
t
SLoVENSKÁ INŠPEK CIA ŻIvoTNÉHo PROSTREDIA

Inšpekto rát źiv otného prostľedia Żilina
Legionárska 5,012 os Žĺlĺna

Číslo : 61 6| -40190 l 201 8 lKozl 7 7 0930I I I l Z3 Ž1lina 22.11.2O|8

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostľedia, Inšpektorát Životného prostredia Ż\|ina, odbor in-
tegľovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,inšpekcia"), ako pľíslušný orgán štátnej správy
podľa$9a$I0zákonač.52512003Z.z'oštátnejsprávestarostlivostioživotnéprostredieao
zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneĺí neskorších pľeđpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a)

zźů<ona NR SR č,.39l20I3 Z' z' ointegrovanej prevencii akontrole znečisťovania Životného
prostľedia a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon oIPKZ"), na základe ko-
naniałykonaného podľa $ 3 ods.3 písm. b) bod 1.1.zákoĺaoIPKZ, v súlade s $ 2l ods. 1 písm.
a) bod I. zźtkona č,. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene a o zmene zźlkona Slovenskej národnej ra-
dy č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,vodný zákon"), pod-
ľa$3ods.3písm.b)bod5zźlkonaoIPKZ,vnadväznostina$32vodnéhozźkona,podľa$3
ods. 3 písm. c) bod 4' a 6' zźlkona oIPKZ, v súlade s $ 97 ods.l písmeno e) a f) zákona č,.

79l20I5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
vsúlade so zákonom č,.7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len

,,zákon o spľávnom konaní")

mení a doplňa

integrované povolenie,

č. 4746-2329] l20l1l}r'{.arl7709301 1 1 zo ďňa 1 1.08.201 1 na vykonávanie činnosti v prevádzke

,,Neutľalizačná stanica, Zi|ina _ Bytčica A.s.A. Slovensko spol. s.r.o.6'

v zneníjeho neskorších zmien č. 1955-688Il77l20l4lKozl110930lnln zo dňa 10.03.2014
a č,. 4948-I9694l20I6lKozl770930IIIlZ2 zo dňa 22.06'2016 (ďalej len ,,integľované povole-
nie") podľa $ 3 ods. a2 zákona o IPKZ nasledovne:
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a)
Časť:
Identifi kác ia pr ev áđzky a pr ęv ádzkovateľa
(str. 1 z36rczhodnutia č. 4746-23297lz}IllMarl'ĺ70930111, zo đňa 11.08.2011)

mení názov pľevádzky
z ,,Neutralizačná stanica, Ž'ilrinu- Bytčica A.S.A. Slovensko spol. s.ľ.o.'o

na: ,,Neĺltralizučn(t stanica, Žittro _ Bytčicu"

sídlo pľeváđzky :Na stanicu 22, OIO o9 Żi|iĺa_ Býčica,

b)
Časť:
I d enti fikác i a pr ev áđzky a pr ev ádzkovateľ a

(str. 1 z36rozhodnutiač. 4746-23297"/20lllMarl770930lll,zo dňa 11.08.2011)

mení obchodné meno prevádzkov ate|' a z:

obchodné meno
sídlo:
lČo:

na

obchodné meno
sídlo:
lČo:

.A.S.A. Slovęnsko spol. s r.o.
Bľatislavská 18' 900 5I Zohor
3t 3r8 162

FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bľatislavská 18' 900 5I Zohor
3t 318 762

Korešpondenčná adľesa prevádzkov ateľ a:

FCC Slovensko, s.ľ.o.' Na stanicu 56t, 010 oy ž'ĺlina

c)
V časti
Súčasťou integrovaného povolenia je
(stľ' 2 z 36 rozhodnutia č. 4746-23297l20lllMarl1709301 1 1, zo dňa 1 1.08.201 1)

dopĺňa

Súčasťou konania je:

konanię o zmene povolenia na odbeľ podzemných vôd z vodárenského zdľoja 
',Vodareň

pitnej vody pre areźll ZYL", podľa $ 3 ods' 3 písm. b) bod I.1. zákoĺa o IPKZ, v
nadväznosti na $ 21 ods. 1 písm. a) bod L. zákona č,. 36412004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskoľších
predpisov (vodný zákon) ;

konanie o uľčenie ochranného pásma vodárenského zdľoja,'Vodá'eň pitnej vody pre areál
ZvL" podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zźlkona o IPKZ, v nađväznosti na $ 32 vodného
zákona,

a
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v oblasti odoadov:

- konanie o Zmenę súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu odobeľanie
odpadov od iných pôvođcov vrátane ich prepravy v rámci územného obvodu okresu ŽilĹ
na, ich skladovanie v prevádzke a následne zneškodňovanie Ęzlktino-chemickou úpra-
vou D9 podľa $ 3 ods. 3 písm' c) bod 6. zákonaoIPKZ, v súlade s $ 97 ods.l písmeno f)
ztlkona ě' 19l20I5 Z.z' o odpadoch a o zmęne a doplnení niektorych zákonov (ďalej len
zákon o odpadoch) _ zmena platnosti súhlasu, zmerly podmienok povolenia vypl;ývajúce
zo 7Íneny legislatívy platnej pľe odpadové hospodiĺľstvo, rozšírenie zoznarrlu zneškođňo-
vaných a v zn1kajucich odpadov,

- konanie o zmene súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškođňo-
vanie odpadov podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4' zákonaoIPKZ, v súlade s $ 97 ođs.l pís-
meno e) zákona o odpadoch _ zmena platnosti súhlasu, zmeny vypljruajúce zo zmeny le-
gislatívy platnej pre odpadové hospodáľstvo, ľozšírenie zoznamu meškodňovaných
a v znlkajucich o dpadov.

d)
V časti
B' opis prevádzky a technických zariadení na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. opis
vstupov do pľeváđzky.
(str. 6 z36 rozhodnutia č. 4746-23297l201llillĺ.arl770930l l l zo dňa 11.08.201 1)

dopĺňa do tabulĘ,,Vstupy odpadov" nasledovné odpady:

V

e)

V časti
B. opis prevádzky a technicĘch zariadení na ochľanu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. Cel-
ková spotreba vstupných chemikálií.
(str. 9 z36 rozhođnutia č. 4746-23297l20lllľlÁarl710930111 zo dňa 11.08.2011)

mení čast' ,,Celková spotreba vstupných chemikálii,, nasledovne:

eęková spotľeba vstupných chemikálii :

- kyselina síľová _ cca 300 kg/mesiac
- hydľát vápenafy (dolomiticky) _ cca 750 kg/mesĺac
- síran železiý 40% (preflok) _ cca 700 kg/mesiac
- siričitan sodný (používaný na oV s obsahom C.*u) _ cca 350 kg
- chlórnan sodný _ cca 150 l/mesiac
- pľaestol 2540 ĺprášok) _ cca 10 kg/mesiac
- pľaestol 150 (tekutý) - cca 800 kg/mesiac

Poľ
c.

Kat.č.
odpadu

Názov odpadu podľa vyhl.č,.284l200l Z.z Kategória
odpadu

Spôsob
naklad. s

odpadom

Skupina

77 16 01 15 Nemľznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16
01 14

o D9 roztoky

78 19 oŻ 11 Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N D9 emulzie
a oleje
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f)
V časti
B. opis prevźLdzky a technických zańadení na ochľanu ovzdušia, Vody a pôdy v prevádzke. Vý-
stupy.
(str. 10 z36 rozhodnutia č. 4746-23297l20I|lMarl770930l11 zo dňa 11.08.2011)

dopĺňa nasledovné vznikajúce odpady do odseku ,,Výstupyoo:

16 05 06 laboľatórne chemikálie pozostávajuce z NL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí
laboľatórnych chemikálií (N)
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajuce zNL alebo obsahujúce NL (N)

s)
V časti
B' opis ptevádzky a technických zaĺiadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzkę. Vznik
a zbr omažd'ovanie o dpadov.
(str. 10 z36rozhodnutia č. 4746-23297l201IlMarl77O93O1lI zo dňa 11.08.2011)

mení čast' rrVznik a zhromaźďovanie odpadovoo nasledovne:

Vznik a zhľomaŽďovanie odpadov:

Vo

Katalógové
číslo

Názov odpadu Kategóľia
odpadu

15 02 02
absorbenty, filtračné mateľiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecif,rkovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované NL

N

15 01 10 obaly obs úce zvyšky NL, alebo kontaminované NL N
16 021,3

vyradené zariadęnia obsahujúce nebezpečné časti iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

16 05 06
laboľatĺírne chemikálie pozostávajúce z NL alebo
obsahujúce NL vľátane zmesí latloľatórnych chemikálií N

16 05 07 ryľadené anorganické chemikálie pozostávajúce z NL
alebo obsahuiúce NL N

19 02 07 pĘ u koncentľáty so separácie N

19 02 05 kaly z fy zlkálno - chemi ckého sp rac ovani a ob s ahuj úce NL N

20 0I 2I Ziarivky a iný odpad obsahujúci or1uť N

20 0l 35
Vyradené elektľické a ęlektronické zariađęnia iné ako
uvedené v 20 01 2I a20 07 23, obsahujrĺce nebezpečné
časti

N

Celkové množstvo vznikajúcich nebezpečných odpadov v pľevádzke je t522,5 t/ľok.
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h)
V časti
II' Pođmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania. A.3. PodmienĘ pre suroviny, médiá,

energie, výrobky
(stľ. 13 z36rozhođnutia č. 4746-23297l20lll}r4arl770930111, zo đňa 11.08.2011)

mení podmienku A.3.1. nasledovne:

A.3.1. V pľevádzke je možné používať:

Suroviny _ znečisťujúce látĘ:
- kyselina sírová _ cca 300 kg/mesiac

- hydľát vápena{ý (dolomiticky) - cca 750 kg/mesiac

- síran železiý 40%, (preftok) _ cca 700 kg/mesiac
_ siričitan sodný (používaný na oV s obsahom C.*) - cca 350 kg/mesiac

- chlórnan sodný _ cca 150 l/mesiac

- praestol 2540 (prášok) _ cca 10 kg/mesiäc

- praestol 150 (tekutý) _ cca 800 kg/mesiac

- chemikálie pouŽívané v laboratóľiu neutľalizačnej stanice

Pomocné látĘ:
- voda - pitné, úžitkové a technologické ríčely _ vlastný zdroj - studňa spúšťaná,

spotreba vođy: priemerná denná I,773lls;max' denná 7,6|ls 753,215 m3.deň-1;

20 000,0 m3.rok-r;
Energie:
- nafta pre dopravu (CAS, YZv,zber' autá'):27 500llrok
- plyn na vykurovanie (Plynoqý kotol 30 kW)
- elektľická eneľgia :46,875 MWrok (rok 2010)

Výstupy:
- lryčistená ođpadqvá voda vypúšťaná do verejnej kanalizácie,
- odpady z čistenia privážaných odpađov v NS :

_ 150202 - absoľbenty filtr. mat. kont. nebezp.látkami (N)
_ 150l10 - obaly obsahujúce zvyšky NL, alębo kontaminované NL (N)

- L6 05 06 laboľatórne chemikálie pozostávajúce z NL alebo obsahujúce NL vrátane

zmesí laboratórnych chemikálií (N)
_ 16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajuce zNL alebo obsahujúce

NL (N)
- 190207 - ropné látky a koncentr. zo separácie (N)

- I9O205 - kaly z ýzikźino-chem'spľacovania obs. NL (N)

i)

V časti
II. Podmienky povolenia. A. Podmienky pľevádzkovania. A.4. Pođmienky pre odber vođy

(str. 14 z36rozhodnutia č,.4146-23291l20lLl};/:arl770930111, zo dňa 11.08.2011)

mení podmienky časti A.4. nasledovne

A.4. Podmĺenky pre odber vody

\)
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^'4'1' 
Inšpekcia povol'uje prevádzkovatel'ovi podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.l. zákona oIPKZ,v nadváznosti na $ 21 ods. 1 písm^. a) boä 1. vodnéhä zákonaodber podzemnýchvôd z vodárenského zdľoja v kategóiii B, zó studn" HŽ-5 ;V;ää..äpĺ.".: vody pre areálZvL" za ý chto podmienok:

A.4.I.1, Základné rĺdaje odberného miesta:
Podzemná voda je odobeľaná z vodáľenského zdľoja v kategórii B, studn e HŽ-s 

',Vodá-reň pitnej vody pre areál ZYL" umiestnen ej na pozemku rN-c É,. nzą v k.ú. Bytčicav areáli bývalého závoduzvL.
Studňa 

"+j,,Vodáreň 
pitnej vody pľe areái ZYL,,:

- vÍtaná studňa spúšt'aná, a 3I8'o-, nĺutu 8,0 m,
- umięstnenje: mimo areźi prevádzky ,,Neutializačnźlstanica, ŽIlina_ Bytčica.. , na tráv-natej ploche v samostatnom oplotenom areáli pri vodojeme' parc. č. KN-C č,. 1234v k.ú. Bytčica,
- pletivové o.plotenie vymedzuje ochľanné pásmo I. stupňa, studňa je opatrená betónovouuzamykatelhou š achtou'
- minimálna uľoveň hladiny podzemnej vody je 352,93 m n. m.'
- stanovené trvalo zabezpeč,ené využiteľné množstvo podzemnáj vody je 4,00 l/s pri zní-žení hladiny o 0,31 m a minimálnej prevádzkovej hladine podzemnej vody v úrovni352,93 m n. m.,
- hlavné čerpadlo: odstredivé s inštalovaným príkonom 7,5 kW, prietokom 18 - 66m3/hod v závislosti od celkového dynamicĹeno vyĺaku 38 

'- 
27 Á', '

- rezervné čerpadlo : odstredivé radiálne čerpadlo s inštalovaným p.íkono- 19,1 kW,prietokom 50,4 m3ftlod s dynamickým výtiakom 90 m,
A-4.1.2. Povolené maximálne množstvá odberu podzemných vôd:

Vodný zdroj Q."* !.s-rl Qp.i". !.s-l] Q denne

Jm3.deň-ll
Q ročné

[m3.rok-rl5 ,,Vodáreň
pitnej vody pľe
areěú ZYL"

7 6 l,773lls 153,215 20 000

A.4.1.3. Spôsob meľania množstva odoberanej vody:
Certifikovaným metrologicky ou...rrý- vodomerom osadeným v šachte vodárnę.odobeľaná technologická voda p." p."uádzku ,,Neutľ alizačĺá rtáni"u, ži*.'- ľfrfj":;musí byt' meľaná samostatným metľólogicky ovéreným vodomerom.

A.4.1.4. časový inteľval odberu vôd:
Podzemná voda je zo studne odčerpávaná podľa potreby celoročne, čerpanie jeintervalové v závislosti od odberov vody z vodojemu typu hydroglóbus s objemom 100
m3.

A.4.1.5. Účel odbeľ,r:
odobeľaná podzemná voda sa bude používat'ako pitná voda, užjtkovávoda pre sociálneúčely' technologická voda uľčená pľě zásobovanie pľevádzky ,,Neu tra]izač,niir^"i"" źi-lina _ Bytčica" a cudzíchptevádzók,ktoré vykonávajú činnost' v areáhbyvalého závoduZVL.

A.4.1.6. Spôsob úpravy vody :

Dezinfekcia vody sa vykonáva chlórnanom sodným pomocou membrłínového dávkova-cieho čerpadla PULSATRON.
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A.4.2. Povinnosti odberatel'a:

A.4.2.1.Všetky zmeny Ęýkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii. Prípadné

zqýšenie množStva odberu podzemnej vody je možné len na zźů<Iade povolenia

inšpekcie'

A.4.2.2. Sledovať aZaznamęnávať denné odpočty množstiev odobradch podzemných vôd 1m3lzł
hod.), zktoýchsa následne vedie evidencia mesačných a ročných odbęľov (m3lmesiac).

Úda;e o množstvách vôd zaznamenávať đo prevtldzkovej evidencie.

A.4,2.3. Pľevádzkovateľ je povinný v zmysle $ 79 zakona o vodách platiť poplatĘ za odber

podzemných vôd správcovi vodohospodaľsky výzĺamných vodných tokov SVP, š.p.,

oZ Piešťany.

A,4.2.4. Meľanie množstva odobľatych podzemných vôd łykonávať certifikovaným merađlom

oveľeným v zmysle všeobecne záväznýchprávnych predpisov o metrológii.

A.4.2.5. Męľať výšku hladiny podzemnej vody v studni 1 x denne ato vždy vrovnakom čase

kontinuálnym snímačom hladín _ datalogger a údaje zaznamęĺtnať do prevádzkovej

evidencie. Termín: najneskoršie od 01'01'2019

A.4.2.6. Hladina podzemnej vody nesmie klesnúť pod úroveň 5'09 m od oB (vrch betónovej

šachty), tj. pod 352,93 m n.m.

^.4.Ż.7. 
oznamovať údaie o odbęľe podzemnej vody tazročne SHMÚ Bratislava' SVP, š.p., oZ
Piešťany a inšpekcii.

A.4.2.8. Prevádzkovateľ je povinný vodné zdľoje pľevádzkovať podľa schváleného

prevádzkového poľiadku.

A.4.2.g. Pľevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody, podľa

prevádzkového poriadku, minimálne 1 x za štvrť roka, v pľípade poľúch zabezpećiť

ur"ychlent opravu. všetĘ kontľoly, opravy alldržbu zaznamenźnať do prevádzkového

denníka'

4.4.3. Platnost'povolenia:
Povolenie je platné do 22.lt.2028.
Pľevádzkovateľ požiada inšpekciu o prediŽenie platnosti povolenia na odber

podzemných vôd aspoň dva mesiace. pľed skončením platnosti tohto povolenia.

inšpekcia möŽę platnosť povolenia pređiziť nazźlklade žiadosti prevádzkovateľa, ak sa

nęzmęnia podmienky, za ktoý ch b olo povo lenie vydané.

A.4.4. ochranné pásmo
Inšpekcia určuje podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zźlkona o IPKZ, v nadväznosti na $ 32

vodného zákonaochľanné pásmo vodárenského zdľoja studne HŽ-5 ,'Vodáreň pitnej vo-

dy pre aręál ZYL" nasledovne:
- ochľanné pásmo I. stupňa: vo výmeľe 2419 m2, ktoľé je vymedzené oplotením vo

tvaľe štvoruholníkaso stranamicca47 m(SV)x 51 m(JV)x 50m(JZ) x50m(SZ).
- ochľanné pásmo II. stupňa: SZ hĺanica nadväzuje na hĺanicu I. ochranného pásma

a vjej predĺŽení pokľačuje po bľeh toku Rajčianka, SV hranica nadväzuje na hĺanicu I.

ochľanného pásma avjej prediženi pokľačuje po tok nemenovaného potoka, JZ
hĺanicu tvoľí Ĺrehová čiararieky Rajči anka a JV hľanicu tok nepomenovaného potoka.

A.4.5. Všeobecnéustanovenia:

A.4.5.1. Inšpekcia môže z vlastného podnetu povolenie na osobitné uŽívanie vôd zmeniť alebo

zľušiť ak sú splnené podmienky ustanovené v $ 24 vodného zźlkoĺa.

i
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A.4.5.2.Pľáva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzĄú na ďalšieho nadobúďateľa

majetku spojeného š'osobitným užívaním vôd, ak bude tento- Tuj.:lok naďalej slúŽiť

účělu, 
'ru 

Ĺto.1; bolo povolenié na osobitné užívanie vôd vydané' Další nadobúdatelia sú

povinní oznáÁiť inůpekcii, že došlo k preclrodu alebo pľevodu vlastníctva majetku,

. kto.'-p- bolo spo3ene osobitné užívanie vôd, do đvoch mesiacov ođo dňa jeho

uskutočnenia.

A.4.5.3. Pľávnická osoba alebo fyzická osoba môŽe na základe kladného stanoviska inšpekcie

umoŽniť užívantevôd v zulade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.

A.4.5. 4. Povolenie na osobitné uŽívanie vôd zaĺĺ]káuplynutím času, na ktoĺý bolo vydané, alebo

zánikomprávnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak

nedošlo k pľechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa' alebo zánikom vodnej stavby

umožňujúcej osobitné lŽívaĺie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zánIku vodnej

stavby.'"rr.5í lehotu na jej obnovenie, v takomto pľípade povolenie na osobitné uŽívanię

vôd zaniká uplynutím tejto lehoty

i)
V časti
II' Podmienky povolenia. A. Podmienky prevádzkovania. A.6. Podmienky pre skladovanie

a manipuláciu so škodliými látkami.

(str. l5z36ĺozhodnutiač,.4146-23297l201lA/rarf10930l11,zodńa11.08'2011)

mení podmienku A.6.1. nasledovne:

A.6.1. V prevádzke sa zaobch áđza so znečisťujúcimi látkami uvedenými v tabuľke č. i :

tabuľka č.1

Názov škodlivej
látky

Forma Max. skladovacia
kapacita [t]

Ročná spotľeba
(cca)

ltlrokl

kyselina síľová kvapalná I ) 1 3,6

hydrát vápenaty
(dolomiticlď)

pľášková
0,5 9r0

siranže|ezitý 40%
(preflok)

pľášková
3,0

8 ,4

siričitan sodný pľášková 0,35 4,2

chlórnan sodný kvapalná 0,1 1 8)

praestol 2540 pľášková 0,1 0,r2

praestol 150 pľášková 1 0 9,6

k)
V časti
D. opatľenia pľe minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov

(str. i8z31rozhodnutiač,.4746-23291l2OIIlMarl77O930111, zodňa 11.08.2011)

mení časť D. nasledovne:
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Zneškodňovanie odpadov

D.1. Pľevádzkovateľovi Sa udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
pľebeľanými od -inýclr dľžiteľov odpadov, vľátane ich pľepľavy v ľámci územného
obvodu okľesu Żi|ina' Nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa vykonáva činnosťami:
D9 Fyzikálno-clremická úprava nešpecifikovanáv prílohe č.2 zćlkona o odpadoch, pri

ktorej vznlkaju zlúčeniny alebo zmesi, ktoľé sú zneškodnené niektorou Z činností
Dl aŽDI2

D15 Skladovanie pľed pouŽitím činnosti D9
Pľevádzkovatęľ mápovolené prepravovať nebezpečné odpady v rámci územného obvo-
du okľesu Ż1\inapľebeľané ođ iných dľžiteľov odpadov a vzĺIkĄuce pľi jeho činnosti.

Prevádzkovateľ má povolené prepľavovat' a znęškodňovat' nasledujúce dľuhy
nebezpečných odpadov zarađené podl'a vyhlášĘ č,.36512015 Z.z.ktorou sa ustanovuje
katalóg odpadov (ďalej len ,,katalóg odpadov") uvedené v tabuľke č. 4. 

tabuľka č. 4

Kat'č.
odpadu

Názov odpadu

06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá
06 01 02 kyselina chlorovodíková
06 0l 03 kyselina fluorovodíková
06 01 04 kyselina fosfoľečná a kyselina fosforitá
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06 iné kyseliny
06 02 01 hydľoxid vápenatý
06 02 03 hydľoxid amónny
06 02 04 hydroxid sodný a hydľoxid draselný
06 02 05 iné zásađy
0603 ll tuhé soli a roztoky obsahuiúce kyanidy
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahuiúce ťaŽké kovy
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uveđené v 06 03 11 a 06 03 13

06 01 04 ľoztoky a kyseliny, napr' kontaktná kyselina
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 020r vodné premývacię kvapaliny a matęčné lúhy
07 03 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matęčné lúhy
07 04 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy
01 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoľé obsahujú oľganické roz-

púšt'adlá alebo iné nebęzpečné látky
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace matęriály, ktoré ob-

sahuiú organické rozpúšt'adlá alebo iné nebezpečné látky
09 01 01 ľoztoky vodorozpustných v'ŕvoiok a aktivátorov
09 01 02 ľoztoky vodoľozpustných vývoi ok ofsetových dosiek
09 01 04 ľoztoky ustaľovačov
09 01 05 bięliace ľoztoky a r oztoky bieliacich ustaľovačov
09 01 06 odpady Zo spracovania fotografických odpadov v miestę ich vzniku obsahu-

júce striebľo
09 01 13 vodný kvapalný odpad zrcgenerácie stľiebľa v mieste ľegeneľácie iný ako

uvedený v 09 01 06
10 01 09 kyselina sírová

ł.
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Celkové množstvo kvapalných nebezpečných odpadov zneškodnených v neutľalizačnej

stanici nesmie presiahnuť 20 000 tzarok.

Pľevádzkovateľ je povinný nakladanie s nebezpečnými odpadmi vykonźnať v súlade so
zákonom o odpadoch a súvisiacimi predpismi.

Nęutralizačnú stanicu prevádzkovať podľa schváleného Prevádzkového poriadku
zariadęĺiana čistenie priemyselných odpadových vôd ,,Neutľalizačná stanica".

Vięsť evidenciu poŽadovaných analýz kvapalných odpadov dovezených do prevádzky
na znęškodnenie v tomto ľozsahu : BSKs, CHSKc', NL, RL, RAS, E'L (extrahovateľné

látky), NU (ropné látky), PAL A (saponáty)' pH, P"ĺt. (fosfor celkový), N..rt. (dusík

celkový), N-NHą (amoniakálny dusík), Cd' Hg, Zn, Cu, Cľ3*, Cr6*, Pb, As, Ni, PAU
(polycyklické aľomatické uhľovodíky), AoX (adsoľbovateľné oľganicky viazané
halo gény), CN- 

".ĺt.(lcyanidy).
Zneškodnenie zvlášť nebezpečných odpadov rrysoko toxického charakteru, napľ. kyaniđy,
Cru*, niektoých ťažkých kovov (Ni), ale aj veľmi žieraých kyselín (Ęselina
fluorovodíková adusičná), vykonávať v samostatnej ľeakčnej nádrži, ktorá budę odolná

100211 odpady zupravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 06 09 odpady zupravy chladiacej vody obsahuiúce olei
rcu 01 z vod obsah
10 08 19 odpadv zupravy chladiacei vody obsahujúce olej
i1 01 05 kyslé moriace roztoky
11 01 06 inak
11 01 07 alkalické moľiace
11 01 11 kva e

11 01 13 z odmasťovania o

12 0l 08 rezné emulzie aroztoky obsahujúce halogény
12 0I 09 rezné ęmulzie a ľoztoky neobsahujúce
12 01 10 syntetické rezné oleje
12 03 01 vodné pracie kvapaliny
r203 02 odpady z odmasťovania paľou

13 01 05 nechlórované emulzie
13 05 06 olej z odlučovaěov,oleia zvođy
13 05 07 voda obsahuiúca olej z odlučovačov oleia z vody
l3 05 08 zmesi odpadov zlapač,ov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 08 02 iné emulzie
t6 0r 14 e neb

16 06 06 oddelene zhľ omažď ovaný el ektr o|yt z batÓ

16 08 06 použité kvapaliny využité ako kata|yzátot
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahuiúce nebezpečné látky
16 10 03 vodnó koncentľáty obsahujúce nebezpečné látky
19 0l 06 kva z čistenia a od

t9 02 11 tne obs úce neb
19 07 02 ZO o lá
19 11 03

19 13 0'7 kvapalné odpađy a vodné koncentráty zo sanácię podzemnej vody ob-
s uce

Ż0 0| 14 kyseliny
20 01 15 zásady
Celkové množstvo kvapalných nebezpečných o zarok: 20 000,0 t/rok
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pľoti účinku najagresívnejších kyselín azásad, vybavenej dávkovacími čeľpadlami na
pľívod pľesne stanoveného mnoŽstva chernikálii, s možnosťou miešania a vytvárania
ochrannej atmosféry. Po úprave, ktoľá umožní chemickú premenu nebezpečnýclr katiónov
a aniónov na pľijateľnú formu, je možné ľęakčné prúdy pľidávat'do pľúdu iných odpadov.

Potreba oddelenej fyzikálno-clremickej úpľavy v samostatnej nádrži sa ýka nasledovnýclr
druhov nebezpečných odpadov :

Kat.č.
odpadu

Názov odpadu podľa vyhl.č,.284l200ĺ Z.z.
Kategória

odpadu

060 1 03 kyselina fluorovodíková N

060105 kyselina dusičná a kyselina dusitá N

0603 1 1 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N

0603 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce t'ažké kor,ry N

Nebezpečné odpady ptivážané na . zneškodnenie do pľevádzky v kontajneroch
zhĺomaŽďovať v zabezpeč,enom priestore manipulačnej plochy pre stáčanie.
ZLtromažďovanie kontajneľov s obsahom nebezpečných odpadov v prevádzke mimo tuto
plochu je zakázané.

Zverď1ňovať dľuhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie je prevádzkovateľ opľávnený
a podmienky, zaktorých pľeberá odpad do zariadęnia.

Prepravu nebezpečných odpadov pĺesahujúci územný obvod okĺesu Żilina vykonávať na
základę pľávoplatného ľozhodnutia o udelení súhlasu na pľepľavu nebezpečných odpadov,
vydaného okľesným úľadom v sídle krajaŻIlina.

Pľi preprave nebezpečných odpadov plniť všetky povinnosti prepľavcu určené zákonom
o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov.

V pľípade, Že počas platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi dôjde

k zmene skutočností, ktoré sú ľozhodujúce na vydanie súhlasu je preváďzkovatęľ

povinný ihneď požiadat'inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi preberanými od iných dľžiteľov odpa-
dov, vrátane ich prepľavy v ľámci územného obvodu okľesu ŽIIina sa udeľuje do
2Ż.11.2023. Platnosť súhlasu inšpekcia pređÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak.prevádzkovatęľ doručí žia-
dosť o Zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s pľedlžením súhlasu najneskôr 5

mesiacov pľed skončením platnosti súhlasu'

Pľevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas podl'a $ 3 ods.3 písm. c) bod 4. zźlkonaoIPKZ,
v súlade s $ 97 ođs.l písmeno e) zákona o odpadoch na vydanie aktualizovaného
Pľevádzkového poriadku zariaďęnia na čistenie pľiemyselných odpadových vôd

,'NEUTRALIZAČNÁ STANICA", z jula 2OI8.
Zoznam druhov znęškodňovaných odpadov je uvedený v tabuľke č,' 4 a 5.

tabuľka č. 5

t

Kat'č.
odpadu

Názov odpadu Kategóľia
odpadu

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovuiúcei kvality o
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce faľby alebo laky, iné ako uvedené v 08

01 19

o

08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahuiúci tlačiaĺenskú farbu o
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Nakladanie s odpadmi uvedenými v tabuľke č,. 4 a tabuľke č. 5 nesme pľesiahnuť

stanovenú kapacitu zańadenia 20 000 m3.

Pľedpokladané množstvo :
212,6 m3/deň (cca2l2,6 t/deň), ztohoje 31,5 m3ldeň emulzií
ročne:

emulzie: cca 5000 m3 ;

kyslé, alkalické oplachy a ostatné pľiemyselné oV čistené v NS : cca l5 000 m3.

Pľevádzkovateľ zariađenia na zneškodňovanie odpadov vykonáva v pľevádzke
neutľalizačnej stanice znęškodňovanie odpadov uvedených v tabuľkách č. 4 a 5

činno sťou D 9 Ę z1ká|no-chemi cká úpľava.

Pri preberaní odpadov do zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov postupovať v zmysle
legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.

Viesť prevádzkovú dokumentáciu zaĺiaďęnia na zneškodňovanię ođpadov v zmysle
legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.

Viesť evidenciu o odpadoch, s ktorymi prevádzkovateľ nakladá, o druhoch, mnoŽstve
a o spôsobe ich zneškodnenia na predpísaných tlačivách v zmysle legislatívy platnej
v odpadovom hospodáľstve a uchovávať ju počas piatich ľokov v elektronickej alebo
písomnej podobe.

Úau;" z ęvidencie ohlasovať raz ročne okĺesnému úľadu Żilina, odboľ starostlivosti
o Životné pľostľedie (ďalej len oÚ Žĺlina; a inšpekcii do 28' februáľa nasleđujúcęho roka
a ohlásenie uchovávať počas piatich rokov v písomnej podobe.

Skladovať odpad najđlhšie jeden ľok pľed jeho zneškodnením' Skladovať odpad dlhšię
ako 1 rok möžeprevádzkovateľ vykonávat'len nazźlklađę súhlasu vydaného oÚ Żllina
podľa $ 97 odsl písm. t) zźkona o odpadoch.

Pľęvádzkovateľ je povinný prevádzkoqý poľiadok zariadenia umiestniť na viditelhom
mieste v prevádzke a oboznámiť s ním dotknutých pľacormíkov.

Súhlas na vydanie aktualizovaného Prevádzkového poľiadku zariađęnia na čistenie
pľiemyselných odpadoqých vôd ,,NEUTRALIZAČNÁ sľłNICA", z juIa 2018 sa

udel'uje do Ż2.1l.2023. Platnosť súhlasu inšpekcia pľedĺŽi, ato aj opakovane, ak nedošlo
k zmene skutočností, ktoré sú ľozhođujúce na vydanie súhlasu, a ak prevádzkovateľ

08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materĺáIy,
iný ako uvedený v 080415

o

10 06 10 odpady ztlpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 o
10 07 08 odpady zupravy chladiacei vody iné ako uvedené v 10 07 07 o
10 08 20 odpady zupraw chladiacei vody iné ako uvedené v 10 08 19 o
11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 o
11 01 14 odpadv z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 o
16 01 15 nemľznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 o
16 r0 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 o
16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 o
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu o
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky iná ako uvedená v 19 07 02 o
19 09 06 roztoky a kaly z tegenerácie iontomeničov o
19 13 08 vodné kvapalné ođpady a vodné koncentráty zo santrcie podzemnej

vody iné ako uvedené v 19 13 01

o



I

.1

Straľla ] 3/ ]9 rozhodnutia č. 676l-40190/2018/Koz/770930l 1 1/Z3

doľučí žiadost' o Zmenu integľovaného povolenia v súvislosti s pľedĺŽením súhlasu
najneskôľ 5 mesiacov pred skončením platnosti súhlasu.

Vznik a zhromaźd'ovanie odpadov

D.3. Pľevádzkovateľ zhľomažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti
ĺa zákLadę platného súhlasu ĺa zhĺomaŽďovanię nebezpečných odpadov vydaného oÚ
Žllina podľa $ 97 ods. 1 písm. g) zźĺkona o odpadoch, ktoľý predloží inšpekcii na vedo-
mie.

D.3.1. Pľęvádzkovateľovi vznikajú pľi jelro činnosti v prevádzke nasledovné nebezpečné
odpady, zaradené podl'a katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 6.

tabuľka č. 6

Katalógové
číslo odpadu

Názov odpadu
Kategória

odpadu

15 02 02
absorbenty' filtračné mateľiály vrátane olejoých
filtrov inak nešpecifikovaných, handľy na čistenie,
oclrr'anné odevy kontaminované NL

N

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky NL' alebo kontaminované
NL N

16 02 t3
vyľadené zariađęnia obsahujúce nebezpečné časti iné
akouvedenév 16 0209 až1602|2 N

16 05 06
laboratĺĺľne chemikálie pozostávajúce z NL alebo
obsahujrĺce NL vrátane zmesí laboratórnych
chemikálií

N

16 05 07
lyľadené anorganické chemikálie pozostávajúce
z NL alebo obsahuiúce NL N

19 02 07 olei a koncentľáty so separácie N

19 02 05
kaly z fyzikálno-chemického
obsahujúce NL

spracovanla N

20 01 21 Żiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

20 01 35
Vyľadené elektľické a ęlektľonické zariadenia iné
ako uvedęné v 20 0I 2I a20 0I 23, obsahujúce
nebezpečné časti

Nł.

D.3.2.

D.3.3.

D.3.4.

D.3.5.

D.3.6.

Pľepravu zllĺomaždených nebezpečných odpadov vykonávať na základe právoplatného
rozhodnutia o udęlení súhlasu na pľepľavu nebezpečných odpadov, vyđaného okľesným
úradom v sídle lłaja ŻIlina.

Pľevádzkovateľ je povinný pľi zhĺomažďovani nebezpečných odpadov, ktoré mu vznika-
jú pri jeho činnosti ptniť podmienky platného ľozhodnutiana ztuomažďovanie odpadov
udelené oU Z|lina'

Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu je. ho prevádzkovateľ povinný ihneď
zaradiť podľa katalógu odpadov, požiadať oU Z1|ina o rozšíľenie súhlasu na
zhromažd'ovanie nebezpečných odpadov a informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.

Nebezpečné odpady vznikajúce z vlastnej činnosti tľiediť a zhromažďovat' v mieste
vzniku, ođdelene podľa ich dľuhov vo vhodných nepriepustných obaloch zabezpeč,eĺých
pľed znehodnotením, odcudzením alebo proti nežiaducemu úniku do okolitého
prostredia.

Všetky mięsta zhromažďovania, nádoby a kontajneľy na nebezpečné odpady musia byť
označené identifi kačným listom nebezpečných odpadov.
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Nebezpečné odpady odovzdávat' na zhodnotenie' ľesp. Zneškodnenie len oprávneným
osobám, ktoré majú oprávnenie na zhodnocovanie, ľesp. zneškodňovanie predmetných
nebezpečných odpadov, príp. sú držiteľom autorizácie v zmysle všęobecne záväzných
pľávnych predpisov v odpadovom hospodáľstve' na zák|ade platných zmluvných
vzt'ahoy (oryanĺzácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzt'ahov preukźĺzať
právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou)..

Pľacovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byt' oboznámení
s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatľení pre prípad havárie
pľi nakladaní s nebezpečným odpadom

Plán opatrení pre prípad havĺĺľie pľi nakladaní s nebezpečným odpadom musí by'
umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných
odpadov.

Viesť evidenciu o vznikajúcich azhromažďovaných ođpadoch na predpísaných
tlačivách v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve a uchovávať ju počas
piatich rokov v elektronickej alebo písomnej podobe.

Úaa;e z evidencie vznikajúcich odpadov ohlasovať raz ročne ov ziĺĺna a inšpekcii do
28. februáľa nasledujúceho roka a ohlásęnie uchovávat' počas piatich ľokov v písomnej
podobe.

odpady je možné zhromažďovať najdlhšie jeden rok pľed jeho zneškodnením alebo
najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením. Zhromažďovanie odpadu na dlhšie obdobie
möže pľevádzkovateľ vykonávať len na zák|ad'e súhlasu vydaného ou Żtltnapodľa $ 97
ods1 písm' t) zákona o odpadoch.

Prevádzkovateľ je povinný pľi svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu a zabezpeěiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva.

Zabezpečiť separovanie zložięk komunálnych odpadov kategórie ostatný (papier, kartón,
plasty, kovy a sklo). Zabezpeěit' ich zhromaŽďovanie podľa jednotliqých dľuhov
a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie.

Zverejniť všetky platné ľozhodnutia' ktoľé mu boli vydané na svojom wębovom sídle.

r)

V časti
I. Požiadavky nu spôsob a metódy monitoľovania pľevádzky a údaje, ktoré treba evidovat'a
posĘtovat' do informačného systému. I.2.1. Voda odoberaná zo studne.
(str.25 z36rozhodnutiač.4746-23291l20ÍIlMarl770930111, zodňa 11.08.2011)

doplňa podmienku I.2.1.3. nasledovne:

I.2.1.3. Úaaie o meľaní ryšky hladiny zaznamęnávať I xdenne do pteváđzkovej evidencie.
Termín: najneskoľšie od 01.01.2019

m)

V časti
II. PožiadavLy nu spôsob a metódy monitoľovaniaprevádzky a údaje, ktoľé tľeba evidovať a
poskytovať do informačného systému. I.3. Kontrola odpadov.
(str. 28 z36 rozhođnutiač,' 4746-23297l20ĺIlMarl7709301l1, zo dňa 11.08.2011)
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Mení čast'I.3. Kontľola odpadov nasledovne:

I.3. Kontrola odpadov nasledovne:

I.3.1. Viest' a uchovávat' evidenciu dokladov o r,rykonaní analytickej kontroly odpađu
prijímaného do zariadenia na zneškodňovanie odpadov pri prvej dodávke v tomto
rozsahu : BSK5, CHSKc., NL' RL, RAS, EL (extrahovateľné látky)' NU (ropné látky),
PAL A (saponáty)' pH, P""lt. (fosfor celkový), Ncelk. (dusík celkoý), N-NHł
(amoniakálny dusík), Cd, Hg' Zĺ, C:u, Cr3n, Cr6*, Pb, As, Ni, PAU (polycyklické
aromatické uhľovodíky), AoX (adsoľbovateľné oľganicky yiazané, lralogény), CN-

"at.(kYanidY).
I.3.2. Viesť a uchovávať evidenciu dokladov o vykonaní analytickej kontroly odpadu

prijímaného do zańadenia na zneškodňovanie odpadov pri ďalšej dodávke v rozsahu
podľa schváleného prevádzkového poriadku.

I.3.3. Viesť a uchovávať evidenciu o vykonaní vstupnej, medzioperačnej a výstupnej

analytickej kontroly v procese zneškodňovania odpadov.

I.3.4. Viesť a uchovávať evidenciu dokladov o prepľave nebezpečných odpadov.

I.3.5. Viesť evidenciu o pľijímaných a vznikajúcich odpadoch na pľedpísaných tlačivách
v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodaľstve a uchovávať ju počas piatich
rokov v elektľonickej alebo písomnej podobe.

n)
V časti
m. PoŽiadavky na spôsob a metódy monitoľovania prevádzky a údaje, ktoľé treba evidovat' a

poskytovat'do infoľmačného systému. I.7. Predkladanie správ z monitoringu.
(str.29 z36rozhodnutiač. 4746-23Ż97l20lllMarl770930llI,zo dňa 11.08.2011)

mení čast' ,,odpady" v tabul'ke č. 9 nasledovne:

ostatné podmienky pre pľevádzku ,,Neutralizaěná stanica' Žilina_ Býčica A.S'A. Sloven-

sko spol. s.ľ.o." pľevádzkovateľa.A.S.A. Slovensko spol. Sr.o.' Bľatislavská 18,900 5I Zohor
uvedęné v integľovanom povolení č,. 4746-23297l20lll}i4aľl7709301 1 1 zo dřĺa 1 1.08'201 I zostźr

vaiú nezmenené v platnosti.

Toto ľozhodnutie tvorí neoddęliteľnú súčast' integrovaného povolenia č. 4746-

23Ż97 l20II lMarl77 09301 1 1 zo dňa 1 1'08.20 1 1.

ll
Náplň spľály

Frekvencia
podávania

spľáv

Dátum
dodania spľávy

Foľma
spľávy

Pľíjemca spľávy

Odpady

ohlásenie o vzniku odpadu
a nakladaní s ním

1 xzarok
do 28. februáľa
nasledujúceho

roka

Písomnou
formou

TYP,'P" a

,rDt'

Inšpekcia
(odbor IPK Žilina)

oĺ'l Żilina
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odôvodnenie
Inšpekcia' ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 a I0 zźlkona č,. 52512003 Z.z.

o štátnej správe starostlivosti o Životné prostľedie a o zmęrre a doplnení niektoľých zákonov

v znęnineskorších predpisov, podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zźlkona o ÍPKZ ĺa zák|ađe r,rykonaného

konania podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 1'1. a 5. zákona oIPKZ a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4. a 6.

zákona oIPKZ, v súlade s vodným zákonom, zákonom o odpadoch a zákonom o správnom

konaní, vydáva Zmenu integrovaného povolenia č. 4746-23297lZ\IIlMarl77\%üII zo đřra

11.08.2017 vzneĺí neskorších zmien, na vykonávanię činností vprevádzke ,,Neutľalizačná
stanica, Żilina Bytčica", na základe Žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s'r.o'

Bratislavská 18, 900 5I Zohor, ĺČo: :I318762 (ďalej len ,,FCC Slovensko, s.r.o, Zohor"),

zaevidovanej na inšpekcii dňa 20.07.2018 pod číslom 2471312018.

V zmysle zákona č,. 14511995 Z.z' o správnych poplatkoch, sadzobníka spľávnych poplatkov

časť X. Żivotné prostredie položka I]Ia sa správny poplatok za zmenul integrovaného povolenia,

ktorá nie je podstatnou Zmenou nestanovila, s pľihliadnutím narozsah a náľočnosť posudzovanej

zmeny v pľevádzke.

Inšpekcia po preskúmari pređloŽenej žiadosti zistlla, že Žiađosť neobsahuje náležitosti po_

trebné pre vydanie rozhodnuti a o zmene integrovaného povolenia. Inšpekcia za účelom doplnenia

chýbajúcich podkladov potrebných pre vydanie zmeny integrovaného povolenia prerušila kona-

nie na 90 dní rozhodnutímč,.676l-25682lŻ0ĺ8lKozl770930tlllZ3 zo ďňa 30.07.2018.

Pľevádzkov ateľ nźiežitosti potrebné pľe vydanie rozhodnuti a o Zmęrle integľovaného povole-

nia doplnil đňa 30.08.2018.

Činnosť v prevádzke ',Neutľa|izačná 
stanica, Żilina Býčica" lž bola povolená

v integľovanom povol eĺi č,. 4746-23297l20lIlMarl170930l 1 1 zo dňa 1 1.08'201 I v znęní neskoľ-

ších zmien a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a Žiadosť poskytuje dostatočný pod-

klad na posúdenie navrhovaných zmien' Inšpekcia v zmysle $ 11 ods. 10 písm. e) upustila od úst-

neho pojednávania avzmysle $ 11 ods. 10 písm' b), c) a ď)zźlkonao IPKZupustila odzverejne-

nia Žiadosti podľa $ 1 1 ods. 5 písm. c), zverejn enia výzvy a informácií podľa $ 1 1 ods. 5 písm.

d) apožiadania obce podľa $ 11 ods.5 písm. e)zákonaoIPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie

podľa $ 11 ods. 9 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní avsúlade s $ 11 ods.5 písm. a) zákona

IPKZ oznám1la listom č). 676|-29354l20I8lKozl1709301,lĺlz3 zo día 05.09.2016 účastníkom

konania a dotknuým orgánom začatie integrovaného konania a uľčila lehotu na vy'jadrenie 30

dní. Inšpekcia podľa $ 1 1 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila týmto subjektom stručné zhmu'
tie údajov a informácií o obsahu Žiadosti poskýnuté prevádzkovateľom a oznámĹIa, kde je možné

nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy a upozomila, že ĺa neskôľ

uplatnené pripomienky v zmysle $ 12 ods. 5 zákonaoÍPKZ sa nepľihliada.

Zátoveň oznáml\a, že ak žiadĺy z účastníkov konania v určenej lehote ĺepožiada
o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa $ 11 ods. 10 písm.

e) zákona.

V lehote, ktorá uplynula dňa 08.10.2018, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia,

vyj adrili nasledovné dotknuté oľgány:

Mesto Žilina. Námestie obetí komunizmu 1. 011 31 Žilina, vyjadrenie č:.1625512018-499721201
oŽp-rrvĺ, pľijaté na inšpekcii dňa 03.10.2018.
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Mesto Żitina súhlasí so Zmenou integľovaného povolenia pľe prevádzku,,Neutralizačná sta-'- : ž.l.nlcŁ Lillna - Bytčica" spočívajúceho vzmen e názvupľevádzkóv até:'a z,,.A.S.A. Slovensko spol.s ľ'o'' Bratislavská 18, 900 57 Zohot,lČo: : I3I8762" na,,FCC Slovensko, S.ľ.o.' Bratislavská18, 900 5l Zohoľ, IČo: 31 318 762" na základe pľedloženého výpisu zoR SR zo dňa17.07 2018, oddiel Sľo, vloŽka č' 13406/B. v zmene nirw pľevádzky z ,, Neutralizačnástanica,Zilina _ Bytčica A.S.A. Slovensko spol. s ľ.o." na ,,Neutľaliza ĺna-stanica:2;;';;"":'ä;;ä;:,,
v aktualizácií podmienok povolenia v dôsledku zmeáy právnych predpisov platných na úsekuvodného hospodáľstva - odber podzemných vôd a uľčlnie pásma Ĺygiänickej ochľany podzem-ného zdľo-ja, v aktualiztrcií podmienok povolenia v dôstedku zmeny präur'y"ł' pľedpisov platnýchna úseku odpadového hospodárstva - zmena ohlasovacích povinná ,ií u r^"nuplatnosti súhlasovudelených na prevádzkovanie zariad,enia, zmena evidenčńých povinností, v rozšírení zoznam.)povolených zneškodňovaných odpad9y,-Prepravovaných oipadov' odpadtv zhromažd,ovanýchv ptevádzke o katal' č. odpadov: 16 01 15 a 19 02 1I: v doplnen í' zoinamu odpadov vznikaju-cich v pľevádzke o odpady katal. č': Í6 05 0ó a 16 05 OJ, uro zvýšenímnožstva vstupnej surovi-ny - znečist'ujúcej látky: hydľátu vápenatého zo 600 kg/mesiac na 750 kg/mesiac, bez pripomie-nok.

Pľevádzkovateľ predložil inšpekcii stanovisĹo Slovenského vodohospodárskeho podniku,š'p', odštepný závod Piešt'any č. CS SVP oZ PN 8043/2 018/2, CZ 34580121012018' zo dňa23.10'2018, prijaté na inšpekcii dř.la22.1 1.2018:

Zhľadiska záujmov správcu tokov s vydaním povolenia na osobné uŽívanie vôd _ odberpodzemných vôd súhlasíme. V zmysle zákona o uádá"h podľa $79 ods. 2 poplatky za odberpodzemných vôd je povinný platit' ten, kto odobeľá podzemné uády ,, mnoŽsťve pľesahujúcom
l5 000 m3 zakalendárny ľok alebo Í25O m3 ru^"riu".PoplatĘ za odberpodzemnej vody podl,a
$ 79 zákona o vodách l,yberá správca vodohospodársky významných vodných tokov (SVP' š.p.,oZ Piešt'any) a sú pľrjmom EF. MnoŽstvo odobeľanej podzemnej vody je odbeľateľ povinný
meľat' certifikovaným meradlom.

Stanovisko inšpekcie:
Podmienka povinnosti platenia za odbeľ podzemných vôd je stanovená v podmie nke A.4.2.3 'a podmienka męrania mnoŽstva odobraých vôd certifikovaným meradlom je stanovená

v podmienkę A.4.2'4. tohto povolenia.

Pľevádzkovatel' ku žiadosti pľedložil :

- Výpis z oR SR zo dňa t7.07.2018, ođdiel Sro, vloŽka č. 13406/B,- Rozhodnutie č" 28912018 o schválení záveręčnej správy s vypoÉtom mnoŽstięv podzemnejvody, vydané wĺŽp 
-S_R, 

sekcia geológie u p.ĺ.äa.'y"h zdľojov, komisia pre schvaľovaniemnoŽstiev podzemných vôd, zo dňa 16.05.2018,- Záverečnú správu ,,Ť.'ilina,HG prieskum s výpočtom vyuŽitelhého mnoŽstva podzemnej vo-dy pľe zdroj Vodáreň pitnej vody pre aretil ZÝL*,- Návrh Pľevádzkového poriadku zariad,enia na čistenie pľiemyselných odpadových vôd ,,Ne-utr aljzačná Stan i c a,.,
- Zmenu ľozhodnutia č'. 2O12l9O6-2lCh zo dňa 25'06.2012 o udelęní súhlasu na prepľavu ne-bezpečných odPadov pľesahujúcu územný obvod olĺ'esného úľadu a pľepravu nebezpečných

odpadov pľesahujúcu územie kľaja od pôvodcov odpadov z celého uzemiaSR do mięsta na-kladania prevádzky,,Neutľalizačná stanica, Žilina_'Bytčica"' vydanú okľesným uradom Żi-lina, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie pod č. oU-ZA-ošZP2-2O18/O2356O-002A,iem,
zo dňa 04'06'2018, s dobou platnosti d,o 31.08.2023,- Návľh na určenie ochranných pásiem vodáľenského zdroja vodáreň pitnej vody, vypracovanýEnviconsult, s.ľ.o'' Żilina,
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Zćnäzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdtavotníctva k Stanoveniu PHo, zo dňa
13.04.2015.

Pľedmetom zmęny integrovaného povolenia bolo :

zmena-názxu prevádzkovateľa z ,,'A.S.A. Slovensko Spol. s r.o.' Bratislavská l8, 900 5I Zo-
hor' IČo: 313I8762" na "FCC Slovensko' s.r.o, Bratislavská 18' 900 51 Zohor' IČo:
31 318 762" nazáklađe predloženého výpisu z oR SRzo dňaI7.07.2018, oddiel Sľo, vložka
č,.13406lB,
zmenanázvuprevádzky z,feutralizaěnástanica, Ż1|ina- Býčica A.S.A. Slovensko spol.
s.r.o." na ,,Néutra|izačná stanica, ŻIliĺa- Bytčica",
aktla|izácia pođmienok povolenia v dôsledku zmeny právnych pľedpisov platných na úseku
vodného hospođárstva _ odbeľ podzemných vôđ a určenie pásma hygienickej ochľany pod-
zemného zdroja,
aktua|izácia podmienok povolenia v dôsledku zmeny právnych predpisov platných na úse-
ku odpadového hospodarstva _ zmena ohlasovacích povinností a zmena platnosti súhlasov
ude l ený ch na pr ev ádzkovani e zar iadenia, zmena evi denčných p ovinno stí,
rozšírenie zoznarÍIlpovolených äeškodňovaných odpadov, prepľavovaných odpadov' odpa-
dov zhľomažďovaných v pľevádzke okataL č. ođpadov: 16 01 15 a 19 021l,
doplnenie zoznamľ odpadov vznikajúcich v prevádzke o odpady katal. č.: 16 05 06 a l6 05
07,
zqlišenie množstva vstupnej suroviny - znečisťujúcej látky: hydľátu vápenatého zo 600
kg/mesiac na 7 50 kg/mesiac.

Súčasťou konania bolo:
v oblasti povľchoĘých a podzemných vôđ:

konanie o Zmenę povolenia na odbeľ podzemných vôd z vodáľenského zđľoja ,,Vodáľeň
pitnej vody pre aręźi ZYL", podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod I'|' zźil<ona o IPKZ, v
nadväznosti na $ 21 ods. 1 písm' a) bod |. zákona č,. 36412004 Z. z' o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej ľady č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskoľších
predpisov (vodný zákon);

- konanie o určenie ochranného pásma vodáľenského zdľoja,,Vodáreň pitnej vody pľe areál
ZyL" podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona o IPKZ, v nađväznosti na $ 32 vodného
zźlkona,

- v oblasti odpadov:

konanię o Zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu odoberanie
odpadov od iných pôvodcov vrátane ich pľepravy v ľámci územného obvodu okľesu Žili-
na, ich skladovanie v prevádzkę a následne zneškodňovanie Ęzikálno-chemickou úpľa-
vou D9 podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ,v súlade s $ 97 ods.l písmeno f)
zélkona č,' 7912015 Z'z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (ďalej len
zákon o odpadoch) _ zmena platnosti súhlasu, zmęny podmienok povolenia vyplývajúce
zo zmeny legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo, rozšíľenie zoznanrnl zneškodňo-
vaných a v znikajucich o dp adov,

konanie o zmenę súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zaľiadęnia na zneškodňo-
vanie odpadovpodľa $ 3 ods.3 písm. c) bod 4.zákonaoIPKZ,vsúlađe s $ 97 ods.l pís-
meno e) zákona o odpadoch _ zmena platnosti súhlasu, zmeny vyplývajúce zo zmeny le-
gislatír,y platnej pre odpadové hospodáľstvo, ľozšíľenie zoznamu zneškodňovaných
a vznikajúcich odpadov'
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Uvedené zmenynebudú mat' negatívny vplyv na okolie' su zabezpeč,ené záujmy ocllrany ži-votného prostredia a jeho zložiek,ffi"ny, zdtavia abezpečnosti l,udí.

Inšpekcia na zźi<lade preskúmania a zhodnotenia predloŽenej ziad,osll, pľedloženýchdokladov' vykonaného konania u uyJuá..rria účastníku Lorrurrĺu a dotknutého orgánrr zistila, že susplnené podmienĘ podľa zákonałĺp'l<z,vodného zákona, zákonao odpadoch a podl,a zál<ona
; 
j'#:--"r::trl.-ľ,T:äffi 

ľj'ouintegro'"'éil;;;;l'ovaniaurorioilutak,akosauvádza

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zĺíkon a č,. 7t/I967 Zb. o správnom konanív znení neskoľších predpisov moŽno- podať na Slovenskú inšpekciu životného prostľedia,Inšpektorát životného orostredia 

" Žii"ą" ;;l;'";;;rrovaného povol,ovania a kontroly,Legioniírska 5' 0I2 os żlna odvolanie do 15 anĺ oao Jĺa đoručenia písomného vyhotoveniarozhodnutia účastníkovi konania' Ak toto- ľozhodnutie po vyčerpaní prípustnych riadnychopľavných prostriedkov nadobudne právoplatnosť,1"łro 
"aLo*osť môže byt, presku manásúdom.

Ing. Mariana Maľtinková
riaditelka

Doručuje sa:
1. FCC Slovensko, s.r.o.' Na stanicu 561, 010 09 Žilina2' Mesto Žilina,Námestiá 

"Ńik;;* izmu,O.l 31 Žilina
Po nadobudnutí pľávoplatnosti:
1' 

ö''Ť"ďľi'ffi 
Žilinu' odbor starostlivosti o Životné pľostredie, Vysokoškolákov 8556/338,

2. SVP š.p., oZ Povodie Vĺíhu Piešťany, NábreŽie I. Kľasku, g2I [tPieštany1 sEVAK, a.s. Bôrická cesta tg6l,őlő'sl žiiűł 
r' ruąl

4. spis 2 x



Evidęnčné ć,.: 284l20t9
órn.Jol'rj.., žę ttĺto listina, pozostávajúca z19 stľán na

10listoch, vznikla žu*o""ó" konveľziou z elektľonickej

foľmy. v v
Identiťrkáto ľ IŻP Zillina'
V Bľatislav e, 29.03'Ż019'
Notársky úľad notćlra Mgľ

Záhr aďnícka 6, Bľati slav a'

Tomáša Leškovského,

I

I

Notár Mgľ. Tomáš Leškovský:

sÄ
st

2
/

(

\



sLovENsKÁ INŠPEK CIA ŻIvoTNEHo PRoSTREDIA
Inšpekto rát źiv otného pľostredia Żilinu

Legionárska 5, 012 o5 Žĺĺna

Č ísl o : 61 6 I - 4 5 40 5 l Ż0 I 8 lKozl 7 7 Og 3 O I I I l Z3 -autoremedúra Żl|ina 20.I2.20I8

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát Životného prostredia ŻIlina, odbor in-

tegrovaného povoľovania akontroly (ďalej len ,,inšpekcia") ako pľíslušný orgián štátnej správy
podľa $ 9 a $ 10 zákona č,.52512003 Z.z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostredie,
správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č,' 39120ĺ3
Z.z. o integľovanej pľevencii a kontľole znečisťovania životného prostredia a o zmęne a doplnení
niektorych zźil<onov (d'al ej leĺ,,zákon o IPKZ"),

vyhovuje
odvolaniu účastníka konania

FCC Slovensko, s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor,rčo: 31318 762

v plnom rozsahu a mení ľozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostľedia, Inšpektoľátu
životného prostredia ŻIlina, vydané na vykonávanie činnosti v prevádzke 

',Neutralizačná 
stanica,

Ž1tina _ Bytčica" č:. 676I-40I9Ol20I8lKozl'7709301IIlZ3 zo đía 22.IL 2018 vo výrokovej časti
tak{o:

Pôvodné znenie:

A.4.l.2. Povolené maximálne množstvá odbeľu podzemných vôd:

Nové znenie:

A,4.1.2. Povolené maximálne množstvá odberu podzemných vôd:

Vodný zdroj Q-u* !.s-11 Qpĺ"- [l.s-t]
Q d"nné

[m3.deň-t I

Q roěné

[m3.rok-1.l
HZ-5,,Vodáreň
pitnej vody pre
arcál ZYL"

7,6 1,773Lls 153,215 20 000

Vodný zdľoj Q.u" !.s-rl Qp.ĺ".n [l.s-l]
Q denne

[m3.deň-ll
Q ročné

lm3.ľok-ll
HZ-5 

',Vodáľeň
pitnej vody pre
arcáI ZYL"

4r0 2,22Us 191,78 70 000
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Toto ľozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčast' integľovaného povolenia č. 67 6I-
40I90l20I8lKozl7709301LIlZ3 zo dňa 22.|I.2018. Rozhodnutie č. 676I-
40190l20|8lKozl7709301ĺllz3 zo dňa 2Ż.tI.20I8 s výnimkou zmien uvedených v tomto

rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

odôvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 a $ 10 zfüona č,.52512003 Z.z.

o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zmeÍe a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších pľedpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na zźĺklade konania
vykonaného podľa $ 33 ods.1 písm. b) zákona oIPKZ, vydala Zmenu integrovaného povolenia č.

4146-23297l20lIlMarl7709301 11 zo día 1 1'08'201 I v zneĺí jeho neskorších zmien na základe
žiadosti pľevádzkovateľa FCC Slovensko, s.r.o, Bratislavská 18' 900 5I Zohor,IČo: : I 318 762
(ďalej len ,,FCC Slovensko, s.ľ.o, Zohof"), zo dřn20.07.2018.

Pľęđmetom zmęny inte gľovaného povolenia bo 1 o :

zmeÍ7anázvu pľevádzkovateľaz,,.A.S.A. Slovensko spol. s r'o., Bratislavská 18, 900 5I Zo-
hor, IČo: 31318762- na "FCC Slovensko, s.r'o, Éľatislavská 18' 900 51 Zohoľ, IČo:
31 318 762" na základe predloŽeného výpisu z oR SR zo dňa 17 .07 .2018, oddiel Sľo, vložka
č. l3406lB,
zmenanázvuprevádzky z ,'Neutľalizačná stanica, Z1lina_ Býčica A.S.A. Slovensko spol.
S.r.o." na 

',Neutľalizaěná 
stanica' Z1lina_ Bytčica",

aktłlalizácia podmienok povolenia v dôsledku zmeny právnych pľedpisov platných na úseku
vodného hospodaľstva _ odbeľ podzemných vôd a uľčenie pásma hygienickej ochľany pod-
zemného zdroja,
aktualizácia podmienok povolenia v dôslędku zmeny právnych predpisov platných na úse-
ku odpadového hospodárstva _ zmena ohlasovacích povinností a zmęna platnosti súhlasov
udel ený ch na pr ev áđzko v ani e zar iađenia, zmęrra evi denčný ch p o vinno stí,

ľozšírenie zoznamľpovolených zneškodňovaných odpadov, pÍepľavovaných odpadov, odpa-
đov zhĺomažďovaných v prevádzke o katal. č. odpadov: 16 01 15 a 19 02lI,
doplnenie zozrtamll odpadov vznikajúcich vprevádzkę o odpady katal. č.: 16 05 06 a 16 05

07,
zýšenie množstva vstupnej suroviny - znečist'ujúcej látky: hydľátu vápenatého zo 600
kg/mesiac ĺa ] 50 kg/mesiac.

V zákonom stanovenej lęhote bolo dňa 06'12.2018 inšpekcii doručené odvolanie pľevádzko-
vateľa voči predmetnému rozhodnutiu.

Na zélkladę uvedeného inšpekcia upovedomila listom pod č. 676I-
43605l2}I8lKozl170930llllZ3-avtoľemedúľa zo ďňa 11.I2.2Ot8 Mesto Žllina o obsahu
podaného odvolania. Zároveň upovedomila mesto, že sa jeđná o opravu chyby v Žiadosti pre-
vádzkovateľa, ktorou žiadal prevádzkovateľ o zmenu integľovaného povolenia ažę správny oľ-
gán _ inšpekcia, plánuje vyhovieť odvolaniu v celom ľozsahu' Inšpekcia umožnila Mestu Zi|ina
oboznámiť sa s obsahom podaného odvolania z kópie podaného odvolania, k1oré tvorilo prílohu
oznámenia ' Zźĺroveň, v súlade s $ 56 zákoĺa o spľávnom konaní vyzva|a inšpekcia Mesto Ž1liĺa,
aby sa k obsahu podaného odvolania písomne vyjadľilo. Na vyjadľenie k obsahu podaného odvo-
lania inšpekcia uľčila lehotu 7 dni odo dňa doľučenia upovedomenia. Dalej v upovedomení
uviedla, że v ptípađę, že inšpekcii nebude doľučené vyjadrenie Mesta Żlliĺa, bude to pok\adat' za



strana 3/ 3 rozhodnutia č. 676]-45405/2018/Koz/7709301 l ]/Z3-autoremeúira

vyjadľenie súhlasu s vydaním autoľemedúry pôvodného ľozhodnutia, voči ktorému bolo podané
odvolanie.

Mesto, ako účastník konania nezaslalo v určenej lehote (do 19.l2.20t8) vyjadrenie.

V zmysle $ 57 ods. 1 správny orgtln, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, möže o odvolaní
sám rozhodnťtt', ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného
účastníka konania ako odvolateľa' alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania.

Zuvedených dôvodov inšpekcia opravila napadnuté rozhodnutie na základepoŽiadavky
účastníka konania, čím odvolaniu v plnej miere vyhovela. opľavila podmienku č,' A.4.1.2. Povo-
lené maximálne mnoŽsťvá odberu podzemných vôd. Nové navrhnuté hodnoty vyptývajú zo záve-
rečnej správy ,,ŻIliĺa, HG pľieskum s výpočtom vyuŽiteľného mnoŽstva podzemneJ vody pre
zdroj Vodareň pitnej vody pľe aręáI ZYL", ztozhodnutiaMŻP SR č. 289/2018 o schválení zźtve-
ľečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody a zo stanoviska Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku, š.p. vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Na zfülade uveđeného bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhod-
nutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona č,. 7111961 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektorát životného .prostredia v Žiline, odboľ integľovaného povoľovania a kontroly'
Legionárska 5, Ol2 05 Ž1lina odvolanie do l5 dní odo dňa đoľučenia písomného vyhotovenia
ľozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných pľostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnost'môže byť pľeskúmaná súdom'

Ing. Mariana Martinková
ľiaditel'ka

Doľučuje sa:

1. FCC Slovensko, s.r.o., Na stanicu 561, 010 09 Żilina
2' Męsto Žllina,Námestie obetí komunizmu'0l I 3l Žilina
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Evidenčné č:. : 285 12019
osvedčujem, že táto listina, pozostávajuca z3 strán na 2
listoch, vznikla zaručenou konveľziou z elektronickej
foľmy.
Identi ťrkáto ľ IŽp Żilina.
V Bľatislav ę, 29.03.2019'
Notársky úľad notára Mgr. Tomáša Leškovského'
Zźlhtadnícka 6' Bratislava.

Notáľ Mgľ' Tomáš Leškovský:

ł}
e.
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DO LOZKA PRAVO PLATNOSTI

Názov orgánu štátnej spráVy:

ldentifikačné číslo orgánu: 00156906

Názov dokumentu: Rozhodnutie o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 4746-
23297 /2o1'1/Mar/77o9301].]. zo dňa ]']..08.20].]. v znení neskorších zmĺen pre prevádzkovatel'a Fcc
Slovensko, s.r.o., Zohor, prevádzka ,,Neutrdlizačná stanĺco, žitina - Bytěica"

ldentifikácia dokumentu (č. Rz ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:40190/2018 a

45405 /2018 autoremedúra

/ Dátumvydaniarozhodnutiaz22.l1'.2ol8,(autoremedúra20.12.2018)

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 07.01.2019

Dátum vytvorenia doložky: 08.01.2019

Vyznačenie doložky vykonal: lng. Rozália Kozačková

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

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie Životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia
iilina, č. alat-ąot9o/2ot8/Koz/77}93o1'1"L/Z3 zo dř'la 22.IL.2o18, RZ č. 4ot9o/2ol8 a č.676t-
45 405 / ŻoL8 / Ro z / 7 7 09 307'J'1' / Z3 - autore m e d ú ra zo d ň a 20.I2.2oL8.

[i.
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