného povolenia č. 676l-
40190l20L8lKozl770930ll1lz3 7,o dňa 22.ll.2018. Rozhodnutie č' 676l-
40I90l20l8lKozl770930IIIlZ3 Zo dňa 22.lI.20I8 s výnimkou zmien uvedených v tomto
rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom ľozsahu.

odôvodnenie
Inšpekcia, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podl'a $ 9 a $ 10 zákona č;5252003 Z.z.

o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostredie a o zmęne a dop|není niektoých zákonov
v znení neskorších pľedpisov a podl'a $ 32 ods' 1 písm. a) zźtkona o IPKZ, na základe konania
vykonaného podl'a $ 33 ods.l písm. b) zélkona o IPI(Z, vydala zmenu integľovaného povolenia č.
4746-23297l20I|lMatl7709301l7 zo dňa 1l.08.20l1 v zneníjeho neskorších zmien na zźlk|ade
žiadosti pľevádzkovatel'a FCC Slovensko, s'r'o, Bľatislavská l8, 900 5l Zohor,lČo: :l3l8762
(d'alej len ,,FCC Slovensko, s.r.o, Zohor"), zo dňaŻ0.07.2018'

Predmetom zmeny integľovaného povolenia bolo :

zmena nénvu pľevádzkovatęl'a z,,.A.S.A' Slovensko spol. s ľ.o., Bratislavská 18, 900 5l Zo-
hor, IČo:313I8762" na "FCC Slovensko, s'r.o, Bratislavská l8,900 51 Zohor, IČo:
3 1 3 l8 7 62" na základę predloženého výpisu z oR SR zo dřla 17 '07 .Ż0|8, oddiel Sro, vložka
č,.13406lB,
Zmęnanázvu prevádzky z 

''Neutralizaěnástanica, 
Żilina_ Býčica A.S.A' Slovensko spol.

s.ľ.o'" na ,,Neutľalizač,ná stanica, Żi|ina- Bytčicao''
aktua|izácia podmienok povolenia v dôslędku Zmeny pľávnych pľedpisov platných na úseku
vodného hospodárstva - odber podzemných vôd a uľčenie pásma hygienickej ochrany pod_
zemného zdroja,
aktualizácia podmienok povolenia v dôsledku Zmęny právnych predpisov platných na úse-
ku odpadového hospodárstva _ Zmena ohlasovacích povinností a zmęna platnosti súhlasov
udelených na prevádzkovanie zariadenia, Zmęna evidenčných povinností,
ľozšíľenie Zoznamv povolených zneškodňovaných odpadov, pľepravovaných odpadov, odpa-
dov zhromažd'ovaných v pľevádzke o katal' č' odpadov: l6 0l l5 a 19 02 Il,
doplnenie Zoznamu odpadov vznikajúcich v prevádzke o odpady katal' č.: l 6 05 06 a l 6 05
07,
zvýšenie množstva vstupnej suľoviny - znečisťujúcej látky: hydrátu vápenatého zo 600
kglmesiac na 7 50 kg/mesiac.

V zákonom stanovenej lęhote bolo dňa 06.lŻ.Ż0I8 inšpekcii doručené odvolanie prevádzko-
vatel'a voči predmetnému rozhodnutiu.

Na zźklade uvedeného inšpekcia upovedomila listom pod č. 676l-
43605l20I8lKozl77}93}lIÍ/Z3-autoľemedúľa zo dňa Il.l2'2OI8 Mesto Žilina o obsahu
podaného odvolania. Zárovęřl upovedomila mesto, že sa jedná o opľaw chyby v žiadosti pre_
vádzkovatel'a, ktorou Źiadal pľevádzkovatel' o zmęnu integrovaného povolenia ažę spľávny oľ-
gán - inšpekcia, plánuje vyhovieť odvolaniu v cęlom rozsahu. Inšpekcia umožnila Mestu Zilina
oboznámiť sa s obsahom podaného odvolania z kópie podaného odvolania, ktoré tvorilo prílohu
oznámęnia. Zárovęřt v súlade s $ 56 zźtkona o spľávnom konaní vyzva|a inšpekcia Męsto Žilina,
aby sa k obsahu podaného odvolania písomne vyjadrilo. Na vyjadrenie k obsahu podaného odvo-
lania inšpekcia určila lehotu 7 dní odo dňa doľuěenia upovedomenia' Ďalej v upovedomení
uviedla, že v prípade, že inšpekcii nebude doľučené vyjadľenie Mesta Žilina, bude to pokladať za
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vyjadľenie súhlasu s vydaním autoremędúry pôvodného rozhodnutia' voči ktoľému bolo podané
odvolanie.

Mesto, ako účastník konania nęzaslalo v určenej lehote (do 19. I2.20L8) vyjadľenie'

V zmysle $ 57 ods. 1 správny orgán' ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní
sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa ľozhodnutię netýka iného
účastníka konania ako odvolatel'a, alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.

Zuvedených dôvodov inšpekcia opľavila napadnuté rozhodnutie na zétkladepožiadavky
účastníka konania, ěím odvolaniu v plnej miere vyhovela. opľavila podmienku č' A.4.1.2' Povo-
lené maximálne množstvá odbeľu podzemných vôd. Nové navrhnuté hodnoty vyplyvajű zo záve-, Ł.''rečnej správy ,,Zi|ina, HG prieskum s výpočtom vyuŽitel'ného množstva podzemnej vody pľe
zdroj Vodáľeň pitnej vody pľe aľeál ZYL" , z rozhodnutia MZP SR č. 289120 l 8 o schválení závę-
ľečnej spľávy s výpočtom množstiev podzemnej vody a zo stanoviska Slovenského vodohospo-
dáľskeho podniku, š.p. vo veci zmeny integrovaného povolenia'

Na základe uvedeného bolo ľozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej ěasti tohto rozhod-
nutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zákona č;. 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného pľostredia,

Inšpektoľát životného prostredia v Żilinę, odboľ integrovaného povol'ovania a kontľoly,
Legionáľska 5' O12 os Żilina odvolanie do 15 dní odo dňa doruěenia písomného vyhotovenia
ľozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto ľozhodnutie po vyěerpaní pľípustných riadnych
opľavných prostľiedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý pľeskúmaná súdom.

Ing' Maľiana Maľtinková
ľiaditeľka

Doručuje sa:

1' FCC Slovęnsko' s.r.o., Na stanicu 561, 0l0 og Ži\ina
2. Mesto Żilina,Námestie obetí komunizmu,0ll sl ŻiIina
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DoLoŽKA PRÁVoPLATNosTl

Názov orgánu štátnej správy:

ldentifikačné číslo orgánu : 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie o zmene a doplnení integrovaného povolenia č,. 4746-

23297lzoltlMar/7709301L]. zo dňa 11.08.20].1 v znení neskorších zmien pre prevádzkovatel'a FCC

Slovensko, s.r.o., Zohor, prevádzka ,,Neutrolizočnó stanica, Žilĺna - Bytčica"

ldentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuiez 4oI90/2o78 a

45405 l 2ot8 a uto re m ed ú ra

Dátu m vyda n ia rozhodnuti az 22'LL.2}I8, (a uto re me dúr a 20.I2.2oL8)

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 07.01.2019

Dátum vytvorenia doložky: 08.01.2019

Vyznačenie doložky vykonal: lng. Rozália Kozačková

Táto doložka právoplatnostije neoddelitel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa
tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej ĺnšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia

Żilina, č,' 676L-4o1gol2Ol8/Koz/77oggoLĺ/Z3 zo dňa 22.Ll.2oL8, Rzč. 4ot9o/2018 a č,.676L-

45 405 l 2018 / Koz / 7 7 o93oltl / 23 - autore m ed ú ra z o d ň a 20.Lz'ŻoL&.



ZEP lZ? Zilina

Podpis doložky právoplatnosti ľozhodnutia

Typ pos*ľ:
lD posłłl:

ehÍn a čaĺ pofiŁr.r:

ldgffiiilľPP:
flgoĺÍmrl oďtĚ|st PP:

l{dnst odađq, PP;

lMapo*r:
Pą'&épĺołuĺ'd<y:

lD ěacovc püďĺľ:
t}fuĺ' a öal vydłüa:

Pffi. Tsł
Sáilrvé ěído:

)6&'BPtä.cT
srłnuĺcäll s}lĺtst 1 st 1 21 7
(ts.0ĺ. äll9l2s:ĺ'|
urn:ĺ*l: 1 .3. 1 58.3ffF1 7{}1 .1 .22

ľt //\tlťlv.ĺĺ3.qŕ2$1 /ĺlłlĺwÚgtcüt'u256
yľb tłlĺq H tbmcfi Kl lsr.'7loĐxpnľ!ľ4r8!'Nĺb8-
vl.0
fuodr*t : ÍncŽĚp.D9gncÍs}T)bd6"Dsľń'rxadcgs
Vsrda:1.0.0.1

oľVv{lollvÜtfr|g6'älľŕMałuTBtŕc{ltfu ĺEod BilRt{ td ľ{'ĺ3uzght,
bľűĘŕcG BAffi pdJm/ts+tJp11'gJłľPLcąacfr} ĺíĺbYfltnq u Fw
0huox*'cMtJh2Rre&tx(3ntffi's ĺw3D5lfu 9Pr$ńľł'sqä 1 038

&o*Jd: Dfuc"&p.Dss]'cŕsw)bdw.PlqMr.Pďbobiođ
\/raa:'ł.0.0.1

Pr'ońJđ : thac-&p'DSgnÜsrŕbdtÜ.Rđu.PngW
Vcrđa:4.0.0.1

floffi'nlr rmďglĺl*Íc: łüp/lnffil.ľ3.ory/TR/ilíX}1/REf,rü'ĺcĺł'-än1(Bl5
Agüüflllffit: tüp/Áľĺĺľĺ.w3.oqŕ20ĺllW

PoědnÍmdĺ: 1
}lodĺrła poÔlľ:

sgn*ffiz01fl'l$1 ĺ36l'217-s$łrcTlnosÜ'pĺ
08.01. ä}19 t2:36:ĺ1

1 "3.6.1.{.l. t6ĺx3.3.4.1

s7975ł8łs3l

\łdarýpr:

słlosÜěilo Ülcr}:

słlosáčĺdo {dec}:

ĘdavrbĽ

C-SK.L.ffiđľco-\l|anc rľ.o. oU.TSÄou#g DsE
ESN:7EF&sĐ8{Đ7.sERlAlJ|UtlBER{{THsK-35Błst 8.ĹT,l.PsĄ Tsl
786c

łBg'
Ce5K.L=&aÜdłvao*l{aodłľ bcpgp*ľ uräd ou=slBEP cN=slEA2

Paľametre podpisu

Podpisový certifikát časovej peciatky


