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sLovBNsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉrro PRoSTRBDIA
Inšpektoľ źú živ otného p ľostľedĺa Bratĺslava

Jeséniova 17, 831 01 Bľatislava

Čísto : 8 65 0-46606 / 37 l 20 18 lEaš/3 70 l 8 0 1 041KR-Z7,ZI 4 Bľatislava 11.01.20l9

KoLAUołČľn RoZHoDNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektorát Životného pľostredia Bratislava,
odboľ integrovaného povol'ovania a kontľoly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej

spľávy podľa $ 9 a $ 10 zákona č:. 52512003 Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné
prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení nęskorších predpisov a podľa

$ 32 ods. 1. písm. a) zětkonač.39l20I3 Z.z. o integrovanej pľevencii a kontľole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektoýh zákonov v znení neskorších pľedpisov
(ďalej len zákon o IPI(Z) a špeciálny stavebný irľad podľa $ 120 ods. (1) zźtkona ě. 50l|976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zźkon) v súladę s ustanovením $ 82 stavebného zákona,ztů<ona ć. 7|11967 Zb.
o spľávnom konaní, na zćkladę žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného
kolaudaěného konania

povol'uje užívanie stavby

,,Areál skládky Zohor, Rozšírenie aľeáIu skládky odpadov Zohor- Skládka NNo2'
Rekultĺvácĺa - Plocha 1"

v pľevádzke,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nĺe je nebezpečný" a,,Skládka odpadov
na nebezpečný odpad"

Stavebné objekty:
So 35 Uzavľetie a ľekultivácia skládky

Stavebník:

Stavba:

Umiestnenie pľevádzky
okľes:
Katastrálne územie:

FCC Zohoľ' s.ľ.o.' Bľatislavská 18,900 5l Zohoľ,
lČo: stlqozrł
,,Aľeál skládky Zohor,Rozšírenie areálu skládky odpadov
Zohor- Skládka NNo2' Rekultivácĺa - Plocha 1"
Bľatislavský kraj
Malacky
Zohoľ



Paľcelné číslo:

Účel stavby:
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24tŻ5ĺ17, Ż4125t|8, 24LŻ5l1g, Ż4lŻ5tŻ0, ŻĄlŻstŻt, Ż4|25122,

2412s123
Uzatvorenĺe a ľekultivácia plochy 1

Stavba bo|a zreaiizovaná na zźĺklade zmeny integrovaného povolenia, ktoľej súčast'ou

bolo stavebné povolenie - na uvedenú stavbu, vydanej ľozhodnutím inšpekcie č. '725'

\aigĺžíĺzó]ólsi].Jlzo L80L04:Z7 zo dňa Ż2'OI.20tO a rozhodnutím č. 8746-

3 4800 l 37 l 20 I 2 l Zźil 37 O 1 80 LO 4 l ZI 4 zo dňa 06'12'20 |2

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia ľozhodnutím č' 4187'

2I,t44l37l2018/Faš/37018O1O4]Z28 zo dřla25.06.2018 udelila súhlas na uzavretie časti

skládky odpadov a vykonaniejej ľekultivácie pre plochu 1, v pľevádzke ,,Skládka odpadov na

oap"o, któľi, nie jĹ nebezpeěný' a ,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad" podľa

projektovej dokumentá"i" vyp.ucávanej. projektant9m Ęsa J.ura,om Medveckým, projektová

kanceláľia, Púpavová i6,/A,sär oą gratislavä,v I2l2017. Rekultivovaný povľch skládkového

telesa plocľly i zaberáplochu 14 500 m2'

Podmienky pľe užívanĺe stavby:

1. Pľevádzkovateľ je povinný pri uŽívaní stavby dodĺžať podmienky rozhodnutia č'

4264/)IPK-437/O4-I<k]370180104 zo dřla 11. 1i. Ż0o4, ktoré nadobudlo právoplatnost'

dňa 20. 12.2oO4, v znení jeho zmien a doplnkov'

2. Prevádzkovateľ je pouińĺ projektovú bokumentáciu skutočného ľealizovania stavby

uchovávať po celý čas užívania stavby'

3. Prevádzkovateľ je povinný projektóvu dokumęntáciu stavby skutočného _realizovania
stavby odovzda"ť 

'p.i pi.u'oaě alebo prechode vlastníckeho pľáva k stavbe jej

nasleduj ticemu vlastníkovi.
4' Pľavidelnou ildrŽbou a včasnými opravami pľevádzkovať zariadenia tak, aby

nedochádzalo k ich znehodnoteniu'
5. Pręvádzkovateľ je povinný zabezpeěovať prevádzkovanie stavby zamestnancamt

oboznámenýmĺ so s"trrrateným pľeváđzkovým pbriadkom a bezpečnostnými predpismi'

6. Vlastník stavby je povinný dôkumentáciu skutoěného vyhotovenia stavby uchovávať

po ce1ý eus uzíuáni i, pri ,Á"ne vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúđateľovi

a pri odstránení stavebnému úľadu'

7. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú prźtva a povinnosti uľčené v rozhodnutí

na nového pľeváĺlzkov ateľi, pokiaľ itavba bude naďalej slúžiť účelu

a za pođmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť

inšpekcii, ze dáslo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene pľevádzkovateľa,

s ktoľým je povolenie śpojené, do 10 dnĺ odo dňa úěinnosti prechodu práy 
^a 

povinností'

8. Zmena v spôsobe uzĺvanla je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktorá

o nej ľozhodne.
g. Zásadĺé zmeny,ktoľé si vyŽiadaprevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ

povinný preľokovať s inšpekciou.
10" v p'ĺpáo. mimoriadnej udalosti alebo haváľie v prevádzke sa postupuje v zmysle

platnýcn prevádzkovi'cĺr ootumentov a všeobecne zävdrznýchprávnych predpisov.

Rozhodnutie o námĺetkach a prĺpomienkach účastníkov konanĺa:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky
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Rozhodnutie o námietkach a pľipomienkach dotknutých oľgánov:
Vkolaudačnom konani a na ústnom pojednávaní dotknuté oľgány nevzniesli źiadnę

námietky a pripomienky.
Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:

Regionálny ťlľad verejného zdľavotnícťva zźlvđzným stanoviskom ě. HŽPl1,3s7612018 zo día
28.1 1.2018.

Inšpektorát práce Bľatislava zźlvđzným stanoviskom č. IBA-29-03-2.0|Z\-C22,23-
I8IPBA/IPBA oDD BOZP IVKoNi2Ol8148322018116987 zo dńa 5.12.2018.

okľesné ľiaditeľswo hasičského a záchľanného zboru v Malackách srihlasí s vydaním
kolaudačného rozhodnutiabez pripomienok z hľadiska protipoŽiarnej bezpečnosti stavby.

Pľi miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbę neboli zistené žiadne zźlvady
a nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhľne
ľiadnęmu a nerušenému užívaniu stavby na uľčený účel.

o d ô Y od n e n ĺ e
Stavebník, FCC Zohor' s.r.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor, podal listom dňa

23.10.2018 návľh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorého súčasťou bolo užívanie
stavby ,,Aľeál skládky Zohor, Rozšíľenie aľeálu skládky odpadov Zohor _ Skládka
NNo2' Rekultivácia - Plocha 1" v prevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoý nie je
nebezpečný" a,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad".

Stavba bola povolená na zátklade integľovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné
povolenie na uvedenú stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. 725-
1639137l20l0iŠim/370l801,O4/Z7 zo dňa 22.0L.2010 a rozhođnutím č. 8746-
3 4800 / 37 / 20 12 l Zál / 37 0 I 80 I 0 4 / Zl 4 zo dňa 0 6. l Ż.20 12.

lnšpekcia preskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením $ 80 ods. 1. stavebného
zttkona listom č. 8650_37694137l20I8/Faš zo dňa 05.11.2018 oznćtmila účastníkom konania
a dotknutýn orgánom štátnej správy začatie kolaudaěného konania a uľčila dátum ústneho
pojednávania, spojené s miestnym zisťovaním' ktoré sa konalo dňa 07.12.2018. Na ústnom
pojednávaní bolo konštatované, źe stavba je zrea|izovaná podl'a projektovej dokumentácie
oveľenej v stavebnom konaní a podl'a integrovaného povolenia (ktorého súčasťou bolo
stavebné povolenie). Počas ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa
07.l2.20l8 sa okresné ľiaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách vyjadľilo,
že srihlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez pľipomienok z hľadiska protipožiaľnej
bezpečnosti stavby. Na inšpektoľát bolo doručené:
- Zźĺvđzné stanovisko Regionálnęho riľadu verejného zdľavotníctva č. HŽP|I3876/2O18

zo dřla 28.11.2018, vktoľom súhlasí skolaudáciou stavby ,,Areál skládky Zohor,
Rozšíľenie areálu skládky odpadov Zohor _ Skládka NNoz, Rekultivácia - Plocha 1".

- Záväzné stanovisko Inšpektoľátu pľáce Bratislava č. IBA-29-03-2.0|Z\-C22'23-
I8IPBA/IPBA_ODD B0ZP il/I(oN/2018148322018l|6987 zo dňa 5.L2.20I8, v ktorom
súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia o uźivani stavby,,Areál skláđky Zohor,
Rozšírenie aręálu skládky odpadov Zohor - Skládka NNo2, Rekultivácia - Plocha l".
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Inšpekcia na zák|ade preskúmania a zhodnotenia pľedložených dokladov: pJ.]dre3í

účastníŕov konania, dotknútj'ch orgánov štátnej spľávy a vykonaného konania zistilla, že

stavba b61a ztea|ĺzovaná podřa pľojektovej dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní, boli

splnené pođmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecnýĺn 
. 
technickým

pozĺuĺu,rŕĺ* na výstavbu aužívańie stavby nebude ohĺozovať život azdľavie osôb, ani

životné prostľedie.
Na zź,irlrađe uvedených skutočností

vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.
inšpekcia ľozhodla tak, ako je uvedené

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zákonać.7111967 Zb. o spľávnom konaní v

znení neskorších predpisov moŽno pođať na Slovenskú inšpekciu životného pľostľedia,

Inšpektorát Životnlho pľostľedia Bralislava, pdbor integrovanóho povoľovania a kontľoly,

Jeséniova |7,83I 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia

účastníkovi konania.
Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných ľiadnych opľavných pľostriedkov

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môŽe bý' preskúmaná súdom.

tng. JozefProhászka
riaditeľ

Doručuje sa:
Účąstníkorn konąnia:
1. FCC Zohoľ' s.r.o.' Bratislavská 18,900 51 Zohoľ

2. FCC Slovensko, s.r.o., Bľatislavská 18, 900 51 Zohor

3. obec Zohoľ, obecný riľad Zohor, Dolná ulica č. 46,900 51 Zohor

Dotknuým orgánom:
4. okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zähorźĺcka 2942160A,

901 01 MalackY
5. obec Zohoľ, obecný úrad Zohor, Dolná ulica č. 46, 900 5l Zohor

6. okresné ľiaditeľstvo hasičského aztrchrarného zboru vMalackách, Legionárska 882,

901 01 MalackY
7. lnšpektoľát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bľatislava

8. Regionálny úľad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8,

820 09 Bľatislava
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osveděovacia doložka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinneJ podoby podľa $ 35 ods. 1 písm. a)zákona
č. 305/2013 Z' z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení nĺektoých zákonov (zákon o
g-Governmente) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášky Ministerstva Íinancií Slovenskej republiky č,. 27512014 Z. z. o zaručenej
konverzii.
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2Počet |istov

Počet neprázdnych strán
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o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie aĺebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatk'u

hutorlzaĆllé prvky povoĺlného dokuĺlrelltu v elektronickei fornle

platná

17.A1.2019 12:33

CN=PSCA TSA 201 7, SERIALNUMBER=NTRSK-3584861 I, OU=nCipher DSE ESN:7EF6-30
D8-C3D7, OU=TSA, O=Viasec s.r.o., L=Bratislava, C=SK

29.04.201912:57

Ćils,lull ptlčiatka prrpojenti k prostrleĺjku autorizácle

Čas overenia časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

, Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

17.01.2019 12:33

Čas overenia autorizácie 29.04.201912:57

Miesto autorizácie

ldentiÍikátor Slovenská inšpekcia životného prostredia, lnšpektorát Životného prostredia Bratislava, NTRSK_00156906' Brat
islava, SK

Zastupujúca

Mandát

osoba, ktorá autorlzácru vykona|a

Autoĺlzáoia pÔvoclného elektronického dokumentu

Uda|e o zaĺuČene1 konverzri

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konvezii

sP-29-04-2019-001355

ý' 1t2



Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.201912:57

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

lBQNabF3t0jl=
|'Oi$TA, łl. ł

VGJxRZGcwjTScFbl mMvXvYoYt+ Nfci4 cesta 0

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256
E0 BÜ'.łá Đrĺ{rloo

" 7&t.

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta' a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR oS BB, oddiel Sa, vloŽka č.803/5

Meno

Priezvisko

Eva

Durná

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec poŠty

+) Ak bola zaručená konwui8 wkon€ná aulomatlzováným spôgobom' Údajo o mene' píloe|9ku. funkdl o prownom zaradenĺ 9a n€uvádzajú.

Podpis a pečiatka

gä.ť}1ľl{Íĺ'$''(Ą &1. Í'

ĺ}aľtlzánc]la
i}ľ& 89 Bafi€ká

'738 '

Zaručenú konverziLl vykonal

212
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DoLoŽKA PRÁVoPLATNosTl

Názov orgánu štátnei správy: Slovenská inšpekcĺa životného prostredia

ldentiflkačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - kolaudačné

ldentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:46606

Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01.2019

Dátum nadobudnutla právoptatnosti rozhodnutia: 04. 02. zolĹg

Dátum vytvorenia doložky: I2.o2.20L9

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnostije neoddelĺtel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia

Bratislava, č. 8650_46606/37l2o1-.8/Fašl371t8or04/K$-z7,Z!4zo dňa 11'01.2019 Rz č. 5199
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Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 29.04.201912:56

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu
PěŮŤe, a. r"
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Funkcia poużitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-z56 -74c"

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta' a.s.
Pańizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR os BB, oddiel Sa, vloŽka č'803/5
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Priezvisko
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Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec poŠty
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