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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektorát životného prostredia Bľatislava'

odboľ integľovaného povol'ovania a kontroly (ďalej len ',Inšpekcia"), 
ako pľíslušný orgán

štátnej správy podľa $ 9 ods. l písm. c) a $ l0 záĺkona č,.52512003 Z. z. o štátnej správe

staľostlivosti o životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení

nęskoľších predpisov apodl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zálkona č,.39l2ol3Z.z. ointegrovanej

prevencii a kontľole znečisťovania životného pľostredia a ozmenę a doplnení niektoľých

zákonov vznení neskoľších predpisov (ďalej |en ,,zttkon olPKZ"), na základę konaní

vykonaných podl'a $ 3 ods.3 písm. b) bod I'3.zálkonaoIPKZ, podl'a $'19 ods. I zátkona

oIPKZ vsúěinnosti so zákonom č,.7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok)

v znęni neskorších pľedpisov (ďalej len ,'zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa ĺntegrované povolenie

vydané ľozhodnutím ě. 3290l947_oIPK/2006lI<k/3'70I60I04 zo dňa 07. 06. 2006, ktoré

nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07. 2006 v znęní neskoľších zmien (ďalej len ,'integľované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

ooSkládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný - Dolný Bar"
(ďalej len,,prevádzka")

kategorizovanej v Znznamę priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod

bodom:
5.4. Skládky odpadov, ako srĺ vymedzené v osobitnom predpise, ktoľé pľijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu pľesahujúcu 25 000 t' okrem skládok
ineľtných odpadov.



pre pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifi kačné číslô ot ganizárcie :

Vaľiabilný symbol prev ádzĘ :

Adľesa pľevádzky:
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FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bľatislavská 18,900 51 Zohoľ
43 859 623
370160104
Dolný Baľ,930 14, okľes Dunajská Stľeda

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 13 integľovaného povolenia je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
podl'a $ 3 ods. (3)' písm. b) bod 1.3. zákona o|PI{L _ povolenie na vypúšťanie vôd
z povľchového odtoku do povľchových vôd alebo do podzemných vôd

1. Vo rnýľokovei časti rozhodnutia sa v kapitole ..Srĺčast?ou integľovaného povolenia ie"
vkladá novÝ text v nasledovnom znení:

Inšpekcia v oblasti ochľany vôd

udel'uje súhIas:
podl'a $ 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.3. zálkona oIPKZna vyprišťanie vôd z povľchového
odtoku do podzemných vôd.

Súhlas sa vzťahuje na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy zariadęnia na umývanie
automobilov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd.

Platnosť povolenia: do 06.04.2024

2. V časti integrovaného povolenia (II. Podmienkv novolenia / I. Požiadavkv na spôsob
a metódv monitoľovania nľevádzkv a rĺdaie. ktoľé tľeba evidovat'a poskvtovat'do
ińformačného svstému / 2. Kontľola odpadov'ŕch" pľiesakovÝch a povľchov'ých vôd a
pôdy) sa pôvodnÝ text podmienkv č 2.6. unľavuie nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie

2.6. Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy na uskladnenie
prźzdnych kontajneľov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd:

I. Miesto vypúšťania odpadových vôd _ cez oRL typ AS ToP 15DFS vsakom do
horninového prostredia

2. Spôsob vypúšt'ania vôd _ cez vsak do horninového pľostľedia a následne
sekundáme do podzemných vôd s maximálnym prietokom 15 l/s.

3. Miesto odberu, dobą odberu vzoriek, početnost' odberu vzoriek, spôsob odberu
vzoriek a spôsob konĺroly jednot|ivých ukazovateľov;

a) Miesto a spôsob odberu vzoriek:
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Z výpustu oRL, manuálny odber akľeditovaným laboľatóriom. 
-Vzoľka

odobratej vody musí pľejsť všetkými stupňami čistenia v oRL' vľátane
posledného filtľa na výpuste.

b) Spôsob kontrol}ĺ jednotlivých ukazovatel'ov:

oUkazovatel'om účinnosti pľečistenia vody oRL je hodnotaNEL.
o Limitná hodnota NEL, ktorá musí byť po procesę pľečistenia vôd

pľostredníctvom oRL zabezpeěená, je 0,1 mgl|.
oV prípade, ak voda Z ottL výeká - analýzu vykonávať l x štvďročne.
oVykonanie ana|ýzy je však potľebné zabezpeěiť min. zkÍát zarok. Vtedy je

potrebné tento odber vykonať postupným zberom týchto vôd (ednodňová
zLievanávzorka) z výpustu oRL v obdobiach dažďa.

c) odbery vzoľiek a analýzy na sledovanie dodľžiavania povolených prípustných
ukazovatęl'ov znęčistenia vôd vypúšťaných do. podzemných vôd vykonávajú
akreditované laboratóľiá podl'a požiadaviek slovenskej technickej nôrmy.

4. Spôsob, foľma a početnost' odovzdóvania výsledkov meraní a rozborov:
Prevádzkovatel' je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a ľozborov
vypúšťaných vôd v písomnej pľíp. elektronickej forme každoročne za ap|ynu|ý
kalendárny rok vtermíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka.

5. Platnost'povolenia: do 17.4.2018.

anahrádza sa novým znęním

2.6. Podmienky povolenia na. vypúšt'anie vôd zo spevnenej plochy na uskladnenie
prándnych kontajneľov cęz odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd:

6' Miesto vyptišt'ania odpadových vôd _ cez oRL typ AS ToP 15DFS vsakom do
hoľninového pľostredia

7. Spôsob vypúšťania vôd _ cez vsak do horninového prostredia a následne
sekundáľne do podzemných vôd s maximálnym pľietokom l5 l/s.

8. Miesto odberu, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu
vzoriek a spôsob kontroly jednotliých ukazovąteľov:

d) Miesto a spôsob odberu vzoriek:
Z výpustu oRL, manuálny odber akľeditovaným laboľatóľiom. Vzoľka
odobratej 'vody musí prejsť všetkými stupňami čistenia v oRL, vľátane
posledného filtra na výpuste.

e) Spôsob kont{oly j ednotlivých ukazovateľov:

oUkazovatel'om účinnosti prečistenia vody oRL je hodnota NEL.
oLimitná hodnota NEL, ktoľá musí byť po procese pľečistenia vôd

prostľedníctvom oRL zabezpeěená, je 0,l mg/|.
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'V prípade, ak voda z oRL Jyteká - analýzuvykonávat, l x štvťročhe.
.Vykonanie analýzy je však potreb né zabezpečit' min. 2 krát za rok. Vtedy je

potľebné tento odber vykonať postupným zbeľom týchto vôd (ednodňová
zlięvanávzoľka) z výpustu oRĹ v obdobiach dažď;.

f) odbery vzoriek aanalýzy na sledovanie dodrŽiavania-povolených pľípustných
ukazovatel'ov znečistenia vôd vyptišťaných do podzémných noa uyĹonaiĺ
akreditołané laboľatóriá podl'a późiuouniét slov"nst<ej tecĺnicLe; norľny.

Spôsob, forma a počelnost' odovzdóvania výsledkov meraní a rozborov.'
Prevádzkovatel' je povinný predkladať inšpekcii výsledky męraní a rozborov
vypúšťaných vôd v písomnej príp. elektľonickej forme kaźdoľočne za uplynulý
kalendárny ľok v termíne najneskôr do 28. febľuáľa nasledujúceho kalęndárneho
ľoka.

l0. Platnosť povolenia: do 06.4.2024'

Toto ľozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č.3290lg47'oIPKl2006/Klď370160104 ,o äň, 07. 06. 2006 aostatné jeho
podmĺenky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenĺe

[nšpekcia ako príslušný orgán štátnej spľávypodl'a $ 9 ods. l písm. c) a $ lO zákona
č''52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti oživotnJ prostľedie aoZmęne adoplnení
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a $ 32 ods. l písm. a) zátkona o IPKZna zálklade písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 15.01.2018 prevádzkovatelä FCC
Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská t8, 900 51 Zohor,Ičo: st 3t8 762,áoruěenej Inšpekcii dňa17'0l.2018 na zá/ľ.ladę konania vykonaného podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) ild l.3. zálkona
oIPKZ, mení adopíĺa integľované povolenie p." p."uĺdrku ,,skládku ojpooo' na odpad,
ktoľý nie je nebezpečný _ Dolný Baľ...

Vzhl'adom na to, že sa nejedná o podstatnú Zmenu' Inšpekcia nevybrala správnypoplatok podl'a zákona č,. l45ll995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskoľších
pľedpisov.

Správne konanie zač,alodňom doručenia Žiadosti InŠpekcii. Inšpekcia po preskúmani
predloŽenej žiadosti a prilož.ených pľíloh zistila, żę táúo ruo;ou formou a obsahom vyhowje
požiadavkálm podl'a $ 7 zákonao IPKZ'

Inšpekcia podl'a $ l l ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila 1istom č. 3l28-
4836/37/20l8/Faš/Zl3 zo dř'la 09. 02.2018 prevádzkovatel'a, účastníkov. konania a dotknuté
oľgány o zač'atí správneho konania vo veci zmęny integľovaného povolenia. Súčasne určila
lehotu pľe pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o
moŽnosti nazrieť do žiadosti. Vzhl'adom na to, Že nejde o podstatnú Zmęnu v činnosti
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WeváLdzky podl'a $ 2 písm. l) zálkona oIPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 13 integľovaného
povolenia upustila od úkonov p'odl'a $ l l ods. ( l0) písm. a), b), c) a d). Vzhl'adom na to, że
Žiadny z účastníkov konania nepoŽiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia
upustila od nariadęnia ústneho pojednávania podl'a $ l l ods. (l0) písm. e) zálkona oWl{Z.
V stanoveuej 30 dňovej lehote na vyjadľenie k začatiu konania bolo zaslané vyjadrenie
dotknutého orgánu _ obec Dolný Baľ, č' ocÚ-oB-s2|8l00}27 zo dň,a |9. O2.20l8. Toto
vyjadľenie bo1o súhlasné abez pripomienok.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o Zmęnu vydaného integrovaného povolenia je
pľedlženie súhlasu na vypúšťanie vôd zo spevnenej plochy zariadenia na umývanie
automobilov cez odlučovač ropných látok vsakom do podzemných vôd ($ 3 ods. (3) písm. b)
bod č. l.2: zálkonaoIPKZ).

Nakol'ko pľedmetom zmęny integrovaného povolenia níe je zmena činnosti ani zmęna
rozsahu činnosti podl'a zźlkona č.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a
o'Zmene a doplnení niektoých zákonov tźlto zmena nebola posudzovaná podl'a zálkona č.
Ż4/2006 Z.z.

Povol'ovaná prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na Źivotné pľostľedie cudzieho štátu' preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho pľocesu.

ĺnšpekcia na zátklade vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia
preskúmala žiadosť podl'a zálkona o IPKZ a podl'a vyjadľení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, 'ktoým toto postavenie vyplýva z $ 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené
podmienky podl'a zélkona o IPKZ azálkona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou
integrovaného povol'ovania a'rozhodla tak, ako je uvedęné vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia
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Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zźłkona o správnom konaní možno podať na
Slovenskú inšpekciu životného pľostredia, Inšpektoľát Životného pľostredia Bľatislava, odboľ
integrovaného povol'ovania a kontroly, Jeséniova 17,831 01 Bratislava odvolanie'do l5 dní
odo dňa doľučenia písor4ného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto ľozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných pľostriedkov
nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

1

tlš]

řlst b Ing. JozefProhászka
riaditeľ

Doľučuje sa:
Účastníkom konania:
t. FCC Slovensko, S.r.o., Bľatislavská l8' 9o0 5t Zohor
2. obec Dolný Baľ, obecn ý tlradDolný Baľ č. d. 30, 93O 14 Dolný Bar

Dotknufým oľgánom a organizźlciám :
(p o n ado b udn utí pr dvop latn ost i)
3. okresný úľad Dunajská Stľeda, odboľ' starostlivosti o životné prostrédie, Korzo B.

Bartóka 789/3,929 0l Dunajská Stľeda


