
SLovENsKÁ INŠPEKCIA ŽlvoľľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto r át źiv otného prostredia Bľatislava

Jeséniova I7,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 5848 -44I I 8 l 37 l 2OI 8 lF aśl 37 3 52O I I 4 l ZI Bratislava 13.12.2018

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektoľát životného pľostredia Bratislava,

odbor integrovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgtlĺ
štátnej spľávy podľa $ 9 ods' 1 písm. c) a $ I0 ztlkonač.525l2003 Z. z. o štátnej správe

starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č).39l20I3Z.z. o integrovanej

pľevencii a kontrole zneěisťovania Životného pľostľedia a o zmęrLe a doplnení niektorých
ztĺkonov v zneni neskorších predpisov (ďalej \en ,,zźĺkon oIPKZ"), ĺa základe písomného

vyhotovenia Žiadosti preváđzkovateľa FCC Slovensko' s.ľ.o.' Bľatislavská 18,

900 51 Zohor,lčo: 31 318 762 zo dřn25.04' 2Ot8, doručenej Inšpekcii dňa27 ' 04.20l8,na
základe konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bodov 2., 4. a 6. zákona o IPKZ, podľa

$ 19 ods. 1zákona oIPKZ vsúčinnosti so zákonom č,.7111967 Zb. ospľávnom konaní
(správny poriadok) v znení neskoľších predpisov (ďalej len,,zákon o správnom konaní")

mení a dopíňa integrované povolenie

vydané ľozhodnutím č. 3310-4236137l20l5lKtlcl313520Il4lIP zo dňa 1I. 02.2015' ktoré

nadobudlo právoplatnosť đňa 03. 03. 2015 v znení neskoľších zmięn (ďalej len ,,integľované
povo|enie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

ooTechnológĺa na trĺedenieo drvenie a výľobu alternatívneho palĺva z komunálneho
odpaduoo

(ďalej len',pľevádzka")



strana 2/] ] rozhodnutią č. 5848-44] I8/37/20]8/Faš/3735201 I4/Z]

kategoľizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe ě. 1 k zákonu o IPKZ pod
bodom:

5.3 b) zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktorý
nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deř'l, ktoľé zahľňa jednu alebo viacero z
nasledovných činností :
2. pľedúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie.

pľe pľevádzkovateľa:

obchodné męno:
Sídlo:
Identifikačné číslo or ganizácie
Vari abilný s ymbol pr ev ádzky :

Adľesa prevádzky:

FCC Slovensko, s.r.o.
Bľatislavská 18' 900 51Zohor
31 318 762
373520114
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 integľovaného povolenia je:

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 2. zÍlkona oIPI{IL _ súhlas naprevádzkovanie zańadęniana
zhodnocovanie odpadov okľem spaľovní odpadov, zariadeni na spoluspaľovanie odpadov
a vodných stavieb, v ktoľých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 4. zátkona oIPKiL - súhlas na vydanie prevádzkového
poľiadku zariadęniana zneškodňovanie odpadov azariadenia na zhodnocovanie odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 6. zálkona oIP|ŠJL - súhlas na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrźltane ich prepľavy, na ktoľé nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak
pôvodca odpadu alebo drŽiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším mnoŽstvom ako 1 tona
alebo ak prepľavca prepľavuje ľočne väčšie množstvo ako l tona nebezpečných odpadov;
okľem súhlasu na pľepľavu nebezpečných odpadov pľesahujúcu uzemný obvod okĺesného
úradu a súhlasu na prępľavu nebezpečných odpadov pľesahujúcu územie kĺaja.

1. Vo vÝľokovei čas ľozhodnutia sa text

Povolenie sa lydáva pľe pľevádzkovatel'a:
obchodné meno: Mesto Malacky
sídlo: Radlinského 2751ll,,901 01 Malacky
lČo: 00304913
(ďalej len,,pľevádzkovateľ")

nahrádza textom:

Povolenie sa vydáva pľe prevádzkovatel'a:
obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o.
sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
IČo: 31,318 762
(ďalej len,'pľevádzkovateľ")
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2. Vo výrokovei časti rozhodnutĺa sa v kanitole __Súčast'ou konania o wdanie
integľovaného povolenia boli nasledovné konania s udelením súhlasov. povolení
a wiadľení a schválenia nasledovnÝch mentov:66 vkladá novÝ text v nasledovnom
znenl:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 1 integrovaného povolenia je:

V oblasti odpadov:

Inšpekcia udel'uje súhlas

podľa $ 3 ods.3 písm. c) bod 2zźtkonaolPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. c)zákona
č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch ao zmene a doplnení niektoých zákonov na pľevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanĺe odpadov činnostoami R12 a R13 uvedenými v prílohe č. L
zákona č,. 79l20t5 Z. z. o odpadoch _ zoznam pľijímaných odpadov do zaľĺadenia je
podl'a pľílohy č. 1 ĺntegľovaného povolenia azoznam vznĺknutych odpadov' ktorý je
uvedený v II., D., podmienke č.3 integľovaného povolenia

a

Platnosť súhlasu: do 27.03.2020.

Inšpekcia udel'uje srĺhlas

. podľa $ 3 ods. 3 písm' c) bod 4 zákona oIPI(Z vsúčinnosti s $ 97 ods. l písm. e)

bod 2. zźtkonač,.79l20I5 Z' z. o odpadoch aozmene adoplnení niektorych zákonov na
vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenĺa na zhodnocovanie odpadov činnost'ami
R12 a RL3 uvedenými v prílohe č. 1 zákona č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch vypľacovaného
RNDľ. Dominikou Mindašovou dňa 16.04.2018.

Platnosť súhlasu: do 27.03.2020.

Inšpekcia udel'uje súhlas

o podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákoĺa oIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. f)
zálkona č. 79lŻOl5 Z. Z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravy v rĺzemnom obvode
okľesného rĺradu Malacky.

Platnosť súhlasu: do 27.03.2020.

Súhlas sa vzťahu1e na nebezpeěné odpady uvedené v tabuľke ,,Nebezpečné odpady
vznikajúce v prevádzke", uvedenej v I. Úaa.1e o prevádzke l A. Zarudenie prevádzky l Yznlk
odpadov, tohto integrovaného povolenia, v platnom zneni.

3. V častĺ rozhodnutĺa (II. Podmienkv povolenia / D. opatľenia pre mĺnĺmalizácĺu.
nakladanie. zhodnotenĺe. zneškodnenie odpadov) sa text v podmĺenke č. 1.:

Inšpekcia vydáva súhlas na pľevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťami R12 aRl3 s platnosťou do 11.02.2020 pre odpady uvedené vtabuľke ,,odpady
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pľebeľané do pľevádzky za úěelom zhodnotenia", uvedenej v časti integľovaného povolenia:
(I. Úđaje o prevádzke l B. Základné informácię o prevádzke / odpady povolené prebeľať do
pr ev ádzky za űč,ęlom zhodnoteni a)

nahrádza textom:

Inšpekcia vydáva súhlas na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťami Rl2 aR13 s platnost'ou do 27.03.2020 pre odpađy uvędené vtabuľke,,odpady
preberané do prevádzky za účelom zhodnotenia"' uvedenej v časti integrovaného povolenia:
(. Údaje o prevádzke / B. Zźkladĺé informácie o prevźńzke / odpady povolené pľeberat' do
prevádzky za účelom zhodnotenia).

4. Y časti ľozhodnutia íI. Údaie o n l B. Zái<ladné infoľmácie o nľevádzke-
StľučnÝ popis pľocesu zhodnocovania odpadu) sa text:

Výstupom Z procesu spľacovanialzhodnotenia odpadu je:
- fľakcia jemná tuhého alteľnatívneho paliva (ďalej len ,,TAP"), ktoľá je pásovým
dopravníkom a následne cez uzatvorcný rukávec dopravovaná do lisovacieho kontajnera.
Po naplnení kontajneľa je tento kontajneľ uloŽený v kóji na uskladnenie jemnej TAP aŽ do
doby jeho odvozu konečnému spotrebiteľovi. Pľed odvozom konęčnému spotľebiteľovi je
jemná TAP odváŽená na mostovej váhe.
- fľakcia hľubá TAP, ktorá je pásovým dopravníkom dopravovaná do zásobnika l
kontajnera ana základe jej kvality je presúvaná buď do zariadenia na zhodnocovanie
odpadov na jej ďalšie dotľiedenie alebo je priamo odovzdávaná nasledujúcemu
drŽiteľovi/spotľebiteľovi ako hľubá TAP' alebo je odvážaná na pľíslušné zneškodňovacie
zariadenie. Pľed odvozom na ktoľýkoľvek spôsob nakladania je hľubá TAP odváŽená na
mostovej váhe
- fľakcia minerálna, t'aźká, ktoľá prepadá voľne na zem, odkiaľ je čelným nakladačom
pľesúvaná do kóje umiestnenej na manipulačnej ploche pľed halou, alebo je priamo
odvážaná na príslušné zneškodňovacie zariadenie. Pred odvęzęnim na skládku je táto
frakcia odvážená na mostovej váhe.
- fľakcia na báze kovov, ktorá prepadá do samostatnej nádoby' Vzhľadom na silu
magnetického separátora táto fľakcia obsahuje aj odpad s minimálnou prímesou kovov,
preto je potľebné ztejto frakcie ľučne vytriedit' čistý kov a nepouŽiteľnú frakciu, ktorá je
odvźĺžaná na pľíslušné zneškodňovacie zariadęnie. Vyseparované čisté kovy a odpad
s prímesou kovov sú samostatnęvážené na mostovej váhe.
- nebezpečný odpad _ len v ojedinelých prípadoch, ak by sa vo vstupnom odpade
nachádza| náhodou malý podiel nebezpečného odpadu (z dôvodu nezodpovednosti
občanov), ten sa v procesę spracovania výriedi zo vstupného odpadu ešte pľed vstupom do
zariadeĺia. Ak by sa prímes takéhoto odpadu objavila v odpade počas jeho spľacovania,
bude táto frakcia z odpadu výiedená do samostatnej, označ,enej nádoby.

odvoz TAP spotrebiteľovi zabezpečuje navľhovateľ dopľavnými prostriedkami
v uzatvorených kontajneroch.

nahrádza textom:

Výstupom Z pfocesu spracovaniďzhodnotenia odpadu je:
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- frakcia jemná tuhého alteľnatívneho paliva (ďalej len ,,TAP"), ktorá je pásovým
dopravníkom a následnę cez uzatvorený rukávec dopravovaná do lisovacieho kontajneľa.
Po naplnení kontajnera je tento kontajneľ uloŽený v kóji na uskladnenie jemnej TAP aŽ do
doby jeho odvozu konečnému spotrebiteľovi' Pred odvozom konečnému spotrebiteľovi je
jemná TAP odvážená na mostovej váhe
- fľakcia hrubá TAP, ktorá je pásovým dopľavníkom dopravovaná do zásobnika l
kontajnera ana zźĺklađe jej kvality je pľesúvaná buď do zariadenia na zhodnocovanie
odpadov na jej ďalšie dotriedenie alebo je pľiamo odovzdźlvaná nasledujúcemu
&žiteľovilspotrebiteľovi ako hľubá TAP, alebo je odvážaná na pľíslušné zneškođňovacie
zariadęnię. Pred ođvozom na ktoľýkoľvek spôsob nakladania je hrubá TAP odvážená na
mostovej váhe
- frakcia minerálna, ťaźká, ktorá prepadá voľne na zem' odkiaľ je čelným nakladačom
pľesúvaná do kóje umiestnenej na manipulačnej ploche pred halou, alebo je priamo
oďvážaná na príslušné zneškođňovacie zariadenie. Pred odvezením na skládku je táto
frakcia odvážená na mostovej váhe
- fľakcia na báze kovov, ktorá pľepadá do samostatnej náđoby. Vzhľadom na silu
magnetického separátoľa táto frakcia obsahuje aj odpad s minimálnou pľímesou kovov,
preto je potrebné ztejto frakcie ľučne vytľiediť čistý kov anepoužiteľnú fľakciu, ktorá je
ođvážaná na príslušné znęškodňovacie zariadenie. Vysepaľované čisté kovy a odpad
s prímesou kovov sú samostatneváŽené na mostovej váhe
- ostatné \Ysepaľované z|oźky - ostatné vyseparované zložky vstupného odpadu sú
ođpady, ktoré sú na výstupe cez jednotlivé zariađenia na linke vyhovujúce vzhľadom na
možnosť ďalšieho zhodnotenia ěinnosťoU ''R'', jedná sa o nasledovné z|ožky: papier a
lepenka, plasty a guma' sklo, drevo, textílie
- nebezpečný odpad - len v ojedinelých prípadoch, ak by sa vo vstupnom odpade
nachádzal náhodou malý podiel nebezpečného odpadu (z dôvodu nezodpovednosti
občanov), ten sa v procese spracovania výriedi zo vstupného odpadu ešte pred vstupom do
zariadenia. Ak by sa prímes takéhoto odpadu objavila v ođpade počas jeho spľacovania,
bude táto frakcia z odpadu výľiedená do samostatnej, označenej nádoby.

odvoz TAP spotrebiteľovi zabezpečuje navľhovateľ dopravnými prostľieđkami
v uzatvorených kontajneľoch.

5. V časti ľozhodnutia fl. Udaie o ke / R- 7,Ákla'ĺlné infoľmácie o nrevádzke /

Umiestnenĺe pľevádzky) sa text:

Pozemok sa nachźĺdza pribliŽne 2'1' km od obce Zohor' Pľedmetné územie sa nachádza
medzi miestnou komunikáciou Zohor - Devínska Nová Ves a ľavým brehom toku Malina
sjeho priesakovým kanálom. Pľiľahlý terén je mieľne priklonený ksúčasnému toku
a priesakovému kanálu.

Preváđzka sa rozprestieľa na pozemkoch v katastrálnomuzemi obce Zohor:
- 24 II8 - Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník: .A.S.A. Zohor spol. s r.o.
- 24 l l1- ostatné plochy

Vlastník: .A.S.A. Zohor spol. s.r.o.
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nahrádza textom

Pozemok sa nachádza pľibliŽne 2,I km od obce Zohor. Predmetné uzemię sa nachádza
medzi miestnou komunikáciou Zohor - Devínska Nová Ves a ľavým bľehom toku Malina
sjeho priesakovým kanálom. Priľahlý terén je mierne priklonený ksúčasnému toku
a priesakovému kanálu.

Prevádzka sa rozpľestieľa na pozemkoch v katastrálnomuzęmí obce Zohor:
- 24 II8 - Zastavané plochy a nádvoria

Vlastník: FCC Zohor, S.ľ.o.
- 24 111- ostatné plochy

Vlastník: FCC Zohor' S.r.o.

6. V časti ľozhodnutia 0. Údaie o pľevádzke / B. Základné infoľmácie o pľevádzke /
Odpadv povolené pľeberat' do prevádzky za účelom zhodnotenia) Tabul'ka: Odpady
pľebeľané do prevádzkv za účelom zhodnotenia má aktuálne znenie:

Tabul'ka: do za účelom zhodnotenia

020304 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie o
030101 odpadová kôra a korok o
030105

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rczivo alebo drevotľieskové/drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104 o

030301 odpadová kôra a dľevo o
030308 odpady z triedęnia papiera a lepenky uľčených na ľecykláciu o
040209 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér' plastoméľ) o
070213 odpadový plast o
120105 hobliny a triesky z plastov o
150101 obaly zpapiera a lepenky o
1 50102 obaly z plastov o
150103 obaly z dreva o
150105 kompozitné obaly o
150106 zmiešané obaly o
150109 obaly z textilu o
1601 19 plasty o
160122 časti inak nešpecifikované o
17020r drevo o
t70203 o
191,20r papieľ a lepenka o
191204 plasty a guma o
191207 drevo iné ako uvedené v 191206 o
191208 textílie o
200101 papier a lepenka o

200103
vi acvľstvové kombinov ané materiály na b áze l epenky (kompozity na b áze
lepenky) o



o2001 I I textílie
odrevo iné ako uvedęné v 200137200138
o200139 plasty
o20020r bioloeicky r ozložiteľ ný odpad
o200203 iné biolo gicky neľozlo žiteľ ĺé odpady
o200301 zmesový komunálny odpad
o200302 odpad z tľhovísk
o200303 odpad z čistenia ulíc
oŻ00307 objemný odpad
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7. V časti rozhodnutia ű. Údaie o pľevádzke / B. Základné informácie o prevádzke /

Prevádzková doba) sa text:

,3 zmenĺá prevádzka (0:00 _ 24:00) okrem víkendov. V prípade menšieho množstva
vstupného odpadu, môže prevádzkovateľ počet zmieĺ znížiť na základe rozhođnutia
zodpovedného pracovníka.

nahráćlza textom:

2 zmeĺlná preváđzka (6:00 _ 14:30) okrem víkendov. V pľípade menšieho množstva
vstupného odpadu, môže prevádzkovateľ počet zmieĺ zníŽiť na zźtklade ľozhodnutia
zodpovedného pracovníka.

8. V časti rozhodnutia (II. Podmienkv povolenia / D. Opatľenia pre minimalizáciu.
nakladanie. zhodnotenĺe. zneškodnenie odpadov) sa text v podmienke č. 2.:

Prevádzku sa povoľuje prevádzkovat' len podľa pľevádzkového poľiadku ,'prevádzkový
poľiadok, opatrenia v pľípade havárie Technológia rta tľiedenie, drvenie a vyrobu

alteľnatívneho paliva z komunálneho odpadu" (č. PP-02; 25 stľán) vypľacovaného Ing.

Marcelou Beňadikovou dňa 15.07.2014 a schváleného RNDľ. Jozęfom ondrejkom,
pľedloženého inšpekcii dňa 23.7 .2014.

nahrődza textom:

Prevádzku sa povoľuje pľevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku ,,Prevádzkový
poriadok, opatrenia v prípade havárie Technológia na triedenie, drvenie a vyľobu

alteľnatívneho paliva z komunálneho odpadu" (č. PP-02; 23 strán) Vypracovaného RNDr.
Dominikou Mindašovou dňa 16.04.2018 a schváleného Ing. Evou Mikulášiovou,
predloŽeného inšpekcii dňa 27 .04.2018.

9. V časti rozhodnutia (II. Podmienkv povolenia / D. opatrenia pľe minimalizácĺu"
nakladanĺe" zhodnotenie. zneškodnenie odpadov) sa text v podmĺenke č. 3.:

o

ođpad po pľocese zhodnotenia bude zaradený pod nasledujúce katalógové čísla
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19 12 10 _ horľavý odpad (palivo z odpadov) - o
19 1211 - iné odpady vľátane zmiešaných materiálov Z mechanického spľacovania

odpadu obsahujúce nebezpečné látky - N
191212 - iné odpady wátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené v 19 12 1 1 - o

nahrádza textom:

odpad po procesę zhodnotenia bude zaradený pod nasledujúce katalógové čísla:

t9 12 01 - papier a lepenka - O
19 12 02 - železné kovy - o
19 12 03 _ neželezné kovy - o
1912 04 - plasty a guma - O
1912 05 - sklo - O
1912 07 _ drevo iné ako uvędené v 19 12 06 - o
1912 08 _ textílie - o
1912 09 _ minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo - o
19 12 10 _ horľavý odpad (palivo z odpadov) - o
19 1211 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov zmechanického spracovania

odpadu obsahujúce nebezpečné látky - N
1912 |2 - iné odpady vrźttane zmiešaných materiálov zmechanického spracovania

odpadu iné ako uvedené v 19 12 1 1 - o

10. V časti ľozhodnutia (II. Podmĺenkv povolenia / D. Opatľenia pre minimalizáciu"
nakladanĺe- zhodnotenie^ zn eškoĺln odnadov) sa text v nodmienke č. 5.:

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnýmĺ odpadmi vľátane ich prepľavy
v úzęmnom obvode okresného riradu Malacky s platnosťou do 11.02.2018. Súhlas sa vzťahuje
na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke ,,Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke"
uvedenej v časti integľovaného povolenia: (I. Úaaie o prevádzke / B. Základné informácie
o prevádzke lYznLk odpadov)

nlhrádza textom:

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepľavy
v územnom obvode okľesného úľadu Malacky s platnosťou do 27.03.2020. Súhlas sa vzt'ahuje
na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke ,,Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke"
uvedenej v časti integľovaného povolenia: (I. Úaa1e o prevádzke l B. Záikladné informácie
o preváđzke lYznik odpadov).

11. V časti rozhodnutia (II. Podmienkv povolenia / A. Podmienky pľevádzkovania / 2.
Podmienkv pre dobu pľevádzkovania) sa text v podmienke č. 2.1.:

3 zmenná prevádzka (0:00 - 24:00) okĺem víkendov. V pľípade menšieho mnoŽstva
vstupného odpadu, möže pľevádzkovateľ poěet zmien znížiť na zákIaďe ľozhodnutia
zodpovedného pracovníka. Zníženie počtu pľacovných zmien musí byt vyznačené
v prevádzkovom denníku.
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nahrádza textom:

2 zmeĺĺná pręvádzka (6:00 - 14:30) okrem víkendov. V prípade menšieho množstva
vstupného odpadu, môže pľevádzkovateľ počet zmien znížiť na zák|ade rozhođnutia
zodpovedného pľacovníka. Znížeĺie počtu pracovných zmien musí bý' vyznačené
v pľevádzkovom denníku.

12. Do ľozhodnutia sa doplňa pľíloha č. ĺ' v znení:

Tabul'ka: odpady pľebeľané do pľevádzky za účelom zhodnotenia činnost'amĺ R12
a R13

020304 látky nęvhodné na spotrebu alebo spracovanie o
o030101 odpadová kôra a korok

o030105
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo dľevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104

o030301 odpadová kôra a drevo
o030308 odpady z triedenia papiera a lepenky uľčených na recykláciu
o040209 odpad zkompozitných materiálov (impregnovaný textil' elastomér, plastoméľ)

ođpadovÝ plast o070213
r20105 hobliny a triesky z plastov o
150101 obaly zpapięra a lepenky o

o150102 obaly z plastov
o1 501 03 obaly z dreva
oI 50105 kompozitné obaly
o1 s0106 zmiešané obaly
oI 50109 obaly z textilu
o160119 plasty

časti inak nešpecifikované or60122
drevo or7020r
plasty or70203

19I2OI papier a lepenka o
o191204 plasty a guma

o191207 dľevo iné ako uvedené v 191206
o191208 textí1ie
o200101 papier a lepenka

o2001 03
vi acvrstvovó kombinované materi ály na b áze lep enky (kompozity ĺa b áze
lepenky)

o2001 10 šatstvo
oZOOTIT textílie
o2001 38 drevo iné ako uvedené v 200137
o20oÍ39 plasty

biolo eicky r ozlo žiteľ ný o dpad o20020r
200203 iné biologicky nerozlo žiteľné odpady o



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

Toto ľozhodnutĺe tvoľí neoddelitel'nú súčast' integrovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 3310-4236/37l2015/Kuc/373520114lIP zo dňa 11. 02.2015 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ IO zákona
č,.52512003 Z. z' oštátnej správe staľostlivosti oživotné pľostredie aoZmene adoplnení
niektorých zźtkonov v zneni neskoľších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) ztĺkona o IPKZ
na základe písomného vyhotovenia Žiadosti zo dťla 25.04. 2018 pľevádzkovateľa FCC
Slovensko' s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51Zohor, rčo: 31 318 762, doruč,enej Inšpekcii dňa
27.04.2018 anazáklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods.3 písm. c) bodov 2.,4. a6.
zákona oIPKZ, męní adopĺňa integľované povolenie pre prevádzku,,Technológĺa na
tľiedenie, dľvenie a výľobu alteľnatívneho paliva z komunálneho odpaduoo.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenlĄ Inšpekcia nevybrala správny
poplatok podľa zákona č,' 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nęskorších
predpisov.

Spľávne konanie zaěa|o dňom doľuěenia Žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloŽenej Žiadosti a priložených pľíloh zistlla, že táto svojou foľmou a obsahom vyhovuje
požiadavkám podľa $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa $ l 1 ods' 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5848-
19717l37lz)I8lFašlZI zo dňa 05. 06. 20l8 pľevádzkovateľa' účastníkov konania a dotknuté
orgány o zač,atí správneho konania vo veci Zmęny integrovaného povolenia. Súčasne určila
lehotu pľe pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o
možnosti naztiet' do Žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti
pľevádzky podľa $ 2 písm. l) zźtkona o IPKZ, inšpekcia v konaní o Zmene č. 1 integrovaného
povolenia upustila od úkonov podľa $ 11 ods. (10) písm. a), b), c) a d). Vzhľadom nato, Že
žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia
upustila od naľiadenia ústneho pojednávania podľa $ 1l ods. (l0) písm. e) zákona oIPKZ.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo zaslanéžiađne stanovisko.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmęny
integrovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
pľedlženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepľavy a súhlasu na vydanie
prevádzkového pori adku zaĺiadenia na zho dno covanie odp adov.

od o
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Nakoľko pľedmetom zmeny integľovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
ľozsahu činnosti podľa zákona č,. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie a
o Zmene a doplnení niektoľých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č,.

2412006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na Životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sanezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia
preskúmala Žiadosť podľa zákona oIPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
oľgánov, ktorým toto postavenie vyplýva Z $ 9 zźlkona o IPKZ zistila, že sű splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ azákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou
integľovaného povoľovania arozhođla tak, ako je uvedené Vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní moŽno podat'na
Slovenskú inšpekciu Životného prostľedia, Inšpektoľát životného prostľeđia Bratislava, odboľ
integľovaného povoľovania akontroly, Jeséniova 17,831 01 Bratislava odvolanię do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní prípustných ľiadnych opravných prostľiedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnost'môŽe bý preskúmaná súdom.

l"(/
Ing. JozefProhászka

ľiaditeľ

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.r.o'' Bratislavská 18,900 5l Zohot
2. FCC Zohor' s.r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
3. Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5l88/1A, 901 01 Malacky
4' obec Zohoľ, Nám. l'mája 1, 900 5| Zohor

Dotknufým oľgánom a or ganizátciám:
(p o n ad o b ud n utí p r áv oplatn o sti)
5. okľesný úrad Malacky, odbor staľostlivosti o ŽP, Záhorácka2942160A, 9OI 26Malacky
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Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia _ lnšpektorátu životného prostredia
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