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sLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽrvoľľÉHo PRoSTREDIA
Inšpektoľ át živ otného pro stľedia Bľatislava

Jeséniova l7, 83l 01 Bratislava

Číslo : 4 l 63 - I27 I 6 / 37 / 20 L 9 Eaš/3 70 1 8 0 l O 4 lKRz -Z26 Bratislava 03.04.2019

KoLAUołČNn RoZHoDNUTIB

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektorát životného prostľedia Bľatislava,
odbor integľovaného povol'ovania a kontľoly (ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán štátnej
správy podl'a $ 9 a $ 10 zákona č:. 52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o životné
prostredie a o Zmęne a doplnení niektoýh zákonov v znęní' nęskorších predpisov a podl'a

$ 32 ods. 1. písm. a) zźlkona č,.39/2013 Z.z. o integľovanej pľevencii a kontľole znečisťovania
Životného pľostredia a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o IPI(Z) a špeciálny stavebný úrad podl'a $ 120 ods. (1) zělkona ě. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zakon) vsúlade s ustanovením $ 82 stavebného zákona,ztlkona č,.7111967 Zb.
o spľávnom konaní, na zźkladę žiadosti, pľedložených đokladov a uskutočneného
kolaudačného konania

povol'uje užívanie stavby

,,RoZŠÍRENIE AREÁLU sKLÁDKY oDPADov ZoHoR sKLÁDKA oDPADov _
sTAvBA 3ś-2. etapa

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

odpadov
na nebezpečný odpad"

Stavebné objekty:
So 102 Hrubé terénne úpľavy
So l02 Teleso skládky
So 103 odvodnenie skládky

Stavebník: FCC Zohoľ' s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 5l Zohor,
rčo: stsgoztł

Stavba: ,,RoZŠÍRENIE AREÁLU SKLÁDKY oDPADov ZoHoR
SKLADKA ODPADOV - STAVBA 3"-2. etapa

Umiestnęnie pľevádzky: Bratĺslavský kľaj
okľęs: Malacky
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Katastrálne územie: Zohor
Paľcelné ěíslo: 24|25128,24125lŻ9,24t25l30
Účel stavby: 2420 - ostatné ĺnžinierske stavby - skládka odpadov
Chaľakteľ stavby: tľvalá

Stavba bola zrealizovaná na zźlk|adę Zmęny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou

bolo stavebné povolenie na uvedęnú stavbu, vydanej ľozhodnutím inšpekcie č. 4Ż63-

18686137/Ż016lKucĺ37OftaIO4lZ26_SP zo đř,a 17.06'20l6, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť

06.07.2016.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Prevádzkovateľ je povinný pľi užívaní stavby do&źať podmienky rozhodnutia ě.

4264/oIPK-43'll04-I<k/370180104 zo dřla 11. 1l. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť

dňa 20. I2.2004, v znení jeho zmien a doplnkov.
2. Užívanie stavby nesmie ohrozovat' verejný zálsjem z hľadiska ochľany života azdravia

osôb, životného pľostľedia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.

3. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného ľealizovania stavby

uchovávať po celý čas užívania stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný pľojektovú dokumentáciu stavby skutočného ľealizovania

stavby odovzdať pľi prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej

nasleđujťlcemu vlastníkovi.
5. Pravidelnou údržbou a včasnými opľavami pľevádzkovať zariadenia tak, aby

nedochádzalo k ich znehodnoteniu.
6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpećovať pľevádzkovanie stavby zamestnancami

oboznámenýni so schváleným prevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pľedpismi.

7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať
po celý čas užívania, pľi zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdatel'ovi

a pri odstránení stavebnému úľadu.
8. Pri zĺnene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti uľěené v rozhodnutí

na nového prevádzkovateľa, pokial' stavba bude naďalej slúžiť úěelu

a za podmienok, ktoré boli povolením udelené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť
inšpekcii, Že došlo k pľevodu alebo pľechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa,
s ktorým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu pľáv a povinností.

9. Zmena v spôsobe lŹivaniaje možná len po pľedchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktoľá
o nej rozhodne.

L0. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada pľevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ
povinný preľokovať s inšpekciou.

l l. V prípade mimoriadnej udalosti alebo haváľie v pľevádzke sa postupuje v zmysle
platných prevádzkových dokumentov a všeobecne zźxđzných právnych predpisov.

Rozhodnutie o námĺetkach a pľipomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní úěastníci konania nevzniesli źiadne námietky a pripomienky.

Rozhodnutĺe o námietkach a pripomienkach dotknufých orgánov:
Vkolaudaěnom konaní a na ústnom pojednávaní dotknuté oľgány nevzniesli žiadne

námietky a pripomienky.
Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva zźtvđzným stanoviskom č. HŽPl5g54/2OIg zo d.,a27.03.20t9.

Inšpektorát pľáce Bratislava závdzným stanoviskom č. tBA-01-03- 2.OĺZ|-C22,23-l 9IPBA/IPBA_OIPiKON/20 1 9/ 1 5 9 420 I g / 3 8O8 zo dňa 03 .04.20 Lg.

Bľatislavská vodáľenská spoločnosť, a.s. stanoviskom ě. I017g20l9 zo dňa 14.03.20tg.

okĺesné riaditel'stvo hasíčského a záchranného zboru v Malackách súhlasí s vydanímkolaudačného ľozhodnutia z hľadiska pľotipožiarnej bezpečnosti stavby.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne záwadyanedostatky' ktoľé by ohľozova\i zdľavie abezpečno.ľ o'ou abránili by vo svojom súhrneriadnemu a nerušenému užívaniu stavby na uľčeni, účel.

o d ô v od n e n ĺ e
Stavebník, FCC Zohoľ' s.ľ'o'' Bratislavská 18, 900 5l Zohot, podal listom dňa27 '02'20t9 návrh na vydanie kolaudačného 

-ľozhodnutia, ktorého súčasťou bolo užívaniestavby 
"RoZŠÍRENIE AREÁLU sKLÁDKY oobłoov ZoHoR SKLÁDKAoDPADov _ sTÁvBA 3"-2. etapa v prevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoý nie jenebezpečný" a,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad...

Stavba bola povolená na základe integiovaňenďpovolenia' ktoľej súčasťou bolo stavebnépovolenie na uvedenů stavbu, vydanej rozhodnutím inšpekcie č. 4263-18686137/20l6/Kuc/370l80t04/Z2ó-SP zo dňa 
-t7.06.2016, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť06.07.20t6

.. Inšpekcia pľeskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením $ 80 ods. 1. stavebnéhozétkona listorn č' 4l63-8IO4/37l2Ol9/Faš/KR zo oĺa oś.os.zotq oznänila účastníkomkonania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania a uľěila dátumústneho pojednávania, spojené smiesinym zlst'ovaním, kto;é sa konalo dňa 03.04.2019. Naústnom pojednávaní bolo konštatovaňé, že stavba' ji zreatizovaná podl,a projektovejdokumentácie oveľenej v stavebnom konaní a podľa integrovaného povolenia (ktoľéhosúčasťou bolo stavebné_ povolenie). Počas ústneho po1.dnáuunia spojeného s miestnymzisťovaním dňa 03.O4.2Olg sa ókľesné riaditeľstń hasičského a záchľanného zboruv Malackách vyjadrilo, ž,e súhlasí s vydaním kolaudačného ľozhodnutia z hľadiskapľotipožiaľnej bezpečnosti stavby. Na inšpeĹtorát bolo doruJené:- Zćyäzné stanwisko Regionálneho riľadu veľejného zdľavotnícw a ě. HŽPl5g54/2Ol9 zodřn 27'03.2019, vktorom súhlasí skolaudäciou 
'iuuuy "Ŕđz-śĺiinŇm łneĺruSKLÁDKY oDPADoV ZoHoR SKĹÁńKA-ó;;łöov _ sTAVBA 3,,-2. etapa.- Záväzné stanovisko Inšpektoľátu práce Bľatislava č. IBA-01_03- 2.0/Zs'C22,23-19IPBA/IPBA_oIP/KoN/20l9/l5gążolglzsos zo đř,la 03.04.201ą vktorom súhlasís vydaním kolaudačného rozhoánutia o užívaní stavby,'RoZŠÍRENIE AREÁLUSKLÁDKY .DPAD.V ZoHoR sŕiĺorł^ooi'ťoov _ 

'TAVBA 
3,"-2. etapa.- Stanovisko Bratislavskej vodáľenskej spoločnosti, a.s. č. Bľatislavská vodáľenskáspoločnosť, 1.S., v ktoľom nemá žiadne námietky ani ffimienky kstavbe,,RoZŠÍRENtE AREÁLU srr-Áoŕv oňpłoov ZoHoR SKLÁDKAODPADOV - STAVBA 3,,-2. etapa.
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Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia pľedložených dokladov, vyjadľení
úěastníkov konania, dotknutých oľgánov štátnej správy avykonaného konania zistilra, Že

stavba bola zręa\izovaná podľa pľojektovej dokumentácie oveľenej v stavebnom konaní, boli
splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiađavkám na výstavbu auŽivanię stavby nebude ohrozovať Život azdravie osôb, ani

životné prostredie.
Na zźklade uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené

vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona č:.7111967 Zb. o spľávnom konaní v
znení neskoľších pľedpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného pľostredia,

Inšpektoľát životného pľostľedia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly,
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanię do 15 dní odo dňa doručęnia ľozhodnutia
účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opľavných proshiedkov

nadobudne právoplatnost', jeho zákonnosť môŽe bý' preskúmaná súdom.

Ing. JozefProhászka
riaditeľ

Doľučuje sa:
Účastníkom konąnia:
1. FCC Zohor' s'r.o.' Bratislavská 18,900 5l Zohoľ
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohot

Dotĺłtuým orgánom:
3 . obec Zohor _ stavebný ilrad, Nám. 1 . mĘa 1', 900 5 1 Zohor
4. obec Zohoľ _ orgán ochrany ovzdušia, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
5. okresný úľad Malacky, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, Zähorácka2942/60 A,

90126 Malacky
6. okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionáľska 882,

901 01 Malacky
7 . lnšpektorát pľáce v Bľatislave, Za kasárňou I,832 64 Bratislava
8. Regioná'lny úrad veľejného zdravotníctva so sídlom v Bľatislave, Ružinovská 8,

820 09 Bľatislava
9. IGajský pamiatkový úrad, Leškovtt 17,81l 04 Bratislava
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10. Zźtpadoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 8l6 47 Bratislava
11. Západoslovenská distľibučná, a.s', Čulenova6,8|6 47 Bratislava
12' Hydromelioľácie, š'p., Vrakunská 29,825 63 Bľatislava
13. BVS, a.s., Prešovská 48,82646 Bĺatislava
14. SPP _ distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,8251 1 Bľatislava15' Ministeľstvo životného prostľedia Siovenskej ľepubliky - odboľ hodnotenia

a posudzovania vplyvov na životné pľostľedie, Ńá-. ľ. Štĺra !,81235 Bľatislaval6. Vion a.s.' Továľenská 64, 953 01 ZíatéMoravce
17. Ing. Juľaj Medvecký, Púpavová36lA,841 04 Bratislava
18' Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., oZBľatislava, Karloveská 2,84217 Bľatislava
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osvedčovacia doložka
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aje novovzniknutého dokumentu v Iistin ne1 fornle

3Počet lislov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera Formát papiera A4
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o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovtj pečiatku,o Dokument neobsahuje pľostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizacné povodného dokumenlu v elektronrckel forme

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

04.04.201912:33

Čas overenia autorizácie 03.05.20'1910:14

Miesto autorizácie

ldentifikátor Slovenská inŠpekcia
islava, SK

Životného prostredia, l nšpektorát Životného prostredia Bratislava, NTRSK-0O1 56906, Brat

Zastupujúca

Mandát

Osoba, kłorá autorlzáclu

Casová pečiatka k prostrieĺlku autoľlzĺłcie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečĺatky

04.04.2019 12:33

Čas overenia časovej pečiatky 03'05'2019'ĺ0:14

platná

CN=PSCA TSA 20 I 7 SE I, OU=nCipher DSE ESN:7EF6-30
D8-C3 D7 oU=TSA, O=Viasec s .r.o L=Bratislava C=SK

ného elektronlckeho ĺloktlmentuAutorizácia

Uda1e o zaruČene1 konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

sP-03-05-201 9-00051 I

1t2



Dátum a čas vykonania zaručenej konverzĺe 03.05.201910:14

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu %
łłłx7
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-z56

Podpis a pečiatka

}á, śi. ĺ,
'!a I

ł'iiji ['ĺýBtá
r$8

Zarućenu konverzitl vykonal

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Zoltán

Budai

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bolg zaručgná konreu la Wkonaná automatlzovaným spósobom' údaje o mone, pílełł3ku, funkcll a pr6@vnom zatadgnĺ 8a n€uvádzajÚ.
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DoLoŽKA PRÁVo PLATNosTl

Názov orgánu štátnei správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

ldentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - kolaudačné

ldentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovujez Ĺ27L6

Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 20L9

Dátum nadobudnutia právop!atnosti rozhodnutia: 05. 04. 2ot9

Dátum vytvorenia doložky: 05.04.2019

Vyznačenie doložky vykona!: Emília Medgyesiová

Táto doložka právoplatnostije neoddelitel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa
tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie žĺvotného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia
Bratĺslava, č. 4163-12716/37 /Ż0L9/Faš/370L8a4oI/KR2-z26 zo dňa 03.04.2019 Rz č. 13014
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Autorizácla povoĺlného elektronického clokumentu

Stav autorizácie

i Čas autorizácie

platná

16.04.20'19 16:33

' Čas overenia autorĺzácie 03.05.201910:12

Miesto autorizácie

ldentifikátor Slovenská inŠpekcia Životného prostredia, lnšpektorát Životného prostredia Bratislava, NTRSK-00156906, Brat
islava, SK
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16.04.201916:33
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D8-C3D7, OU=TSA, O=Viasec s.r.o., L=Bratislava, C=SK

Čas overenia časovej pečiatky 03.05.2019 10:12
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l
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konverzii
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Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 03'05.20'ĺ9 10:12

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu
*4r
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s 6Ą

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-256

Podpis a peČiatka

':tĹĺięrľłsAŕb\ťa, g.
Íźł]ľĺĺľlłíi{:!E cefu c

ĺł7ń 8ĺ} tđps',á s/dÍh6
ľäg -
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Zaručenú konverziu vykonal '

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Zollän

Budai

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec poŠty

+) Ak bol8 zaručoná kontEIa Wkonaná aulomatlŻovoným spôgobom, Údaj6 o mgno, pĺi€łlgku, funkcil a pra@vnom zaradenĺ 9a neuvádzalú.
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