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obvodný úľad životného prostredia v ŽIline na úseku štátnej vodnej spľávy ako
príslušný orgán štátnej spľávy staľostlivosti o životné prostľedie podľa $ 5 zákona číslo
52512003 Z.z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostredie a o zmęnę a doplnení
niektoqých zákonov a podľa $ 61 zákona číslo 36412004 Z.z. o ''zodách a o zmenę zákona SNR
č,. 37211990 Zb. o priestuplĺoch v znení neskorších pľedpisov (vodný zákon), v súlade
sustanovením $ 73 vodného zákona azélkona č,.7111967 Zb. o správnom konaní vznení
neskoľších predpisov, vydźtva1tľe spoločnosť RECOPAP, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, Zohor,

poVr0[enĺe
na osobitné užívanie vôd

podľa $ 21 ođs. 1 písm. d) vodĺého zźkona av súlade s $ 9 nariadenia vlády SR č. Ż69lŻu0
Z.z.,ktorým sa ustanovuj'Úpo'ĺiad'avky na dosiďrnutie dobľého stavu vôd

na vypúšt'anie

vôd z povrchového odtolĺu ľ' areáIla prevádzky IRECOPAP Maľček nacháclzajúcej sa ľla
pozemkoch v kataśtľálnonr twemí Svedeľníku po prečistení na odlučovači ľopných látok
typu ORES 85 vPs zľealĺzovaného na poz,emku parc. číslo KN 1'00912 v katastrálnom
űzemí Svedeľník, do povrcřroých vôd dnžďorzou kanalizáciou cez výustný objekt do
vodného toku Váh - HričovsĘ ľĺ.anál, pľavý bľeh, katastľálľle územĺe IIoľný Hľĺčov.

Pľe wpúšt'anie vôď ą p-qv-ľghQvlího_o_.dtqkr:Lsą_uľčuiú--Ireslęd9y'u-é-uq!ľ-!-n_Ľnky:

1. Vodami z povrchového ocltolĺu sú vody zo zrźĺŽ,ok, ktoľé sú ođvźłdzané zo striech objektov
aľeálu kanalizačnou stokou ,,B" d stokou,,.A." sťl odvádzané ďažďové vody zo spevnených
plôch areálu cez uličné 1lptlste na pľečistenie do odlučovača ropných látok ORES 85 VPS.
obidve stoky sa spájajú v kontrolnej kanalizačnej šachte za oR.L, odkiaľ sú vody
z povrchového odtoku oďĺĺáđzané stokou spolclčne ,,A" do ľecipientu vodného toku Váh -

Hľičovský kanál, pľavý bľeh.

2. Pľi vypúšťaní vôd z povľc1rového odtokrr musí bý stoková sieť vybavená zariadením na
zachytenie plávaj úcich látok.
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3. Pľe vypúštoanie vôd z ľ}ovľahového odtoku sú stanolvené jednotlĺvé liľnitné hodnoty
rrkazovatel'ov znečĺstenia podl'a Prílohy č. 6 k naľiadeniu vlády SR' č. 26912010 Z"z.
častĺ B 9.1 nasledovne:

4. Miesto odbeľu, doba ođberu vzorĺeko početnosť o,dberu vzoriek a spôsob odbeľu
vzoľĺek:
. v kontľolnej šachte za odlučovačom ropnýclr látok'
. typ vzoľky: kvaliÍikovaná bodová vzorka,
. početnosť odberuvzoriek: 1 x ľočne'
l čas odberu vzoľiek musí čo najlepšie charaktęrízovať činnosť sledovanéha zańadenia,

5. Množstvo daŽďovýchvôd nebude merané.

6. odpoľr'ičané metĺĎdy pľe stanovenie jednotlĺvých ukazovateloov vo vodách sú
stanovené v Pľĺlohe č. 3 lk naľiadeniu r,lády SR č. 26912010 Z.z" v časti B odpadové
a osobitné vody.

7. VýsledĘ analýz
. Výsledky analýz zasielať orgánu štátnej vodnej spľávy v písomnej forme za obdobie

predošlého roka do 3L januáľa nasledujúcęho ľoka.
. ođbery vzoľiek a anilýzy na sledovanie dodĺžiavania povolených limitných hodnôt

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd budú vykonávať akľeditované laboratőria
pľe oblasť vôd v súlade s poŽiadavkami slovęnskej technickej noľmy STN EN ISO/IEC
I7025 Všeobecné poŽiĺrdavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboľatóľií.

Vš e o b ecn é--ppĺ| s ien ky

1. časová platnosť povolenĺa na vypúšťaĺlie vôd z povrchového odtoku do povľchových
vôdsaurčujevsúladesustalrovením$21 ods"2a$21 ods.4zźkonačislo36412004Z"z.
o vodách a o zmene zźů<<>na SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších
predpisov (vodný zákon), y'zl"rcĺí neskorších pľedpisov do 31. oktĺĎbľa 2021"

2. Po uplynutí teľmínu stalroveného v bode 1. všeobecnýclr podmienok platnosť tohoto
povolenia zarliká.

Jednotka Limitná hodnotaUkazovateľ označenie
6,0 - 9,0Reakcia vody pH

NL me/l) 25Neľozpustné látky
mgll) 0,2Nepoláľne extrahovateľné látky

ruV" IČ)
NEL

Povrchovo aktívne latky
aniónaktívne

PAL-A mgll) 10
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odôvodnenie:
obvođný uľad životného prostľedia v Žitine na úseku štátnej vodnej správy obdľžal dňa

28'10.2011 od spoločnosti Spoiočnosť RECOPAP' s.r.o.' Bratislavská 78, Zohor žiadosť
o povolenie na osobitné uživanie vôd - vypúšťanie vöd zpovrchového odtoku areźiu
ptevádzky RECOPAP Maľček v katastľálnoĺn uzęmi Svedeľník do povľchových vôd,
ľecipientu vodného toku Váh _ Hričovský lĺanál, v zmysle $ Żl zákona o vodáclr. Dňom
podania žiadosti bolo zač,até vodoprávne konanie.

Tunajší inad zvolal ústne pojednávanie oznámením pod číslom AŻ01ll03333-002lHan
zo dřla 04.11.2011 anariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
22.II.20II. Predmetom vodopľávneho konania bolo povolenie na vypúšt'anie vôd
zpovrchového odtoku _ dažd'avých vôd zo striech objektov aretlu azo Spevnených plôch
a komunikácií aręáluprevádzky spoločnosti RECOPAP Maľček. Nakoľko v arętłIi spoločnosti
sa skladujú znečisťujúcelátky azároveň sa snimi inakzaobchádza' vzmysle $ 9 ods.3 NV
SR č. 26912010 boli uľčené pľe ''ĺypúšťanie vôcl z povrchového odtoku limitné hodnoty podľa
pľílohy č. 6 časť B tabul'ky 9.1. Stoková sieť ,'A" jg vybavená zariad,ením na zachyávanie
znečisťujúcich látok - odlučovač ľopných látok typu ORES 85 VPS. Dažďové vody zo stľiech
objektov sú odvádzané daź'ďoými zvodmi do kanalizačnej stoky ,,B", ktoľá je zaústená do
stoky ,,Aoo odvádzajÍrcej vody :z povrchového ocltoku _ Zo spevnených plôch cez uličné vpusty.
obidve stoky Sa spájajú v kontľolnej kanalizač,nej šachte za oRL, odkiaľ sú vody
z povrchového odtoku odvádzané do recipientu vodného toku Váh - Hľičovský kantil.

Na predmetnú stavbu dažďovej kanalizáęię a oRL vydal obvodný úľađ životného
pľostľedia v Žiliĺe stavebné povolenie pod sp. číslom Żp-uoslo} t7-3l}y'rac dňa 21)a.20O5.
Stavba bola skolaudovaná a povolená do uŽívania ľozhodnutím obvodného úľađu Životného
prostľedia v ŽíIine pod sp. čísiom Žp ĺzooll00587-003-Let dňa 3I.0'L2OO7, ktoré nadobudlo
pľávoplatnosť dňa 20'02.Ż007 .

Na základe podkladov a výsledku vodopľávneho konania tunajší úrad povolil osobitné
uŽívanie vôd - vypúšťanie vöd zpovrchového odtoku do povrchových vôd za d,ođržanía
stanovených podmienok. Tunajší urad v súlade so 'všęobecne záväznými pľávn1,mi pľedpismi
určĺl, že na skladovacej ploclre sa zakazuje skladovať znečist'ujúce látky ľesp. inak s nimi
zaobchádzať. Zfuoveřl vsúlaĺ]e sustanoveníľn $ 21 vodného zźlkona uľčil tunajší úľad čas
povolenia na osobitné uŽívanie v,Öd, povinnosti a podmienky, zal<torých sa vydáva"

Na základe výsledku l,odopľávneho konania tunajší úraclpovolil osobitné užívanie vôđ
- vypúšt'anie vôd z povrchovć'lro odtoku a ľozhodol tak, ako je uveclené vo výľokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodntltitr moŽno pod.ľa $ 53 zakona číslo 7111967 Zb. o správnom

konaní v zÚęní neskorších pľedpisov podať odizolanie do 15 dní od jeho doručenia na
obvodnom uľade životnélro p'roĺitredia v Žilinę, pľacovisko Bytča, Ztľľĺrck číslo 104, 0i4 01
Býča.
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Rozhodnutie v zmysle $ 73 ods. 17 písm. a) zźlkona č,.36412004 Z.z. o vodách a o
Zmenę zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších predpisorz (vodný
zákon) nemožno pľeskúmat' súdom.

Rlt{I}ľ. Eva Stank v áo PhD"
prednostka úradu

Rozhodnutie sa doručuj e:

1

2
AP, s.ľ.o., Bľatislar'ská 18' 900 51 Zotnr

Ing. Lucia Kovaľovičová. .A.S.A. Sloverrsko' S.ľ.o.' Bľatislavská I8, 900 51
splnomocnený zóstupca
SVP š.p. oZ Piešťany, NábľeŽie I. Kľaskrr 31834,921 80 Piešťany
Slovenský ľybáľsky zvaz * Rada Žilina, A. Kmeťa2}, OlO ss Ži\ina

Zohor,

J
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Na vedomie:

1. SVP š.p. oZ Piešťany' Správa povodia stre'dného Vĺĺhu tr., 020 71 Nimnica
2. SHMU Bľatislava, Jesenio',ĺá 17, P.o.Bo)í 15' 833 15 Bľatislava
3. spis
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