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SLovENsKÁ INŠPEKcIA ŻIv orľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto rát źiv otného prostľedia Bľatislava

Jeséniova 17,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 1 37 2-44220 l 31 l 20I 8 lFaš/3 70 1 80 l 04 l Z29 Bratislava 14.12.2018

Rozhodnutte nadobudlo

prävoplatnos t aĺo^./Í: ĺł,lo/t

Podpis

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektorát Životného prostredia Bratislava,
odbor integľovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa $ 9 ods. l písm. c) a $ l0 zźlkoĺaě.525l2003 Z. z. o štátnej spľáve
starostlivosti o životné pľostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodľa $ 32 ods. l písm. a) zźlkoĺa č).39l20I3Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania Životného pľostľedia a o Zmene a doplnení niektorých
zźlkonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,'zákon o IPKZ"), na zźtklade písomného
vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa FCC Zohor, s.r.o.' Bľatĺslavská 18,

900 51 Zohor, rčo: 31 390 7l4 zo dřn27 .O7 .2018, doručenej Inšpekcii dňa 31 . 07 . 2018, na
zźtklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod 1.l. a písm. c) bod I. a4. zákona
oIPKZ, podľa $ 19 ods. I zákona oIPKZ vsrĺčinnosti so zákonom č,.7111967 Zb.
o spľávnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o spľávnom konaní")

menr a dopĺňa ĺntegrované povolenĺe

vydané rozhodnutím č. 4264loIPK-431l04-I<kl370180104 zo dňa 11. 11. 2004, ktoré
nadobudlo pľávoplatnost' dňa 20. 12.2004 v znení neskorších zmien (ďalej len ,,integľované
povolenie"), ktoľým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov na
nebezpečný odpad"

(ďalej len,,prevád zka'')

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe ě; 1 k zttkonu o IPKZ pod
bodom:
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5.4. skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré pľijímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu pľesahujúcu 25 000 t' okľem skládok
ineľtných odpadov.

pľe pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné ěísl o or ganizácie :

Vari abilný symbol pr ev ádzky :

Adresa prevádzky:

FCC Zohoľ' s.ľ.o.
Bratĺslavská 18' 900 51 Zohor
31,390 7r4
370180104
Bratĺslavská 18' 900 51 Zolĺ.or

Súčast'ou konania o vydanie zmeny č,.29 integrovaného povolenia je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
podl'a $ 3 ods. (3)' písm. b) bod 1'Jl'. zátkona oIPI{L _ povolenie, zmena alebo zrušenie
povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd.

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 1. zálkona o IPI{L _ súhlas naprevádzkovanie zanadenia na
zneškodňovanie odpadov okľem spaľovní odpadov azariadęní na spoluspaľovanie odpadov a
vodných stavieb, v ktoľých sa zneškodňujú osobitné dľuhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 4. zátkona ĺIPI{Z _ súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadęnianazneškodňovanie odpadov azarĺadenianazhodnocovanie odpadov.

1. Vo vÝľokovei častĺ ľozhodnutia sa v kapitole ..Súčast'ou integľovaného povolenia ie"
vkladá norný text v nasledovnom znení:

V oblasti povľchovÝch vôd a podzemných vôd

Inšpekcia udelĘe súhlas

podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bodu l.I. zźlkona oIPKZ - povolenie na odber podzemných vőd zo
studne HGZ-I a studne HV-ó

Platnosť povolenia na odber vôd sa určuje do 14.12.2028'

V oblasti odpadov

Inšpekcia udel'uje súhlas

podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bodu l. zátkona oIPI(jL v súčinnosti s $ 97 ods. ĺ. písm. a)
zákona č. 79l20l'5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov na
pľevádzkovanie zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou Dl uvedenou
v pľílohe č,. 2 zákona č. 79120|5 Z. z. o odpadoch _ zoznam odpadu, ktorý nie je
nebezpeěný je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č,' 365120115 Z. z.,
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ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto integrovaného
povolenia azoznam nebezpečného odpadu, ktorý je povolené skládkovať, zarudeného podľa
vyhlášky č,.36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2
tohto integrovaného povolenia.

Platnosť súhlasu: do naplnenia kapacity' max. 31.12.2023.

Inšpekcia udel'uje srĺhlas

podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zálkona uIPI(jL vsúčinnostĺ s $ 97 ods. 1 písm. e)
bod 1. zálkona č..79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov činnost'ou Dl
uvedenou v prílohe č,. 2 zákona č. 79l20l,5 Z. z. o odpadoch vypracovaného RNDľ.
Dominikou Mindašovou dňa 2l.07.2018.

Platnosť súhlasu: do 31. 12.2023.

2. V časti ľozhodnutia (II. Záväzné podmĺenkv / A. opatľenia na ochľanu ovzdušia.
vodv a pôdv a onatrenia pre technické zaľiadenia na ochranu ovzdušia. vodv a pôdv
v pľevádzke. všeobecné podmienkv / L. Všeobecné podmienky) sa text v podmienke č.

1.18.:

Platnost' súhlasu na vydanie pľevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanię odpadov
sa určuje do 1.1.2019.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
sa určuje do 3l.12.2023.

3. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / A. opatrenia na ochľanu ovzdušia.
vodv a pôdv a opatrenĺa pľe technĺcké zaľĺadenia na ochľanu ovzdušia. vody a pôdv
v pľevádzke. všeobecné podmienky / 1. Všeobecné podmienkv) sa text v podmienke č.

1.19.:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do
1.1.2019.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadęnia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do
naplnenia kapacity, max. 31.12,2023.

4. V časti ľozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / E. Monitoľovanie pľevádzkv"
poskytovanie údaiov a podávanie spľáv) sa text v podmienke č. 2.:
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Pľevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky vykonávat' monitoľing nasledovne

Tabuľka č. 6

Skládka sa bude monitorovať v stanovenom rozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o
uzatvoľení skládky.

nahrádza textom:

Prevádzkovateľ je povinný po uzatvoľení skládky vykonávať monitoľing nasledovne:

Tabuľka č. 6

Monĺtoľovaná
z|oźka Meľacĺe miesto Monitoľované parametľe

Počet
meľaní
v ľoku

Priesaková
kvapalina

Akumulačnánádrž
priesakovej kvapaliny-
skládky ođpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný

pH, NH4*, vodivosť, No:-,
NOz-, CHSK6., C1-, NEL

2
(polročne)

Ni, v, As 1

množstvo
2

(polročne)
Podzemná
voda

Vrty:
Indikačné: KV 1, KV 2'

pH, NH4*, vodivost', NOI-,
NOz-, CHSKc', Cl-, NEL

2
(polročnę)

Monĺtorovaná
z|oźka Meľacie miesto Monitoľované parametľe

Počet
meraní
v roku

Prięsaková
kvapalina

Akumulačnánáđrž
priesakovej kvap aliny-
skládky odpadov na odpad,
ktoľý nie je nebezpečný

]H, NH4*, vodivosť, No:-,
VO2-, CHSKc., Cl-, NEL

2
(polročne)

rÜi, V, AS 1

nnožstvo
2

(polľočne)

Podzemná
voda

Vrty:
Indikačné: KV l' Kv 2,
Refereněné: ZY l

rH, NH4*, vodivost', NO:-,
\Oz-, CHSKc.. C1-, NEL

2
(polročne)

\i, v, As 1

Úľoveň hladiny podz. vody
2

(polľočne)

Povrchová
voda

Akumulačnánádrž
povrchovej vody (z komory
na povrchovú vodu), potok
Malina

rH, NH4*, vodivosť, No:-,
!{Oz-, CHSK6., Cl-, NEL
nnožstvo

2
(polročne)

plyny Pľe kaŽdý monitoľovací bod
JHa, CO2, 02
7-loŽenie

Ątmosfeľický tlak

2
(polľočne)
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Skládka sa bude monitorovať v stanovenom ľozsahu 30 rokov od vydania potvrdenia o
uzatvorení skládky odpadov, prevádzkovateľ zabezpečí aj nevyhnutnú starostlivosť o
skládku odpadov, najmä pľavidelné kosenie a odstľaňovanie náletových dľevín.

V časti utia Záväzné l^. trenia na
vody a pôdv a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia. vodv a pôdy
v pľevádzke" všeobecné podmienkv / 3. Suľovinv (odpadv). vstupné médiá. energĺa.
vÝľobkv) sa text v podmienke č. 3.6.:

Prevádzkovateľ môŽe využívat' ako zdroj úžitkovej vody pre administratívnu budovu studňu
na úžitkovú vodu HZG I, ktoľá je vybudovaná vedľa administratívnej budovy. Jedná sa o
vŕtanú studňu s priemeľom DN 250 vystrojená PVC paŽnicou DN 125. Hĺuta studne je 61,0

m pod terénom' spodnú čast' studne tvoľí uzavretý kalník. Čerpanie vody je zaistené
ponoľným ěerpadlom SP-3A-6 s výkonom 5,5 l/s a potrubím PE DN 25 je voda dopravovaná
do budovy. Maximálny povolený odber pozemnej vody je 0,5 l/s.

nalnrádza textom:

Prevádzkovateľ möžę využívat' ako zdľoj úŽitkovej vody pre administľatívnu budovu studňu
na úžitkovú vodu HZG l, ktoľá je vybudovaná vedľa administratívnej budovy. Jedná sa o
vŕtanú studňu s pľiemerom DN 250 vystrojená PVC paŽnicou DN l25. Hlbka studne je 61,0
m pod terénom, spodnú časť studne tvoľí uzavretý kalník. Čerpanie vody je zaistené
ponoľným čeľpadlom SP_3A-6 s výkonom 5,5 l/s a potrubím PE DN 25 je voda dopravovaná
do budovy. Maximálny povolený odber pozemnej vody je 0,5 1/s. Ako zdľoj technologickej
vody môŽe pľevádzkovateľ využívať studňu HV-6, ktorá je umiestnená v areźii prevádzky.
Jedná sa o vŕtanú studňu priemeľu 530 mm, nĺury 2O,5 m, chĺánená šachtou z bet. skľuŽe
pľiemeru 1 000 mm. Čerpanie je zaistené ponorným čerpadlom a potrubím rPE DN 50.
Maximálny povolený odber podzemnej vody je 2lls, 5OO m3.ľok-l '

6. V časti ľozhodnutia íII. Záväzné po kv / A- onatľenia na ochľanu ovzdušia_
vodv a pôdv a opatľenia pľe technické zaľiadenia na ochľanu ovzdušia. vodv a pôdv
v prevádzke. všęobecné podmĺenkv / 3. Surovinv (odpadv). vstupné médiá. eneľgia.
rnýrobkv) sa doplňa o podmienky č. 3.12..3.13..3.14..3.15..3.16.. 3.17. a 3.18.:

Referenčné: ZY 1

i, V, As

ľoveň hladiny podz. vody

1

2
(polľočne)

Povrchová
voda

Akumulačnánádrž
povrchovej vody (z komory
na povrchovú vodu), potok
Malina

tn, *no*, vodivost', No:-,
['ĺor-, CHSK6,, Cl-, NEL

fnnožstvo

2
(polročne)

plyny P re každý monitorovací bod
CHą, COz, oz
ŻIoženie
lAtmosfeľický tlak

2
(polročne)
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3.I2. Meranie odbeľu vody pouŽívanej na výrobné, prevźĺdzkové a sociálne účely musí
prevádzkovateľ vykonávať na schválenom odbernom mieste na výlačnom potrubí
zvrta overeným meracím zariadenim aviesť prevádzkovú evidenciu oodbere
a spotrebe vody, mesačné záznamy v prevádzkovom denníku. Pľevádzkovateľ zároveřl
musí vykonávať kalibľáciu meracieho zariadenia na meľanie pľietoku odoberanej vody
zo studne v intervale 1 x 4 roky.

3.I3. Pre vodný zdroj sa pásmo hygienickej ochrany I. aII. stupňa okolo vodného zdroja
neurčuje.

3.14. Vodný zdroj je potľebnévyznačiť tabuľou s nápisom: ,,Vodný zdroj. Nepovolan;ým
osobám vstup zakźzaný" do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3.15. ReŽimčinnostivbezpľostrednomokolívodnéhozdrojasauľčujenasledovne:

o Znečisťovanie vodného zđroja je zakźnané.

o Zemnépráce suzakázané.

o PouŽívanie toxických látok je zakázané.

o odvádzanie odpadových vôd je zakázané.

. UmÝvanie áut je zakázané.

. ŻumPy,kanalizačné prípojky môŽu bý'umiestnené vo vzdialenosti najmenej 5 m.

o Skládky odpadov, hnojiská vo vzdialenosti najmenej 30 m od zdroja.

3.16.Vsúlades$79ods.2zźlkonač,.36412004Z.z.ovodáchaoZmenezákonaSlovenskej
národnej rady č. 37211990 Zb. o pľiestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zźlkon) v platnom znení je odberateľ povinný platit' poplatky, ak množstvo odobľatej
podzemnej vody presiahne množstvo 15 000 m3 zakaIendźlmy rok alebo 1 250 m3 za
mesiac, ktoých výška sa určuje podľa naľiadenia vlády SR č. 75512004 Z. z., ktorým sa
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so
spopl atňov aním užív ania vô d.

3.17. Platnost'povolenia na odbeľ vôd sa určuje do |4.|2.2028.

3.18. Platnosť súhlasu inšpekcia pređiži, a to aj opakovane' ak nedošlo k zmene podmienok'
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak pľevádzkovateľ najneskôľ 3
mesiace pred uplynutím tohto teľmínu o to inšpekciu požiada.

7. V časti ľozhodnutia íI. Povolenie sa pľe nasledovné zariadenĺa a wkonávanie
nasledovnÝch činností v pľevádzke / opĺs prevádzkv a technickÝch zariadení). sa text:

Zdľoi úžitkovei vodv. ol vody. splaškovÝ svstém :
Skládka má samostatný vodný aj splaškový - kanalizačĺý režim. Zdrojom úŽitkovej vody'
ktorá je spoločná pre obidve skládky, je Studňa na úŽitkovú vodu HZG I, vybudovaná vedľa
administratívnej budovy. Jedná sa o vŕtanú studňu s priemerom DN 250 vystrojená PVC
pažnicou DN 125. uĺut<a studne je 61,0 m pod teľénom, spodnú časť studne tvoľí uzavretý
kalník. Čerpanie vody je zaistené ponoľným čerpađlom SP_3A-6 s výkonom 5,5 ľs
a potrubím PE DN 25 je voda dopravovaná do budovy. Povolený odber pozemnej vody je 0,5
l/s. Pre splašky zo sociálneho zariadenia je vybudovaná nepľiepustná žumpa' Ako pitná voda
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sa dováža minerálna Voda pre Zamestnancov skládky. Skládky odpadov majú vybudovanú
spoločnú umývaciu rampu pre nákladné automobily.

nahrádza textom:

Zdroj úŽitkovej vody. pitnej vody" splaškový systém :
Skládka má samostatný vodný aj splaškový - kana|izačný režim' Zdrojom úŽitkovej vody,
ktorá je spoločná pre obidve skládky' je Studňa na úŽitkovú vodu HZG I, vybudovaná vedľa
administratívnej budovy. Jedná sa o vrtanú studňu s priemerom DN 250 vystrojená PVC
pažnicou DN l25. Hlbka studnę je 61,0 m pod terénom, spodnú čast' studne tvori uzavtetý
kalník. Čeľpanie vody je zaistené ponorným čerpadlom SP-3A-6 s výkonom 5,5 l/s
a potrubím PE DN 25 je voda dopravovaná do budovy. Povolený odber pozemnej vody je 0,5
l/s. Ako zdroj technologickej vody môŽe preváđzkovateľ vyuŽívať studňu Hy-6' ktorá je
umiestnená v areáIi prevádzky. Jedná sa o vľtanú studňu pľiemeru 530 mm, hlbky Ż0,5 m,
cllrźnená šachtou z bet. skľuže pľiemeru 1 000 mm. Čerpanie je zaistené ponorným ěeľpadlom
apotrubím rPE DN 50. Maximálny povolený odber podzemnej vody je 2 l/s, 500 m3.rok_l.

Pľe splašky zo sociálneho zaľiadenia je vybudovaná nepriepustná žumpa. Ako pitná vođa sa
dovtĺža minerálna voda pre zamestnancov skládky. Skládky odpadov majú vybudovanú
spoločnú umývaciu ľampu pľe nákladné automobily.

5. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / A. Opatľenia na ochranu ovzdušia.
vodv a oôdv a onatrenĺa nre technĺcké aĺlenia na ochľanu ovzĺlušia- vodv a nôdv
v prevádzke. všeobecné podmienkv / 3. Suľoviny (odpadv). vstupné médiá. eneľgia.
yýrobkv) má tabul'ka č. l' a tabul'ka č..2 v podmienke č,.3.2. aktuálne znenie:

Na skládke na odpad, ktoĺý nieje nebezpečnýje povolené skládkovanie odpadov,zaradených
podľa vyhlášky č,. 36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v
tabuľke č. 1 tohto povolenia.

Tabuľka č.1

k.č. názov odpadu kat.
01 01 0l ođpad zťažby rudných neľastov o
01 01 02 odpad z t'ažby neruđných nerastov o
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 o
01 03 08 pľachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 o
01 04 08 odpadový štrk a drvené hominy iné ako uvedęné v 01 04 07 o
0l 04 09 odpadový piesok a íly o
01 04 10 prachovÝ a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 o
0 1 04 11

odpady Zo Spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04
07

o

0r 04 12
hlušina a iné odpady zprania a čistenia neľastov iné ako uvedené v 01 04
07 av 01 04 11

o
01 04 13 odpady zrezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 o
01 05 07

vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 0l 05 05 a 01 05
06

ox

01 05 08
vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05
a01 05 0ó

o*

02 01 01 kaly zprania a čistenia o{<

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva o
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02 0r 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 o
02 02 0l kalyzpraniaačistenia o*
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie o
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného ođpadu v mieste ieho vzniku o{<

02 03 0r kaly z pľania, čistenia, lúpania' odstľeďovania a separovania o*
02 03 02 odpady z konzew aěných činidiel o
02 03 03 odpady z extrakcie ľozpúšťadlami o
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie o
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku o*
02 04 01 zemĺna z čistenia a prania repy o
02 04 02 uhličitan v źtpenatÝ nevyhovuiúcei kvality o
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku o{<

02 05 01 látky nęvhodné na spotľebu alebo spľacovanie o
02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku oł<

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
02 06 02 odpady z konzerv ačných činidiel o
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku o*
0207 0r odpad zprania, čistenia a mechanického spracovania surovín o
02 07 03 odpad z chemického spracovania o
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
0207 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ieho vzniku ox

03 01 05
piliny, hobliny, odtezky, odpađové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

o
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) o*
03 03 07 mechanicky oddelęné výmety z recyklácie papiera a lepęnky o
03 03 08 odpady ztriedeniapapiera a lepenky určených na ľecykláciu o
03 03 09 odpad z v ápeĺlrlej usadeniny o
03 03 10 v1fľnety zvlá,kien, plnív a náterov z mechanickej separácie o
03 03 11

ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 03 03 10

o*

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka o
04 0t 02 odpad zluhovania o

04 01 06
kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúc
chĺóm o*

04 01 07
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mięstę jeho vzniku
neobsahujúce chróm

o*

04 01 09 odpady zvypracuvania a apľetácie o
04 02 09

odpad z kompa zitných materi álov (impregnovaný textil, elastoméľ,
plastomér) o

04 02 r0 organické látky príľodného pôvodu (napr' tuky' vosky) o
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 o
04 0Ż 17 farbivá a pigmenty iné ako uveđené v 04 0216 o*

04 02 20
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvędené v 04 02 19

o*

04 02 2r odpady Z nespracovaných textilných vlákien o
04 0Ż 2Ż odpady Zo spracovaných textilných vlákien o
05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 05 01 09

O:F
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05 01 13 ka|y znapáiacęi vody pre kotly o{<

05 01 14 odpady z ch|adiacich kolón o
05 01 16 odpady s obsahom siry z odsíľovania ropy o
05 01 17 bitúmen o
05 06 04 odpad z chladiacich kolón o
05 0t 02 odpady obsahuiúce síru o
06 0s 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 06 05 02

o*

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 o
06 09 02 troska obsahuiúca fosfor o
06 09 04 odpady zreakcĺínabáze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 o
06 11 01 odpady zreakcií výroby oxidu titaničitého nabáze vápnika o
06 13 03 priemyselné saďze o
07 0r 12

kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 01 1 1

ox

07 02 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvędené v 07 02II o*

07 02 13 odpadový plast o
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 o
07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 03 1 1

o*

07 04 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 04 II o*

07 05 12
kaly zo spracovania kvapalnóho odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 05 1 1

ox

07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 o
07 06 12

kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v miestę jeho vzniku iné ako
uvedenév07 06 11

ot<

07 07 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 01 I| o*

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedęné v 08 01 1 1 o
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 o{<

08 01 18 odpady z odstraňovania faľby alębo laku iné ako uvedené v 08 01 17 o
08 02 01 odpadové náteľové prášky o
08 03 13 odpadová tlačiarenskáfarba iná ako uvedená v 08 03 12 o{<

08 03 15 kalv z tlačiarenskei faľby iné ako uvedené v 08 03 14 o*
08 03 18 odpadový toner do tlačiaľne iný ako uvędený v 08 03 17 o
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 o
08 04 12 kaIy z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 ox
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebľo alebo zlúčeniny stľiebľa o
09 01 08

fotografický ťrlm a papieľe neobsahujúce striebľo alebo zlúčeniny
striebľa

o

10 0l 01
popol, škvára a prach z kotlov (okĺem pľachu z kotlov uvedeného v 10

01 04)
o

10 01 02 popolček zuhlia o
10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva o
10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov nabáze vápnika o
10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov nabáze vápnika vo
forme kalu

ox
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10 01 15
popol, škvára a prach z kotlov Zo spaľovania odpadov iné ako uvedené
v1001 14

o
10 01 17 popolček Zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 1ó o
10 01 19 odpadyz čisteniaplynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a l0 01 18 o
r0 0r 24 piesky z fluidnej vrstvy o
l0 01 25 odpady zo skladovania a úpľavy pľe uhoľné elektráľne o
r0 0r 26 odpady zipravy chladiacej vody o
10 02 01 odpad zo spracovania trosky o
I0 02 02 nespracovaná troska o
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v I0 02 07 o
10 02 10 okuje zvalcovania o
t0 02 r2 odpady zuptavy chladiacei vodyiné ako uvedené v 10 02 11 o
10 02 14 kaly a Íiltračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 l3 o*
10 02 ls iné kaly a filtľačné koláče ox
10 03 02 anódový šrot o
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15 o
10 03 18 odpady obsahuiúce uhlík z vyroby anód iné ako uvedené v 10 03 I7 o
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 o
I0 03 22

iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov)
iné ako uvedené v 10 03 21

o
r0 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 o
I0 03 26 kaly a filtračné koláče z ěistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 o*
10 03 28 odpady zupravy chladiacei vody iné ako uvedené v 10 03 21 o
10 03 30

odpady zupravy soľných trosiek a ěiernych sterov iné ako uvedené v 10
03 29 o

10 04 10 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 o
10 0s 01 trosky zprvého a druhého tavenia o
10 0s 04 iné tuhé znečist'uiúce látky a prach o
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v l0 05 10 o
10 06 01 trosky zprvého a druhého tavenia o
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia o
10 06 04 iné tuhé znečistuiúce látky a prach o
10 06 10 odpady zuptavy chladiacei vody iné ako uvedené v 10 06 09 o
10 07 01 trosky zprvého a druhého tavenia o
r0 01 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia o
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov o
r0 07 04 iné tuhé znečisťuiúce látky a pľach o
10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov o*
10 07 08 odpady zűpravy chladiacęi vody iné ako uvedené v 10 07 07 o
l0 08 04 tuhé znečisťuiúce látky a pľach o
10 08 09 iné trosky o
10 08 11 steľy a peny iné ako uvedené v 10 08 10 o
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z vyľoby anód' iné ako uvedené v 10 08 12 o
10 08 14 anódový šrot o
10 08 1ó pľach z dymovÝch plynov iný ako uvedený v 10 08 15 o
10 08 18

kaly a filtľačné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10
08 17

o{'

10 08 20 odpady z'Úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 o
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10 09 03 pecná troska o
10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 10

09 05
o

10 09 08
odlievacie jadrá a formy pouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09
01

o

10 09 10 prach z đymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 o
r0 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 o
10 09 14 odpadové spoiivá iné ako uvedené v 10 09 13 o
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu tľhlín iný ako uvedený v 10 09 15 o
10 10 03 pecná troska o

10 10 06
odlievacie jadráaformy nepouŽité na odlievanie, iné ako uvedené v 10

10 05
o

10 10 08
odlievacie ja&á a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v l0 10

07
o

10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 o
10 t0 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 o
10 10 14 odpadové spoiivá iné ako uvedęné v 10 10 13 o
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 o
10 1103 odpadové vláknité materiály na báze skla o
10 11 0s tuhé znečistbiúce |źúky aprach o

10 11 10
odpad zo surovinovej zmesi pľed tepelným spracovaním iný ako
uvedenýv 10 11 09

o
I0 II Í2 odpadové sklo iné ako uvedenév 10 11 11 o
10 11 14 kal z leštenia a brusenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 o*
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v l0 11 15 o
10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10

II 11
o{<

10 11 20
tuhé odpady Zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
akouvedenév 10 11 19

o
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním o
10 12 03 tuhé znečisťuiúce látky apľach o
10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov o*
t0 12 06 vyradené foľmy o

10 12 08
odpadová keľamika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a
odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)

o

r0 r2 t0 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v I0 12 09 o
r0 12 t2 odpady z g|azury iné ako uvedené v 10 12 11 o
r0 r2 t3 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mięste ieho vzniku o*
10 13 01 odpad zo surovinovei zmesi pred tepelným spracovaním o
10 13 04 odpady zpálenia a hasęnia vźĘna o
10 13 06 tuhé znečisťujúce látky apľach iné ako uvedené v 10 13 12 al0 13 13 o
10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov o*
10 13 l0 odpady zvýroby azbestocementu iné ako uveđené v 10 13 09 o
1 0 13 11

odpady zkompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v
101309a101310 o

10 13 13 tuhé odpady z ěistenia plynu iné ako uvedené v I0 t3 12 o
TO 13 14 odpadový betón a betónový kal o*
11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 o*
11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 o
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II 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy o
II 02 06 odpady Z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 o
t2 0r 04 Pľach azlomky zneželezných kovov o
12 0r 0s hobliny a triesky z plastov o
12 01 13 odpady zo zvátania o
12 0t rs kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 0I 14 o*
12 0r r7 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 0I 16 o
12 0r 2l použité bľúsne nástroie a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 0I Ż0 o
15 01 05 kompozitné obaly o
15 01 06 zmiešané obaly o
15 01 09 obaly z textilu o
15 02 03

absorbenty, filtračné materiály, handry na ěistenie a ochĺanné odevy iné
ako uvedenév 15 0202 o

T6 OI 12 bľzdové platničky a obloŽenie iné ako uvedené v 16 01 11 o
16 01 19 plasty o
t6 0I 20 sklo o
16 0I 22 časti inak nešpecifikované o
16 02 t6 časti odstránené zvyradených zariađení, iné ako uvedené v 16 02 15 o
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 o
16 05 09

vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo 16 05
08

o

16 08 04
pouŽité katalyzźttory z fluidného katalytického krakovania okĺem 16 08
07 o

16 lI 0Ż
výmuľovky a žiarw zdoľné materi ály na b áze uhl í ka z metalur gi ckých
procesov iné ako uvedené v 16 11 0l o

16 II 04
iné výmuľovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné
akouvedenév 1ó 11 03

o

16il06 výmurovky a žiaruv zdorné materiály z nemetalurgických procesov iné
ako uvedenév 16 11 05

o
17 01 01 betón o
I7 0r 02 tehly o
17 01 03 obkladačky, dlažďice a keľamika o
r7 01 07

zmesi betónu, tehál' obkladačiek, d|aždíc a keramiky iné ako uvedené v
I7 0r 06

o
17 0201 drevo o
11 0202 sklo o
I7 0203 plasty o
r7 03 02 bitúmenové zmęsi iné ako uvedené v 17 03 01 o
17 04 It kable iné ako uveđené v 17 04 I0 o
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
r7 0s 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 o
17 05 08 štrk zo železniěného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 o
17 0604 izolačné mateľiály iné ako uvedené v 17 06 0I a I7 06 03 o
r7 08 02 stavebné materiály nabáze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 o
r7 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a dęmolácií iné ako uvedené v I7 09 0l,l]
0902a17 0903 o

18 01 01 ostré predmety okĺem 18 01 03 o
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18 01 04
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napľ. obväzy, sadľové
odtlačky a obvazy, posteľná bielizeň' jednorazové odevy, plienky)

o

18 02 01 ostré predmety okľem 18 02 02 o
18 02 03

odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
poŽiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy

o
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 o
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 0] o
t9 0r 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 0l 1 1 o
t9 0r 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13 o
19 01 16 kotolný pľach iný ako uvedený v 19 01 15 o
19 01 18 odpad zpwolÝzy iný ako uvedený v |9 01 11 o
19 01 19 tiesky z fluidnei vľstvy o
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 ot<

19 03 0s stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 o
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uveđené v 19 03 06 o
19 04 01 vitriÍikovaný odpađ o
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov o
19 0s 02 nekompostované z|ožky živočíšneho a ľastlinného odpadu o
19 0s 03 kompost nevyhovuiúcei kvality o
19 06 03 kvapaliny z anaetőbnej úpravy komunálnych odpadov o{<

19 06 04 zvyšky kvasenia z anaetőbnei úpravy komunálnych odpadov ox
19 06 05 kvapaliny z anaetőbnei úpľavy živoěíšneho a rastlinného odpadu o{'

19 06 0ó
zvyšky kvasenia aka| z anaeróbnej úpravy živočíšneho a ľastlinného
odpadu

ox

19 08 01 zluabky zhrablic o
19 08 02 odpad zlapaěov piesku o
19 08 05 ka]ry z čistenia komunálnych odpadových vôd ox
19 09 01 tuhé odpady zprimámych filtľov a hľablíc o
19 09 02 ka|y z čírenia vody o*
19 09 03 kaly z dekarbonizácie o*
19 09 04 použité aktívne uhlie o
19 09 05 nas;itené alebo použité iontomeničové živice o
19 09 06 ľoztoky a kaly z regenetácie iontomeničov ox
19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 o
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 o
19 11 06

kaIy zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedenév 19 11 05

ox

19 12 04 Plasty a guma o
19 12 08 textílie o
19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) o
T9 T2 12

iné odpady vľátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 lI o

19 13 02 odpady zo sanáciepôdyiné ako uvedenév 19 13 0l o
19 13 04 kalyzo sanáciepôdyinéakouvedenév 19 13 03 o*
19 13 06 ka|y zo sanácie podzemnei vody iné ako uvedené v 19 13 05 o{<

20 01 10 šatstvo o
20 0t rL textílie o



20 0t 28 faľby, tlačiarenské faľby, lepidlá aživicę iné ako uvedené v 20 0I27 ox
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 0l 29 o
20 01 38 đľevo iné ako uvedené v Ż0 0I 37 o
20 0r 4r odpady z vymetania komínov o
20 02 02 zemina a kamenivo o
20 02 03 iné biologicky neľozlo Žiteľ né odpady o
20 03 01 zmesový komunálny odpad o
20 03 02 odpad z tľhovísk o
20 03 03 odpad z čistenia ulíc o
20 03 04 kal zo septikov ox
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie o
20 03 07 obiemný odpad o
20 03 08 drobný stavebný odpad o
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*K uvedeným druhom odpadov je potľebné z dôvodu viskozity odpadu, sekundámej
nasiakavosti odpadu, jeho výaznej nestability v telese skládky preukázať fyzLkälne
vlastnosti odpadu (hĺaničný obsah sušiny' vlhkost' odpadu, spätná nasiakavost' vlhkosti
odpadom...) príp. odborný posudok.

Na skládke na nebezpečný odpad je povolené skládkovanie odpadov, zarađených podľa
vyhlášky č,. 36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke
č. 2 tohto povolenia.

Tabuľka č.2
k. č. nánov odpadu kat.

0l 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N

01 03 07
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického
spľacovania rudných nerastov

N

01 03 99 odpady inak nešpecifikované

0I 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzĹkálneho a chemického N
0I 04 99 odpady inak nešpecifikované

01 05 05 vrtné kaly obsahujúce ropné látky N*

01 05 99 odpady inak nešpecifikované

02 01 08 agľochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N

03 01 04
piliny, hobliny, odrezky, ođpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky' dyhy obsahuj úce nebezpečné N

03 02 05 Iné prostľiedky na ochľanu dľeva obsahujúce nebezpečné látky N
03 03 0s kaly z odstraňovania tlačiarenských faľieb pľi recyklácii papiera N*
03 03 99 odpady inak nešpecifikované

04 0r 99 odpady inak nešpecifikované

04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky Nx

04 02 t9 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečné látky

N*

04 02 99 odpady inak nešpecifikované

06 04 05 odpady obsahujúce iné ťaŽké kovy N
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06 05 02
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho Vzniku
obsahuiúce nebezpeěné látky

N{<

06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulÍidy N
06 06 99 odpady inak nešpecifikované

06 07 99 odpady inak nešpecifikované

06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N
06 08 99 odpady inak nešpeciťrkované

06 09 03 ođpady zreakciínabázę vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo
nirni knnfaĺninnwané

N

06 09 99 ođpady inak nešpecifikované

06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky N
06 l0 99 odpady inak nešpecifikované

06 11 99 odpady inak nešpecifikované

06 13 02 pouŽité aktívne uhlie (okľem06 07 02) N
06 13 05 sadze zpeci akomínov N
06 13 99 odpady inak nešpecifikované

07 01 07 halogénové destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 01 08 iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 01 10 iné Íiltľačné koláče apoužité absoľbenty N

07 01 11
kaly zo spracovania kvapalného odpađu v mieste jeho vzniku
obsahuiúce nebezpečné látky

Nx

07 0r 99 odpady inak nešpecifikované

07 02 L0 iné ťrltľačné koláče apoužité absorbenty N

07 02 rr kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečn é |atky

Nx

07 02 16 ođpady obsahujúce silikóny N
07 0299 odpady inak nešpecifikované

07 03 09 halo génované fi ltľačné koláče a použité ab soľb enty N
07 03 10 iné filtračné koláče apoužité absorbenty N

0703 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečné látky

N*

07 03 99 odpady ínak nešpeciÍikované

07 04 09 halogénované filtľačné koláče a pouŽité absoľbenty N
07 04 to iné ťrltračné koláče apoužité absoľbenty N

07 04 tl kaly zo spracovania kvapalného odpađu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečné látky

Nx

07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N

07 0s 11
kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečné látky

Nx

07 05 t3 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látĘ N
07 0s 99 odpady inak nešpecifikované

07 06 08 iné destilačné zvyšky a ľeakčné splođiny N
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07 06 10 iné filtračné koláěe a použité absorbenty N

070611 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpeěné látky

N*

07 06 99 odpady inak nešpecifikované

07 07 rr kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečné látky

N*

07 07 99 odpady inak nešpecifikované

0801 il odpadové farby a laky obsahujúce oľganické ľozpúšťađlá alebo iné
nebezpečné látky

N*

08 0l 13
kaly z faľby alebo laku obsahujúce oľganické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N*

08 01 17
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšťadlá alebo iné nębezpečné látky

Nx

08 01 21 odpadový odstľaňovač farby alebo laku N*

08 01 99 odpady inak nešpecifikované

08 02 99 odpady inak nešpecifikované

08 03 12 odpadová tlaěiarenská farba obsahujúca nebezpeěné látky Nx
08 03 14 kaly z tlačiaľenskej faľby obsahujúce nebezpečnéltúky Nx

08 03 17 odpadový toneľ do tlačiaľne obsahujúci nebezpečnéIáÍky N

08 04 09
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
ľozpúšt'adlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 99 odpady inak nešpecifikované

09 01 06 odpady Zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku
ohsahuiúce striehro

N

09 01 99 odpady inak nešpeciÍikované

10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N
10 0t t3 popolček z emulgovaných uhľovodíkov pouŽitých ako palivo N

10 0t 14
popol, škváľa a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 01 16 popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N
10 01 l8 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N

10 0l 20
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuj úce nebezpečné látky

N*

10 01 99 odpady inak nešpecifikované

I0 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
t0 02 13 kaly a filtračné koláěe z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky Nx
10 02 99 odpady inak nešpecifikované

10 03 04 trosky zprvého tavenra N
10 03 08 soľné tľosky z druhého tavenia N
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N
10 03 19 prach z dymovýcb plynov obsahujúci nebezpečné látky N

10 03 21
iné tuhé znečist'ujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových
mlynov) obsahuj úce nebezpečn é látky

N
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r0 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpeěné látky N
ro 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N*

r0 03 29
odpady zupravy soľných trosiek a čiernych steľov obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 03 99 odpady inak nešpecifikované

10 04 01 trosky zprvého a druhého tavenia N
r0 04 02 stery a peny Z prvého a druhého tavenia N
10 04 04 prach z dymových plynov N
10 04 05 iné tuhé znečisťujúce látĘ a prach N
10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov N
10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N*

t0 04 99 odpady inak nešpecifikované

10 05 03 prach z dyrnových plynov N
10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov N
t0 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N*

10 05 99 odpady inak nešpecifikované

10 06 03 prach z dymových plynov N
10 06 0ó tuhó odpady z čistenia plynov N
10 06 07 kaly a filtračné koláče Zo spľacovania plynu N*

10 06 99 odpady inak nešpecifikované

r0 07 99 odpady inak nešpecifikované

10 08 08 soľná troska zprvého a druhého tavenia N
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N

10 08 17
kaly a ťrltľačné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce
nebezoečné látkv

N*

10 08 99 odpady inak nešpecifikované

10 09 0s
odlievacie jadrtĺ a formy nepouŽité na odlievanie, obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 09 07
odlievacie jadrá a foľmy pouŽité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné
1átky

N

10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
l0 09 11 iné tuhé znečist'ujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 13 odpadové spoj ivá obsahuj úce nebezpečn é |átky N
10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N
10 09 99 odpady inak nešpecifikované

10 10 05
odlievacie j adrá a foľmy nepoužité na odlievanie, obsahujúce
nebezpečné látky

N

10 10 07
odlievacie j adrá a for-y použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné
látky

N

l0 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
t0 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpeěné látky N
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10 10 15 odpad z pľostľiedkov na indikáciu tľhlín obsahujúci nebezpečné látky N
10 10 99 odpady inak nešpecifikované

10 11 09
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci
nębęzpečné látky N

10 11 11
sklený odpad v malých časticiach a sklený pľach obsahujúce ťažké
kovy (napľ. katódové tuby)

N

l0 11 13 kal z lęštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky Nt<

10 11 ls tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N

TO II 17
kaly a filtračné koláěe z čistenia dymových plynov obsahujúce
nebezpečné látky N*

10 11 19
tuhé odpady Zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 99 odpady inak nešpecifikované
I0 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky N
TO 12 LT odpady z glazllty obsahujúce ťažké kovy N
I0 12 99 odpađy inak nešpecifikované
10 13 t2 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 13 99 odpady inak nešpecifikované
10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce oľtuť N
11 01 08 kaly z fosfátovania N*
l1 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky Nx
11 01 16 nasýené alebo pouŽité iontomeničové žtvtce N
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 99 odpady inak nešpecifikované
r1 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jaľositu, goethitu) N{<

11 02 05
odpady Z procesov hydrometaluľgie medi obsahujúce nebezpečné
látky N

tI 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
r1 02 99 odpady inak nešpecifikované
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N
1I 03 02 Iné odpady N
11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu N
11 05 04 použité tavivo N
110599 odpady inak nešpeciÍikované

12 0r t2 použité vosky a tuky N
12 0t 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky Nx
1201 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N
12 01 18 kovový kal z brusenia' honovania a lapovania obsahujúci olej N*

IŻ 01 20
pouŽité brusne nástľoje a brúsne mateľiály obsahujúce nebezpečné
látky N

12 0r 99 odpady inak nešpecifikované

13 05 01 tuhé látky zlapač,ov piesku a odlučovačov oleja zvody N
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13 05 02 kaly z odlučovačov oleja zvody N*

13 05 03 kaly z lapačov neěistôt Nx

13 05 08 zmesi odpadov z|apačov piesku a odlučovačov oleja zvođy N

13 08 99 odpađy inak nešpecifikované N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované ľozpúšťadlá N{<

14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné ľozpúšt'adlá N*

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

15 01 11
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý zák|adný materiáI
(napr. azbest) vtźttane präzđnych tlakových nádob

N

16 0I 07 olejovó filtre N
16 01 11 brzdové platniěky a obloženie obsahujúce azbest N

t6 0r 21
nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až16 01 11' 16 01 13

a160I14 N

t6 0r 99 odpady inak nešpecifikované

16 02 15 nebezpečné ěasti odstrán ené z vyt adených zaťradeni N
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 05 organické odpady obsahuj úce nebezpečn é látky N

16 0s 06
l aboratórne chemikálie pozo stávaj ú ce z nebezpečných l átok alebo
obsahujúce nebezpečné látky vľźńane zmesí laboratórnych chemikálií

N

t6 05 07
vyradené anoľganické chemikálie pozostávajuce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 05 08
vyradené organické chemikálie pozostávajuce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

t6 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
16 07 99 odpady inak nešpecifikované

16 11 01
výmuľovky ažiaruvzdorné materiá|y nabáze uhlíka z metaluľgických
procesov obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 1103
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických pľocesov
obsahuj úce nebezpečné látky

N

16 1105
výmurovky a žiaruvzdorné mateľiály z nemetalurgických pľocesov
obsahui úce nebezpečné látky

N

t7 0r 06
zmesi alebo odde|ené z\ožky betónu, tehál' obkladačiek, dlaždíc
a keramiky obsahu|úce nebezpečné látky

N

t7 0204 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

N

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N
r7 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
I7 04 Í0 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
17 05 05 výkopová zemina obsahuj úca nebezpe čn é látky N
17 05 07 štrk zo železniěného zvľšku obsahujúci nebezpečné|atky N
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xK uveden;im druhom odpadov je potrebné z dôvodu viskozity odpadu, sekundámej
nasiakavosti odpadu, jeho vyraznej nestability v telese skládky preukázat' ťyzikáine
vlastnosti odpadu (hľaničný obsah sušiny, vlhkosť odpadu, spätná nasiakavost'vlhkosti
odpadom'..) príp. odborný posudok.

Toto ľozhodnutĺe tvoľí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 4264loIPK-437l04-KW370180104 zo dňa 11. 11. 2004 aostatné jeho
podmienky z os távaj lĺ n ez menené.

t7 0603 iné izo|aěĺé mateľiáIy pozostźnajűcę z nebezpečných látok alebo
obsahuj úce nebezpeěné látky

N

17 08 0l stavebné materiály na báze sadry kontamino v ané ĺebęzpečnými
1átkami

N

r7 09 03
iné odpady zo stavieb a demolácii vttúane zmiešaných odpadov
obsahuj úce nebezpečné látky

N

18 01 06
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

18 02 05
chemikálie pozostávajilce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

19 01 10 použité aktívne uhlię z čistenia dymových plynov N
19 01 11 popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky N
19 01 99 odpady inak nešpecifikované

19 02 05
kaly z fy zikálĺo - chemi c kého spľaco v ani a o b s ahuj úc e neb ezp ečné
látky N{<

T9 02 LT iné odpady obsahuj úce nebezpečn é látky N
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné N
19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné N
19 04 02 popolček a iný odpad zupravy dymových plynov N
19 08 06 nasýené alebo použité iontomeničové živice N
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťaŽkýchkovov N
19 09 99 odpady inak nešpecifikované

19 10 03 úletová frakcia a pľach obsahujúce nebezpečné látky N
19 10 05 iné frakcie obsahuj úce nebezpečn é látky N
19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov N
19 1l 99 odpady inak nešpecifikované

19 t2 06 dľevo obsahujúce nebezpečné látky N

19 12 tt iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu obsahuiúce nebezpečné látky N

19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 03 kaly zo sanácię pôdy obsahujúce nebezpečné látky Nx

20 01 05
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami vľátane pr ázdny ch tlakových nádob

N

20 0r 27 farby, tlači arensk é farby, lepidlá a živice obsahuj úce neb ezpečné látky N*
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odôvodnenĺe
Inšpekcia ako príslušĺý orgán štátnej správypodľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona

č,.52512003 Z. z. oštátnej správe starostlivosti oŽivotné pľostľedie aozmene adoplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
nazákladę písomného vyhotovenia Žiadosti zo đřĺa27.07.2018 pľevádzkovatęľa FCC Zohoro

s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor, rčo: lr 3g0 714, doruěenej Inšpekcii dňa

3I.07.2OI8 aĺazáklade konaní vykonanýchpodľa $ 3 ods.3 písm. b) bod 1.1. apísm. c)
bod 1. a4. ztkona oIPKZ mení adopÍĺa integrované povolenie pľe prevádzku o,Skládka
odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov na nebezpečný

odpadoo.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu\ Inšpekcia nevybrala správny
poplatok podľa zákona č,. I45lI995 Z. Z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Správne konanie zaěa\o dňom doľučenia Žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní

pľedloŽenej žiadosti a pľiložených pľíloh zistila, že táto svojou foľmou a obsahom vyhovuje
požiadavkám podľa $ 7 zźlkonao IPKZ.

Inšpekcia podľa $ 1 1 ods. 5 zákona oIPKZ upovedomila listom č).7372-

29628131lzOI8lFašlZZ9 zo đřla 03. 09. 2018 prevádzkovateľa. účastníkov konania a dotknuté

orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia. Súčasne určila

lehotu pre pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a informovala o

moŽnosti nazrieť do Žiadosti' Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti
prevádzky podľa $ 2 písm. l) zźtkoĺa o IPKZ, inšpekcia v konaní o Zmene č,.29 integľovaného

povolenia upustila od úkonov podľa $ 1l ods. (10) písm. a), b), c) ad). Vzhľadom nato,že
žiadny z účastníkov konania nepoŽiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia

upustila od naľiadenia ústneho pojednávania podľa $ 11 ods' (10) písm. e) zátkona oIPKZ.
V stanovenej 30 dňovej lehotę na vyjadrenie nebolo zaslanéžiadne stanovisko.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integrovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o Zmenu vydaného integrovaného povolenia je
vydanie povolenia na odber podzemných vôd (studňa HGZ-I a HV-6), pľedlženie súhlasu na
pľevádzkovanie zaťrađenía na zneškodňovanie odpadov aaktualizácía prevádzkového
poriadku zańaďenia na zneškodňovanie odpadov.

Nakoľko predmetom Zrneny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
ľozsahu ěinnosti podľa zákona č,. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostľedie a
o Zmene a doplnení niektoľých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č,.

24/2006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozÍcrou nemá
významný negatívny vplyv na Životné pľostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadľenie, ani sanezúčastnil povoľovacieho procesu.
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Inšpekcia na základe vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia
preskúmala žiadosť podľa zákona oIPKZ a podľa vyjadľení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktoľým toto postavenie vyplýva Z $ 9 zákona oIPKZ zist7la, Že sú splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ azákona o spľávnom konaní, ktoľé boli súěasťou
integľovaného povoľovania arozhodla tak, ako je uvedené vo výľokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o spľávnom konaní moŽno podat'na
Slovenskú inšpekciu Životného pľostredia, Inšpektoĺát Životného pľostredia Bľatislava, odboľ
integrovaného povoľovania akontroly, Jeséniova 17,831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opľavných prostľiedkov
nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý pľeskúmaná súdom.

N'\,ł
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rui
Ing. JozefProhászka

riaditeľ'đh

Doručuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Zohor' s.r.o.' Bratislavská 18' 900 5I Zohor
2. FCC Slovensko, s.r.o', Bľatislavská 18, 900 51 Zohor
3. obec Zohor, obecný űradZohor, Dolná ulica č. 46,900 5I Zohor

DotknuĘým oľgánom a organuálcĺám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
4' okresný úrad Malacky' odbor starostlivosti o životné prostredie, Zźthorácka 2942160A,

90126 Malacky


