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Číslo : 8045-3944I l't 2l20I8l onđ Ž1lina,16.1 1.2018

ROZľJODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpekto rát životného prostre ďia Žilina,
odbor inšpekcie ochrany vôd ( ďalej len inšpekcia)' ako príslušný orgán podľa $ 9
a $ l0 zákona č:. 52512003 Z.z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostredie
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znęní neskoľších predpisov, v súlade
s $ 62 ods. 6 písm. a) zákona č,.36412004 Z.z. o vodách a o zmerue zákona SNR
č,. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších predpisov (vodný zźlkon) v znení
neskoľších pľedpisov (ďalej len vodný zákon) a podľa zźlkona č,. ]ll1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov

schval'uje

havaľijný plán pre subjekt
FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51 Zohor

pr ev ádzka: Neutľaliza čn á stanica, N a stanicu 22, żilina-Byt čic a

evidenčné číslo havarijného plánu:

56t2018

Zrušenie doteľaj šieho ľozhodnutia

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie Životného prostredia, Inšpektorátu životného
prostredia Żi\ina, odboru inšpekcie ochľany vôd č,' 4I4-I4456l72l20o9lŻil zo dňa 4'5.2009
vo veci schválenia havarijného plánu sa podľa $ 73 ođs. 1 1 vodného zźkona v súvislosti so
zmenami vzniknutými od vstupu do platnosti pôvodného havaľijného planu spoločnosti
zrušuje.
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odôvodnenie

Účastník konania FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18' 900 5I Zohor požiadal listom
zo dť:ia23.8'2018' doľučeným dňa 30.8'2018 o schválenie aktualizovaného havarijného plánu
podľa vodného zákonapre spoločnost'FCC Slovensko' s.r.o., Bratislavská 18, 900 57 Zohor,
prevádzka Neutralizačná stanica, Na stanicu 22, ŻIlina-Bytčica. Slovęnská inšpekcia
Životného prostľeđia' Inšpektoľát životného prostredia Ž1lina, odboľ inšpekcie ochľany vôd po
preštudovaní havarijného plánu zisti|, žę žiađateľ je v zmysle $ 39 ods. 4 písm. a) vodného
zétkona povinný zostaviť taĘto plán.

Slovenská inšpekcia Životného pľostľedia, Inšpektoľát životného prostredia Ż1linu, odbor
inšpekcie ochĺany vôd po preštudovaní návrhu havarijného plánu ana zák|ađe výsleđkov
vykonanej ohliadky dňa 5'10.2018 zistila, Že HP je potrebné zosúladiť svyhláškou č.

20012018 Z'z', ktorou sa ustanovujú podľobnosti o zaobchádzaní so znečist'ujúcimi látkami,
o náleŽitostiach spracovania havaľijného plánu a o postupe pri riešení mimoľiadneho
zhoršenia vôd, v HP je potrebné uviesť aktuálne kontaktné infoľmácie, v HP je potľebné

uviesť všetky znečisťujúce látky nacháďzajuce sa na prevádzke, do HP je potrebné
đopľacovať popísanie potrubných ľozvodov, v grafickej časti HP je potrebné dopracovať opis
kana|izácie a výustných objektov a v HP je potrebné uviesť skutkový stav odkanalizovania
objektu..

Z uvedených dôvodov bolo konanie vo veci schválenia havarijného plánu rozhodnutím
č,. 8045-31 1 84 l 7 21 2018/ond zo dňa 25'l 0.20 |8 prerušené.

Żiadarcr FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor uvedené nedostatky
odstľánil a đopracovaný HP doručil na Slovenskú inšpekciu Životného prostredia, Inšpektoľát
Životného prostredia Ž1lina dŤa I4.1 1 .2018'

Doplnený havarijný plźln zodpovędá ĺźiežitostiam podľa $ 4 prílohy vyhlášky MZP SR
č,.20012018 Z'z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečist'ujúcimi
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia
vôd.

Na zźklađę uvedeného pôvodný havarijný plán schválený rozhodnutím č. 414-
1445617212009lŽ1l zo dňa 4.5.2009 stráca platnosť tak, ako je uvedené vo výľoku
rozhodnutia.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, akoje uvedené vo výroku rozhodnutia.
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Poučenie :

Proti tomuto rozhođnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona č'' 7111967 Zb' o Spľávnom konaní

v zneni neskorších |."dpi.ov moŽnó podĺi na Slovenskú inšpekciu Životného prostľedia'

Inšpektorát životného prostľedia ZĺIiĺi, odboľ inšpekcie ochľany vôd odvolanie do 15 dní

odo dňa doľuč"rrĺu fĺro*rreľro vyhoĺov"nia rożhodnutia účastníkovi konania' Ak toto

ľozhodnutie po vyčerpaní prípustn'ých ľiadnych opravných prostriedkov nadobudne

pľávoplatnosť, j"ho zákonnosť môŽe bý pľeskúmaná súdom'

Ing. Maľiana Martinková
riađiteľka

Doľučuje sa:

FCC Slovensko, S.r.o. - odštepný závoďŻiliĺa,Na stanicu 561, 010 09 Ż\lina

okľesný úrad
010 08 Zilina

odboľ starostlivosti o životné pľostľedie, Vysokoškolákov 8556/338,



Evidenčné č:.: 21 0l20I9
osvedčujem , Že täto listina, pozostávajrica z3 stľán na

3 1istochl vznik1a zaľučenou konveľziou z elektľonickej

formy. v v
ldenti fi káto r : |ZP Zil'ina'
V Bratislav e, 25.03,2019 .

Notársky úľad notára Mgľ. Tomáša Leškovského'

Záhradnicka 6, Bratislava.

Notáľ Mgľ. Tomáš Leškovský:
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Názov oľgánu štátnej správy: Slovenská ĺnšpekcia životného prostredia, lnšpektorát ŽiIina

ldentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutĺe

ldentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:8045_
3944Lĺ72l2018/ond

Dátum vydania rozhodnutia: 16.11.2018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:10.12.2018

Dátum vytvorenia doložky: 08.01.2019

Vyznačenie doložky vykonal: lng. Veronika ondreášová

Táto doloŽka právoplatnostĺje neoddelitel'nou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa

tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie č. 8045-3944l/72/2o18lond zo dňa 16.1-1.2018

i-iffi
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11.03.201910:25Čas overenia časovej pečiatky

Stav Časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

24.01.2019 10:36

Čas overenia autorizácie 11.03.2019 10:25

Miesto autorizácie

ldentifikátor

Zastupujúca

Mandát

Osoba, ktorá autorizáciu

Slovenská inšpekcia Životného prostredia, lnŠpektorát Životného prostredia ina, NTRSK-0O156906, Bratislav

a, SK
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ldentifikátor: 50349287.ConversionRecordForPrintedDocument.sk, Jazyk: SK' Verzia: 2'1 
'

osvedčovacia doložka
osvedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa.S 35 ods. 1'písm' a) zákona

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o

e_Governmente) v znenĺ neskorších predpisov a podl'a vyhlášký Ministerstva hnancií Slovenskej republiky ć,. 275ĺ2014 Z- z' o zaručenej

konverzii.

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera Formát papiera A4

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovg pečiatku

o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

sP-1 1-03-2019-000582

listinnej ÍormeÜdaie novovzniknutého dokumentu v

I

1

elektronického dokumentu

pripojená k autorizácie

dokumentu v forme

o zaručenej konverzii



čas vykonania zaručenej konverzie 11.03.2019 10:25
Śĺ-ovENsKÁ PośTA, ä's"

Pańiaánska cesta 9
s7s 09 Banoká Byalĺica

- l8?é'
elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

ozPVzwmzSD HPWcBdZPNoU=

pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA.256

36631124

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

Silvia

ĺsko Slezáková

ia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

t aručená konEŹia vykonaná automatizovaným spÔsobom' údaje o mene, pńezvisku, Íunkcii a pÍa@vnom zaíadenĺ sa neuvádzajú.

s a peČiatka

BvENsKÄ PośTA, ä"!'
Pańizánska Ôest8 g

Đ75 99 Banshá Byslíioä
- 187S -

dové č. osvedčenia: Ú1ű
osveĺJčujenn, Že táto úplná / čłasŕďná
kópia, pozostáVajúcaz J strán na

K-/ lĺstoch, sa doslovne zhoduje
soľĺginálorn/@y
V Eľatislave, dňa: t ł -03- 20lg

/
uananłšuňavcová
'' nastn aifĘnveren ý notá ĺom

konverziu
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