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sLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉrro PRoSTREDIA
Inšpektoľ át živ otného p ľostľedĺa Bratĺslava

Jeséniova l7, 831 01 Bratislava

Číslo : 675 8 -3 5 83 6 / 37 /2Ol 8 lEaš/3 70 l 60 1 04:KR2-ZI Bratislava 17.10.2018

KoLAUołČľn RoZHoDNUTIE

' Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostľedia Bľatislava,
odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej
spľávy podľa $ 9 a $ l0 zákona č:. 5Ż512003 Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné
prostređie a o zmene a doplnení niektoých ztlkonov v znęni nęskoľších pľedpisov a podľa
$ 32 ods. 1. písm. a) zá,kona ě. 39/2013 Z.z. o integľovanej pľevencii a kontľole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zétkonov v zneni neskoľších pľedpisov
(ďalej len zákon oIPI{Z) a špeciálny stavebný úrad podl'a $ 120 ods. (l) zttkona č,. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len
stavebný zákon) vsúlade s ustanovením $ 82 stavebného zákona,zttkona ě.7|11967 zb.
o spľávnom konaní, na zźłklade žiađosti, pľedložených dokladov a uskutočneného
kolaudačného konania

povol'uje užívanie stavby

,,Dolný Baľ _ Uzavľetĺe a ľekultivácia _ Plocha 2"

v pľevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nĺe je nebezpečný _ Dolný Bar"

Stavebné objekty:
So 35 Uzavľetie a ľekultivácia skládky

Stavebník: FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18' 900 5t Zohor,
rČo: gtstľzoz

Stavba: ,,Dolný Bar _ Uzavretie a ľekultĺvácĺa - Plocha 2'ś
Umiestnenie pľevádzky: Trnavský kľaj
okľes: Dunajská Stľeda
Katastrálne územie: Dolný Bar
Paľcelné ěíslo: 90517,905/8, 904ĺ8,904125,904126
ÚčeI stavby: Uzatvoľenĺe a rekultivácĺa plochy 2
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Stavba bo\a zrea|izovaná na ztlklađe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou
bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. |420-
24603137l2008/Koč,Šim/370160104lzl zo ďía 21.07.2008' ktoré nadobudlo právoplatnosť
26.08.2008.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia ľozhodnutím č. 5824-
33539137l20I7lFaśl3'ĺ0160I04lZ1,I zo dřra 27. 10. 2017 udelila srihlas na uzavretie časti
skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie pre plochu 2, v prevädzke ,,Skládka odpadov na
odpad, ktoľý nie je nebezpečný - Dolný Bar" pođľa projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom Ing. Jurajom Medveckým, projektová kancelária, Púpavová 36lA', 841 04
Bľatislava, v 04l20l7. Rekultivovaný povľch skládkového telesa plochy 2 bude zaberať
plochu 9050 m2.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Preváđzkovateľ je povinný pľi uŽívaní, stavby dodržať podmienky rozhodnutia č.

3290/947 -UIPIí2006/KV3'7 01 60104 zo dňa 07 .06.2006, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť
dř.a 06.07 '2006, v znení jeho zmien a doplnkov.

2. Pľevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby
uchovávať po celý čas užívania stavby.

3. Prevádzkovateľ je povinný pľojektovú dokumentáciu stavby skutočného rea|izovania
stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho pľáva k stavbe jej

nasledujúcemu vlastníkovi.
4. Pľavidelnou údľžbou a včasnými opravami pľevádzkovať zaľiađęnia tak, aby

nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpeěovať pľevádzkovanie stavby zamestnancami

oboznámenýrni so schváleným prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi.
6. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať

po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi
a pľi odstránení stavebnému úradu.

7. Pri zmenę prevádzkovatel'a pľechádzajú ptźna a povinnosti určené v ľozhodnutí
na nového prevádzkovateľa, pokiaľ stavba bude naďalej slúžiť účelu
a za podmienok' ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobridatelia sťl povinní oznźtmiť

inšpekcii, že došlo k prevodu alebo pľechodu majetku alebo zmene prevádzkovatel'a,

s ktoľým je povolenie spojené' do 10 dní odo dňa ričinnosti pľechodu práv a povinností.
8. Zmena v spôsobe uźivaniaje možná len po pľedcháđzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá

o nej rozhodne.
9. Zźsadné zmeny, ktoré si vyźiađa prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ

povinný preľokovať s inšpekciou.
10. V prípade mimoriadnej udalosti alebo haváľie v prevádzke sa postupuje v zmysle

platných prevádzkových dokumentov a všeobecne zźnáznýchprávnych predpisov.

Rozhodnutĺe o námĺetkach a pľipomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pľipomienky

Rozhodnutĺe o námietkach a pripomienkach dotknudch orgánov:
Vkolaudačnom konani a na ústnom pojednávaní dotknuté orgány nevzniesli žiadne

námietky a pľipomienky.
Kladne bez pripomienok sa vyjadľili:
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okľesný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné pľostredie, zźlvđzným
stanoviskom č. OU-DS-OSZP-20 l 8/0 l 8 1 74-003 zo dřla I4.0g.2OÍ8.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne závady
a neđostatky, ktoľé by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhľné
riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na uľčený účel.

o d ô v od n e n i e

Stavebník, FCC Slovenskoo s.r'o., Bratislavská 18, 900 51 Zohoy podal listom dňa
12.07.2018 návľh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoľého súčasťou bolo užívanie
stavby ,,Dolný Baľ - Uzavretie a rekultivácĺa _ Ploch^ 2" y prevádzke ,,Skládka odpadov
na odpad, ktoľý nie je nebezpečný _ Dolný Baľ".

Stavba bola povoleĺä na zźlklade integľovaného povolenia, ktorej sličasťou bolo stavebné
povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. L42O-
24603/37/2008A(oč,Šim/37ol6Tl04/Zl zo dňa 2I.07.2008, ktoré nado^budlo pľávoplatnosť
26.08.2008.

Inšpekcia pľeskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením $ 80 ods. l. stavebného
zźłkona listom č,. 6758-25635/37/20I8/Faš/KR zo dřla 15.08.2018 oználmi]ra účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej spľávy začatie kolaudačného konania aurčila dátum
úsüreho pojednávania, spojené s miestnym zisťovaním, ktoľé sa konalo dřla l2.O9.20l8. Na
ústnom pojednávaní bolo konštatované, že stavba je zrealizovaná podľa projektovej
dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní a podl'a integľovaného povolenia (ttoľenó
súčasťou bolo stavebné povolenie) a po pľedložení súhlasného stanoviska od okľesného
úľadu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie. Následne na inšpektorát bolo
doručené:
' Zćryäzné stanovisko okľęsného úradu Dunajská Streda č. OU-DS-OSZP_2018lO18|74-

003 zo dřn14.09.20l8, vktoľom súhlasí suvedením do trvalej prevádzky stavby
stredného z&oja znečistenia ovzdušia.

Inšpekcia na ztlklade pĺeskúmania a zhodnotenia pľedložených dokladov, vyjadrení
úěastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že
stavba bola zrealizovaná podl'a pľojektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, boli
splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu aužívanie stavby nebude ohľozovať żivot azdravie osôb, ani
životné prostredie.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené
vo vyľokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zákona č:.7111967 Zb. o správnom konaní v

znení neskorších pľedpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,

Inšpektoľát životnôho pľostľedia Braiislava, odbor integľovaného povol'ovania a kontľoly,

Jeséniova 17,83I 01 Bľatislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia

rozhođnutia účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opľavných prostľiedkov

nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť pľeskúmaná súdom.

Ing. JozefProhászka
riaditeľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská l8, 900 51 Zohor

2. obec Dolný Bar, obecný riľad Dolný Bar č. d. 30, 930 14 Dolný Baľ

Dotknuým orgánom:

3. okresný urad Dunajská Stľeda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B.

Baľtóka 78913,929 0I Dunajská Streda

4. obec Dolný Bar, obecný riľad Dolný Bar ě. d. 30, 930 14 Dolný Baľ

5. okresné ľiaditeľswo hasičského aztĺchrallrlého zboľu vDunajskej Strede, Dunajská

Streda, Tľhovisko ě. IL02l1
6. lnšpektorát práce v Bratislaveo Za kasárňou I,832 64 Bratislava

7. Regionálny úľad verejného zdľavotníctva so sídlom v Bľatislave, Ružinovská 8,

820 09 Bratislava
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osvedčovacia doložka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 'ĺ písm. a)zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov veĘnej moci a o zmene a doplnení nióxtor'ycn zákonov (zákon o
-e-Govemmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.275ĺż014 Z. z. o zaručenej
konvezii.
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Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.2O1912:54

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256
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ItO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a's.
Partlzánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB, oddiel Sa, vloŽka č.803/s

Meno

Priezvisko

Eva

Durná

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec poŠty

+) Ak boĺa zaručená konwEls wkonaná automallzovaným rpôgobom, údaj€ o mone, píiełlsku, funkcil s pro@vnom zaradenĺ 9a neuvádzgjú.
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DotoŽKA PRÁVoPLATNosTl

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

tdentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - kolaudačné

ldentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 35836

Dátum vydania rozhodnutiaz L7 . 10. 2018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 07. 11. 2018

Dátum vytvorenia doložky: 08.11.2018

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnosti je neoddelitel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu žĺVotného prostredia

Bratislava, č. 6758-35836/37 /2oL8/taš/370I60I04/KR2-z1 zo dňa L7 .Lo.2078 Rz č. 38222
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