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sLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉuo PRoSTRBDIA
In špektoľ át živ otného pľostľedia Bľatislava

Jeséniova 17,83l 01 BRATISLAVA

Číslo: 5848-44I 18/37 /2ol8/F aśl37 3 5201' 1'4/Zl Bľatislava t3.l2.20l8

ROZHODNUTIE

. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Tnšpektorát životného prostľedia Bratislava,
odboľ integľovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,lnšpekcia"), ako príslušný oľgán
štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona č,.52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm' a) zźlkona č,.39/2013Z'z. ointegrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmenę a doplnení niektoľých
zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o IPKZ"), na zźklade písomného
vyhotovenia Žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18,
900 51 Zobor,rČo: sr 3ĺ8762, zo dňa 25.04.2018, doručenej lnšpekcii dĺla27.04.2018, na
ztklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. o) bodov 2.,4. a6. zěkona oIPKZ, podľa

$ 19 ods. l zźtkona oIPKZ vsúěinnosti so zákonom ć,.7111'967 Zb. osprávnom konaní
(spľávny poľiadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o správnom konaní")

mení a oopÍňa integľované povolenĺe

vydané rozhodnutím č,. 33l0-4236l37l20|5lKucl373520114/IP zo dňa 11. 02. 2015, ktoľé
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 03. 03. 2015 v znení neskorších zmien (ďalej len ,,integŕované
povolenie"), ktorjłn bola povolená činnosť v prevádzke:

o,Technológĺa na tľĺedenie, drvenie a výľobu alteľnatívneho paliva z komunálneho
odpadu"

(ďalej len,,pľevádzka")
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kategorizovanej v Zozname pľiemyselných činností v Prílohe č' 1 k zákonu o IPKZ pod

bodom:
5.3 b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý

nie je nebezpečný,'s Ĺupucitou väčšou ako 75 t za deí, ktoré zahíňa jednu alebo viaceľo z

nasledovných činností:
i. p'"Jĺp'ä"a odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie'

pľe prevádzkovatel'a

obchodné meno]
Sídlo:
Identifi kačné ěíslo organizácie :

Variabilný symbol prevádzky:

Adľesa prevädzky:

nahrádza textom:

FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohoľ
3131876Ż
3735Ż0114
Bľatislavská 18,900 51 Zohoľ

Sričasťou konania o vydanie zmely č' 1 integľovaného povolenia je:

V oblasti ođpadov
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 2. zákona olP]rtZ_ súhlas na pľevádzkovanie zariadenia na

zhodnocovanie odpađov o1o.- spaľovní odpadov, zariadęni na spoluspaľovanie odpadov

a vodných stavieb, v ktoých sa zhódnocujri osobitné druhy kvapalných odpadov'

podl,a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 4. zitkona oIPl(Z - súhlas na vydanie prevádzkového

poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zanađeniana zhodnocovanie odpadov'

pođlra $ 3 ods. (3), písm. c) bod 6. zákona o IPKZ _ súhlas na nakladanie s nebezpečnými

odpadmi vrátane ich prepľavy, na ktoľé nebol daný súhlas podľa pľedchádzajúcich konaní' ak

pôvodca odpadu aleuo arziteii odpadu ročne nakladá v súhľne s väčším mnoŽstvom ako 1 tona

alebo ak prepravca prepľavuje ročne väěšie množstvo ako 1 tona nebezpeěných odpadov;

okľem súh1asu ,ru pi"piu* nebezpečných odpadov presaĘúcu 'őzemný obvod okľesného

úradu a súhlasu nu i.ę'u* nebezpečn1'ch odpadov presahujúcu územie kraja'

1. Vo vÝrokovei časti ľozhodnutia sa text:

Povolenĺe sa vydáva pre prevádzkovatel'a:
obchodné meno: Mesto Malacky
sídlo: Radlĺnského2751ĺt,90101 Malacky

ĺČo: 00304913

(ďalej len,pľevádzkovate1"')

Povolenie sa vydáva pre pľevádzkovatel'a:
obchodné meno: FCC Slovensko, s'r'o'

sídlo: Bratislavská 18, 900 51Zohor
lČo: 31318 76Ż

(ďalej len,prevádzkovateľ")

1
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znení:

' podl'a $ 3 ods' 3 ľ^'1n_' c) bod 2 zákona o IPKZv súčinno

-'ľ''*łľľltľľ+ruĺ*ł
Platnosť súhlasu: do 27.03.2020.

Súčastbu konania o vydanie zmenyč' l integrovaného povolenia je:
V oblasti odpadov:

Inšpekcia udel'uje súhlas

rnšpekcĺa udel'uje súhlas

'i:ľ;x'?..,iľ;"3|f,T;,"?'"i,Tľ.ä!ľffi 

]!mt;"Łŕ,#.T"ilľĺľ"?
vydanie pľevádzko"eł'" p"'"oř"
ľ,llii,,1ľ#ff ľ#Iiľ#lff Tłľ^ľ:::,ł.;;,äľTT"J:ff 

":ff H":ľ*ľäľ
Platnost'súhlasu: do 27. 03.2020.

Inšpekcia udel'uje súhlas

' 
|iťjlu* ł 

"ľ;,ł,:'T 
:',:""x,kiľT""'llff :.ä!ffiľ';.ľ;#:,i;l:ľ 

'?
nakladanie s nebezpečn''i ;ffiäokľesného ĺ.uJu ľrĺ"u.ły. 

" vuPąümi vľátane ich pľepľavy v ĺ"u'no' obvode
Platnost'súhlasu: do 27. 03.2020.

Súhlas sa vzt'ahuil

ffi .::ľĹ;ä,.'ť,:ľľ**xäł jtí'j:i,ĺfi.'Í:*:i;:'ł.::.;Ľ,l1]i-'ů;iľ::łr

Inšpekcia vydźwa
činnosťami Rt2 a

ĺtihlas na prevádzkovanĺe zariadenjR l 3 s platnostbu ao n.oiioń;;är;ilľľää"ů1'ľ. 
:"'.rö
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prebeľané do pľevádzky za účelom zhodnotenia", uvedenej v časti integrovaného povolenia:

1l Úaaje o pľevádzke / B. Zák|adné informácie o prevádzke / odpady povolené preberať do
prevádzky za účelom zhodnotenia)

nahrädza textom:

Inšpekcia vydáva sűhlas na preváđzkovanĺe zarĺadenia na zhodnocovanĺe odpadov
činnosťami R12 aRl3 splatnost'ou do Ż7.03.2020 pre odpady uvedené vtabuľke,,odpady
pľeberané do prevádzky zaűčelom zhodnotenia", uvedenej v časti integľovaného povolenia:
(I. Údaje o pľeváđzke l B. Ztk|adné infoľmácie o prevádzke / odpady povolené pľeberať do
prevádzky za účelom zhodnotenia).

4. V časti ľozhodnutia ű. Údaie o pľevádzke / B. Základné informĺĺcie o prevádzke.
StľučnÝ ponĺs procesu zhodnocovanĺa odp?du) sa text:

Výstupom z procesu spracovania/zhodnotenia odpadu je:
- fľakcĺa jemná tuhého alteľnatívneho paliva (d'alej len ,,TAP"), ktoľá je pásovým
dopravníkom a následne cez uzafuorený rukávec dopravovaná do lisovacieho kontajnera.
Po naplnení kontajneľa je tento kontajner uloŽený v kóji na uskladnenie jemnej TAP až do
doby jeho odvozu konečnému spotrebiteľovi. Pľed odvozom konečnému spotrebiteľovi je
jemná TAP odvážená na mostovej váhe.
- fľakcia hľubá TAP, ktorá je pásovým dopravníkom dopravovaná do zásobnika l
kontajneľa ana základe jej kvality je presúvaná buď do zaľiadenia na zhodnocovanie
odpadov na jej ďalšie dotriedenie alebo je pľiamo odovzdávaná nasledujúcemu
dľžiteľovi/spotrebiteľovi ako hrubá TAP, alebo je odvážaná na príslušné zneškodňovacie
zariadenie. Pred odvozom na ktoýkoľvek spôsob nakladania je lrľubá TAP odvážená na
mostovej váhe
- fľakcia mĺneľálna, ťažká, ktoľá prepadá vol'ne na zem, odkiaľ je čelnýrn nakladačom
pľesúvaná do kóje umiestnenej na manipulačnej ploche pred halou, alebo je priamo
odváżaná na príslušné zneškodňovacie zariadenie. Pred odvezením na skládku je táto
frakcia odväŹenä na mostovej váhe'
_ frakcia na bá.ze kovov, ktorá pľepadá do samostatnej nádoby. Vzhľadom na silu
magnetického separátora táto frakcia obsahuje aj odpad s minimálnou prímesou kovov,
preto je potľebné ztejto frakcie ručne vytriediť čistý kov a nepoužiteľnú fľakciu' ktoľá je
oďvätaná na príslušné zneškodňovacie zariadenie. Vyseparované ěisté kovy a odpad
s pľímesou kovov sú samostatne vážené na mostovej váhe.
_ nebezpečný odpad _ len v ojedinelých prípadoch, ak by sa vo vstupnom odpade
naęhädza| náhodou malý podiel nebezpečného odpadu (z dôvodu nezodpovednosti
občanov), ten sa v pľocese spľacovania výriedi zo vstupného odpadu ešte pľed vstupom do
zariadenia. Ak by sa prímes takéhoto odpadu objavila v odpade počas jeho spľacovania,
bude táto frakcia z odpadu vytriedená do samostatnej, označenej nádoby.

odvoz TAP spotrebiteľovi zabezpeěuje navľhovatel' dopravnými prostriedkami
v uzatvorených kontajneroch.

nahrádza textom:

Výstupom z pľocesu spracovaniďzhodnotenia odpadu je:
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_ frakcĺa jemná tuhého alteľnatívneho paliva (ďalej len ,,TAP.6), ktoľá je pásovýmdopľavníkom anásledne cez uzafuorený 
ryL1o.. dop.uuouuná do ľsóvacieho"kontajnera.

|o. 
naglení kontajnera ie tento kontajněruložený u ŕáii nu uskladnenie:"*""ĺ TAP až dodoby jeho odvozu konečnému 

'pot 
.Ĺit.ľovĺ. preo odirozom konečnému spotrebitelbvi jejemná TAP odvážená na mostońj váhe' fľakcia hľubá |ł|' .kto1ĺ 

jé pásovým dopľavníkom dopravovaná do zäsobnika /kontajneľa a na základe jej_ tvälĺtý je presúvana uuľ do zaľiadenia na zhodnocovanieodpadov na jej ďalš-ie dotriedenie _ul.99 je p'ĺá.o odovzdávana nurleouiúcemudržiteľoviispotľebiteľovi ako hrubá TAP, alębďje ôdvezaná na príslušné zneškodňovaciezanadenie' Pľed odvozom na ktoýkolvek spôsoi nutuáániu je hrubá TAP odváž ená namostovej váhe
- fľakcÍa mĺneľálna, ťažká, ktorá prepadá vol'ne na zem,odkial, je čelným nakladačompresúvaná do kóje. umiestnenej nď manipulačne; plocľle pred halou, alebo je priamoodväŽaná na príslušné zneškođňovacie zäriaaenĺe.'Pred odvęzenim na skládku je tátofrakcia odvźĚenána mostovej váhe
- Íľakcia na báze.koYov, ktorá pľepadá'do samostatnej nádoby. Vzhľadom na silumagnetického sepaľátora táto frakcia óbsahuje u: oopuá 

'".inimálnou 
prímesou kovov,pľeto je potrebné ztejto fľakcie ručne vytriediť čistý Ĺov a nepoužitelnďťrakciu, ktorá jeodväžaná' na príslušné zneškodňovacie zariadeniő. vyse|arwané čisté kovy a odpads pľímesou kovov sú samostatne váženéna mostovej váhá- ostatné vyseparované zložky _ ostatné uyr.pä.orrun é zložĘ vstupného odpadu súodpady, ktoré sú na ĺýstupe cež jednotlivé zariadenia na linke vyhovujúce vzhl,adom namožnosť ďalšieho zhodnotenia činnost'ou ''R'', jedná sa o nasled ovné zložky: papier alepenka, plasty a guma' sklo, drevo, textílie- nebezpečný odpad - len v ojedinelých pľípadoch, ak by sa vo vstupnom odpadenachádzal náhodou malý podiei nebeżpeońerl^o oopáou (z' dôvodu n.äoopou.ano.tiobčanov), ten sa v pľocese spracovania uytiĺ.ol 

'o 
u'tupneĹo odpadu ešte pľed vsfupom dozariadenia' Ak by sa prímes takéhoto oápadu oo;uuiii u oJpade počas jeho spracovania,bude táto frakcia z odpadu výľiedená do samostatnej, označenej nádoby.

odvoz TAP spotľebiteľovi
v uzatvoľených kontajneroch'

zabezpečuje navľhovateľ dopľavnými pľostľiedkami

d
Umĺestnenĺe pľevádzkv) sa text:

Pozemok sa nachádza približne 2,7, km od obce Zohor. Predmetné ilzemie sa nachádzamedzi miestnou komunikáciou Zohor _ Dęvínska Nová Ves a ľavým bręhom toku Malina
s jeho priesakovým.łanálom. Priľahlý terén je mieľne priklonený k súčasnému tokua priesakovému kanálu

Pr:y?Ý!u sa rozpľestiera na pozemkoch v katastrálnom území obce Zohoľ:- 24 I l8 - Zastavané plochy a nádvoria
Vlastník: .A.S'A. Zohor spol' s r.o.

- 24 |l l_ ostatné plochy
V|astník: .A.S'A. Zohor spol. s.r.o'

B.
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nahrádza textom:

Pozemok sa nachádza pľibližne 2,I km od obce Zohor. Pľedmetné územie sa nachádza
medzi miestnou komunikáciou Zohor - Devínska Nová Ves a l'avým brehom toku Malina
sjeho pľiesakovým kanálom. Priľahlý teľén je mierne priklonený ksilčasnému toku
a pľiesakovému kanálu'

Prevádzka sa ľozprestieľa na pozemkoch v katastľálnom území obce Zohor:
- 24 II8 - Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník: FCC Zohor' S'r.o.
- 24 111_ ostatné plochy

Vlastník: FCC Zohor' S'r'o.

6. V častĺ ľozhodnutia ű. Údaie o pľevádzke / B. Základné ĺnformácie o pľevádzke /

Odpadv novolené nľeberat' do prevádzkv za účelom zhodnotenia) Tabul'ka: odpady
prebeľané do prevádzkv za účelom zhodnotenĺa má aktuálne znenie:

Tabul'ka: O ľebeľané do za rĺčelom zhodnotenĺa

Kat.
číslo Názov

Kat.
odpa
du

020304 látky nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
030101 odpadová kôľa a korok o
03010s

piliny, hobliny, odrezky, odpadové ľezivo alebo dľevotľieskové/dľevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104 o

030301 odpadová kôra a drevo o
030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na ľecykláciu o
040209 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) o
070213 odpadový plast o
120105 hobliny a tľiesky z plastov o
150101 oaąyz papieľa a lepenky o
150102 obaly z plastov o
1s0103 obaly z dreva o
150105 kompozitné obaly o
150106 zmiešané obaly o
150109 obaly z textilu o
160119 plasty o
160t22 časti inak nešpeciťrkované o
170201 ĺlľevo o
170203 plasty o
191201 papieľ a lepenka o
191204 plasty a guma o
191Ż07 drevo iné ako uvedené v 19lŻ06 o
191208 textílie o
200101 papieľ a lepenka o

200103
viacvrstvové kornbinované materiály na bźne lepenky (kornpozity na báze
lepenky) o
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2001 10 šatstvo

Pľevádzková doba) sa text:

ta

nahľádza textom:

odpad po procese zhodnotenia bude zaradenýpod nasledujúce katalógové čísla

o

3 zmenná prevádzka (0:00 _ 24:00) okrem víkęndov. V prípade męnšieho množstvavsfupného odpadu, môže prevádzkovateľ počet zmien zniźiť na zétklade ľozhodnutiazodpovedného pľacovníka.

nahľádza textom:

2 zmęnná prevádzka (6:00 - 14:30) okľem víkendov. V pľípade menšieho mnoŽstvavstupného odpadu, rnôže prev ádzkovate!' počet zmién znížiť na zźtklade rozhođnutiazodpovedného pracovníka.

Pľevádzku sa povol'ujé prevádzkovať len podl'a prevádzkového poriadku ,,pľevád zkovýporiadok, opatrenia v pľípade havárie Technológia na triedenie, drvenie a výrobualternatívneho paliva z komunálneho odpadu" (č. př-oz; 25 strán) vypracovaného Ing.Marcelou Beňadikovou dňa 15.07 '2014 a schváleného RNDr' Joze}om ondľejkom,pľedloŽeného inšpekcii dňa 23.7.2014,

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa pľevádzkového poriadku ,,Prevádzkovýpoľiadok, opatrenia v pľípade haváľie Technológia na tľiedenie, drvenie a vyľobualtematívneho paliva z komunálneho odpadu" (č. PP--02; 23 strán) vypľacovaného RNDľ.Dominikou Mindašovou dňa 16.04.2018 a schváleného Ing. Evou Mikulášiovou,
predloženého inšpekcii dňa 27,04.20t8.

o

o

o

o

o

o

o
o
o

2001 I 1 textílie
200 38I medľevo ako uvedené v 1200 3 7

200203 iné

200307 o emn

200t39
200201

nerozložitelhé
200301
200302 z
200303 z čistenia ulíc
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19 12 |0 _ horľavý ođpad (palivo z odpadov) - o
19 121l - iné odpady vľátane zmiešaných materiálov z męchanického spracovania

odpadu obsahujúce nebezpečné látky - N
t9 t212 _ iné odpady vrátane zmiešaných mateľiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené v 19 1,211 _ o

nahľádza textom:

odpad po procese zhodnotenia bude zaradeĺý pod nasledujrice katalógové čísla:

t912 07 - papier a lepenka - O
|9 12 02 - źelezné kovy - o
t9 12 03 -neŽelęzné kovy _ o
1912 04 - plasty a guma - O
191205-sklo-O
19 t2 07 _ drevo iné ako uvędené v 19 lŻ 06 - o
19 12 08 - textílie - o
19 12 09 - minerálne látky, napľíklad piesok, kamenivo - o
19 t2 t0 _ horľavý odpad (palivo z odpadov) - o
1912 tL_ iné odpady vľátane zmiešaných mateľiálov z mechanického spľacovania

odpadu obsahujúce nebezpečné látky - N
19 t212 - iné odpady vľátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

odpaduiné akouvedené v 19 I2 1l - o

10. V častĺ rozhodnutia (II. Podmienkv povolenia / D. opatľenĺa pre minimalizáciu.
nakladanie. zhodnotenĺe. zneškodnenie odnadov) sa text v nodmĺenke č. 5.:

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepľavy
v územnom obvode okľesného úradu Malacky s platnosťou do L1.02.2018. Súhlas sa vzťahuje
na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke ,,Nebezpeěné odpađy vznikajúce v prevádzke"
uvedenej v časti integrovaného povolenia: (I. Úaaj'e o prevádzke l B. Zź'iľladné infoľmácie
o prevádzke /Yznik odpadov)

nahľádza textom:

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanĺe s nebezpečnýmĺ odpadmi vľátane ich prepľavy
v územnom obvode okľesného úradu Malacky s platnosťou do 27.03.Ż020. Súhlas sa vzťahuje
na nebezpečné odpady uve<lené v tabul'ke ,,Nebezpečné odpaĺly vznikajúce v preváclzke"
uvedenej v časti integľovaného povolenia: (I. Úaa3e o prevádzke / B. Zäkladnć: informácie
o prevádzke /Yznik ođpadov).

11. V časti rozhodnutia (II. Podmĺenkv povolenĺa / A. Podmienkv prevádzkovanĺa / 2.
Podmienkv pre dobu prevádzkovania) sa text v podmienke č. 2.1.:

3 zmenná prevádzka (0:00 - 24:00) okľem víkendov. V prípade menšieho množstva
vstupného odpadu, môže pľevádzkovateľ počet zmien zniźiť na zá'klade rozhodnutia
zodpovedného pracovníka. Znižęnie počtu pracovných zmien musí byt' vyznačené
v prevádzkovom denníku.
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nahrádza textom:

2 zmenná pľevádzka ('6:00 _ 14:30) okrem víkendov. V prípade menšieho množstvavstupného odpadu, rnôže prevádzkovatel' počet zmien zniżiť na základe rozhođnutiazodpovedného pľacovníka. Zníženię počfu pracovných zmien musí byt' vyznačenév prevádzkovom denníku.

Tabul'ka: odpady pľebeľané do pľevádzky za účelom zhodnotenĺa čĺnnosťami Rt2
a R13

Kat.
odpa
du

020304 nevhodné na bu alebo o
030 I 0r kôľa a korok o
030105 bholinypl liny VOteztodrezky odpadové alebo drevotľieskové/dľevovláknité

d akolne vuvedené 003 I 04 o
03030 I kôra a dľevo o
030308 z triedenia leľa a na rec o
040209 adzko materiálov texti el o
070213 ast o
120105 hoblin a z stov o
I 50101 leľa ao z o
150102 o z o
150103 z dĺeva o
I 501 05 o
150106 zmiešané obal o
1s0109 z textiluo o
l60t t9 o
160122 časti inak neš fikované o
170201 drevo o
t70203 o
191Ż01 leľ a o
19t204 a o
191207 dľevo akolne u Vvedené 9 206 o
191208 textílie o
200101 a o
200103

viacvľstvové kombinované mateľi na btneály lep na bázeenky (kompozity
o

2001 10 šatstvo o
2001 I I textĺlie o
200138 drevo iné ako uvedené v 200137 o
200139 I o
200201 rozložitebiolo od o
200203 iné biolo nęľozložitel'né o



200302 odpad z trhovísk o
200303 odpad z čistenia ulíc o
200307 objemný odpad o
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200301 o

Toto rozhodnutĺe tvoľí neoddelitel'nri súčast' ĺntegľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 3310-4236ĺ37ĺ20|5ĺKucl3735Ż0tl4l|P zo dňa 1l.02.2015 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenĺe

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej silľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona
č).525/2003 Z. z. oštátnej správe starostlivosti oŽivotné pľostredie aozmene adoplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zźtkona o IPKZ
na zźlklade písomného vyhotovenia žiadosti zo dřra 25.04. 2018 prevádzkovateľa FCC
Slovensko, s.r.o.' Bratislavská 18' 900 5l Zohor, rčo: sr 3t8 762, doručenej Inšpekcii dňa
27.04.2018 a na zźtklade konaní vykonaných podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bodov 2.,4. a6'
ztlkona o IPKZ, mení a dopíňa integrované povolenie pľe prevádzku ,rTechnológĺa na
trĺedenĺe, drvenĺe a výľobu alternatívneho palĺva z komunálneho ođpadu(ś.

Vzhľadom na too źe sa nejedná o podstatnú zmenu' lnšpekcia nevybrala správny
poplatok podl'a zźlkona č,. l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znęni neskorších
pĺedpisov'

Spľávne konanie zaěalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii' Inšpekcia po preskúmaní
pľedloŽenej Žiadosti a priložených pľíloh zistila, źe táto svojou foľmou a obsahom vyhovuje
požiadavkám podľa $ 7 zákona o IPKZ'

Inšpekcia podl'a $ l l ods. 5 zźtkona o IPKZ upovedomila listom č. 5848-
19717/37l2018lFašlZI zo dřn 05. 06. 20l8 pľevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté
oľgány o začati spľávneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne určila
lehofu pľe pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o
možnosti nazrieť do žiadosti' Vzhľadom na to, ż,e nejde o podstatnú zmenu v činnosti
prevádzky podľa $ 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 1 integľovaného
povolenia upustila od úkonov podľa $ 11 ods. (10) písm' a), b), c) a d). Vzhľadom na to, že
źiadny z úěastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia
upustila od nariadenia úsüreho pojednávania podl'a $ 11 ods. (10) písm. e) zĺĺkona oIľ[(Z.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo zaslanéžiadne stanovisko.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zanadenia na zhoclnocovanie odpadov, iúhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy a stihlasu na vydanie
prevádzkového poľiadku zariadenia na zhodnocovanię odpadov.
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Nakolko predmetom zmeny integľovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmer,a
rozsahu činnosti podľa zźlkona č).2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a
o zmene a doplnení niektorych zákonov tźtto zmena nebola posudzovaná podľa zźlkona č.
2412006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý oľgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nęzúěastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na zź./rlade vykonaného konania o zmene integľovaného povolenia
preskúmala žiadosť podl'a zźlkona oTPKZ a podl'a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktoľým toto postavenie vyplýva z $ 9 ztlkona o IPKZ zistila, Že sú splnené
podmienky podľa zźtkona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoľé boli súčasťou
integľovaného povoľovania a ľozhodla tak,' ako je uvedené vo výľokovej časti tohto
ľozhodnutia.

Poučenĺe:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o spľávnom konaní možno podať na
Slovenskri inšpekciu Životného pľostredia, Inšpektorát Životného pľostľedia Bľatislava, odboľ
integľovaného povol'ovania akontroly, Jeséniova 77,837 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných ľiadnych opľavných pľostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bt' pľeskrimaná súdom'

lng. JozefPľohászka
riaditel'

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
l. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bľatislavská l8,900 5l Zohoľ
2. FCC Zohor' s.r.o.' Bratislavská 18,900 51 Zohor
3. Mesto Malacky, Mestskýĺrrad Malacky, Bemolákova 5188/1A,90l 01 Malacky
4. obec Zohor, Nám. l. mája 1' 900 51Zohor

Dotknutym oľgánom a oľganizácĺám:
(p o n ado bu dnutí próvop latn o sti)
5. okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Zźthortrcka2942/6o\,9o1 26 Malacky
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Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB, oddiel Sa, vloŽka č.803/5
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Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

ldentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu : Rozhodnutie

ldentifikácia dokumentu (č. Rz ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: zM118

Dátum vydania rozhodnutia: 13. t2.2oL8

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnuti a: o7.o1. 2019

Dátum vytvorenia doložky: 09.01.2019

Vyznačenie dotožky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto dotožka právoplatnostije neoddetitel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie Životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia

Bratislava, ć'.5848-447L8/37/2oL8/taš/37352aLt4lzl zo dňa L3.L2.2o18 Rz č.46518
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