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SLOvEľsxÁ rľŠpnrclA Žlvoľľnno PRoSTRBDIA
Inšpekt orát źiv otného pľostľedia Bľatislava

Jeséniova 17' 83l 0l BRATISLAVA

Č ís lo : 823 l - 4 6 1 9 9 l 37 /20 l 8 lF aš l 37 O 1 8O2O8 l Z8 Bľatislava l1'01'2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostredia, Inšpektoľát životného prostredia Bratislava,
odbor integľovaného povol'ovania akontľoly (ďalej len ,,lnšpekcia")' ako príslušný orgán
štátnej správy podl'a $ 9 ods. l písm. c) a $ l0 zźlkona č,. 525/2003 Z. z. o štátnej spľáve
staľostlivosti o životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoľších pľedpisov apodl'a $ 32 ods. l písm. a) zźlkona č).39l20I3Z.z. o integľovanej
prevencii a kontľole znečisťovania životného prostľedia a o zmęnę a doplnení niektoľých
zákonov v znęní neskorších pľedpisov (d'alej len ,,zálkon o IPKZ"), na zźtkladę písomného
vyhotovenia žiadosti pľevädzkovatel'a FcC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatĺslavská 18,
900 51 Zohor, rčo: lr 318762 zo dřla 18.09. 2018, doľučenej Inšpekcii dňa l9. 09. 20l8, na
zélklade konaní vykonaných podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) bodu l.1., písm' c) bodu 4. zálkona
oP}śZ, podl'a $ 19 ods. I zélkona oIPI{Z vsúčinnosti so zákonom č,.7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poľiadok) v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,zělkon
o spľávnom konaní")

menr a aopĺňa integľované povolenie

vydané ľozhodnutím č. 9ó38-I7|46l37l20l2lzéLll370l80208 zo dňa 19. 06. 2012, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 06. 2012 v znení neskoľších zmien (d'alej len ,,integrované
povolenieo'), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

''Solidĺfikačná 
linka v aľeáli skládky odpadov v Zohore"

(ďalej len',prevádzka")
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kategorizovanej V Zozname pľiemyselných činností v Prílohe č. l k zákonu o IPKZ pod

bodom:

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou
ako l 0 t za deřt, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchÍo činností:
b) fyzikálno_chemická úprava;
c)' zmiešavanie alebb miešanie pred zaěatím ktoľejkoľvek z ostatných činností

uvedených v bodoch 5.l a 5.2;

5.3. a) Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 t za
deň, ktorého súčasťoujejedna alebo viacero z týchto činností:
2, Ę zikźino-chem i cká úprava

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktoľý
nie je nebezpeěný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deřl, ktoľé zahŕňa jednu alebo
viacero z nasledovných ěinností, ale nezahŕřla činnosti, na ktoré sa vzťahujú
osobitné pľedpisy:

2. predúprava odpadov na spal'ovanie alebo spoluspal'ovanie.

pľe pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identiťrkačné čís lo or ganizäcie :
Variabi lný symbol prevádzky:
Adľesa prevádzky:

FCC Slovenskoo s.ľ.o.
Bľatislavská 18' 900 5l Zohor
313r8762
370180208
Bľatislavská 18' 900 51 Zohoľ

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 8 integľovaného povolenia je:

V oblasti oovľchových a podzemnýph vôd
podloa $ 3 ods. (3) písm. b) bod č. 1.1. zálkonaoIPI(JL -povolenie na odbeľpovľchových
vôd a podzemných vôd.

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 4. zákona oIPI{JL - súhlas na vydanie pľevádzkového
poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov'

1. Vo výľokovei časti ľozhodnutia sa vkladá nový text v nasledoynom znení:

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 8 integrovaného povolenia je:

V.oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Inšpekcĺa udel'uje srĺhlas

podl'a $ 3 ods. 3 písm. b) bodu l.l. zákona oIPKZ - povoleĺlie na.odber podzemnej vody zo
studne HGZ-L
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Platnosť povolenia na odbęr vôd sa určuje do 11.01.2029

V oblasti odpadov:

Inšpekcia udel'uje súhlas

o podľa $ 3 ods' 3 písm' c) bodu 4. zźlkona oIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. l písm. e)

bodu 1. a 2. zálkona č,.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení'niektoľých zákonov
na vydanie pľevádzkového poriadku č. PP 13 zaľĺadenia na zhodnocovanie odpadov
činnost'ami R12 a R13 uvedenými v prílohe č,. t zákona č,.79ĺ20t5 Z. z. o odpadoch a
zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov čĺnnost'amĺ D9 a D15 uvedenými v pľílohe č. 2
zátkona č,.79/20t5 Z. z. o odpadoch vypľacovaného RIrĺDľ. Dominĺkou Mindašovou dňa
18.09.2018 a schváleného Ing. Tomášom Fajkusom dňa 18.9.ż018.

Platnosť súhlasu: do 11. 01.2024,

2. V časti ľozhodnutia flI. Podmĺenkv povolenia / A.1. Podmĺenkv pľevádzkovania) sa
text v podmienke č. 1.28.:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov
azańadęniana zhodnocovanie nebeżpeěných odpadov sa uľčuje do l.6.20l6.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov
a zańadęnia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa určuje do 1 l.0l .2023.

3. V častĺ rozhodnutia (III. Podmĺenkv povolenia / A.1. Podmienkv pľevádzkovania / 4.

odbeľ vodv) sa text v podmienke č. 4.1.:

Vodu pľe technologické účely je prevádzkovateľ povinný odoberať zo studne - vľtu HGZ - 2
pľiemeru l 000 mm, nĺuty cca l,85 m a pľietoku O,2 |ls v rozsahu a za podmienok uvedených
v integrovanom povolení.

nahrádza textom:

Vodu pľe technologické účely je prevádzkovatelo povinný odoberať zo studne _ vrtu HGz - 2
pľiemeľu 1 000 mm' trÍuty cca 1,85 m a pľietoku O,2lls v rozsahu a za podmienok uvedených
v integrovanom povolení. IV[aximálny povolený odbeľ podzemnej vody je 0,2 lls, 1200
m3.ľokl.

4. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / A.ĺ'. Podmienkv pľevádzkovania / 4.
odbeľ vodv) sa doplňa o podmienkv č. 4.ó..4.7.. 4.8..4.9..4.10. a 4.11.:

4.6. Meľanie odbęru vody používanej na výľobné, pľevádzkové, technologické a sociálne
účely musí prevádzkovatel'vykonélvať na schválenom odbernom mieste na v;itlačnom
potrubí zvrtu oveľeným meľacím.zariadením aviesť prevádzkovú evidenciu oodbeľe
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a spotľebe vody, mesaěné zánnamy v ptevádzkovom denníku. Prevádzkovatel' zároveřl
musí vykonávať kalibľáciu meľacieho zariadęnia na meranie pľietoku odoberanej vody
zo studne v intervale 1 x 4 ľoky.

4'7. Pľe vodný zdľoj sa pásmo hygienickej ochrany I. a II. stupňa okolo vodného zdroja
neurčuje.

4.8. Vodný zdroj je potrebné vyznašiť tabul'ou s nápisom: ,,Vodný zdĺoj. Nepovolaným
osobám vstup zakźnaný" do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4,g, Režim činnosti v bezprostrednom okolí vodného zdroja sa určuje nasledovne:

o Zneěisťovanie vodného zdroja je zakázané.

. Zemné práce sű zakázané.

o Používanie toxických látok j e zakázané.

o odvádzanie odpadových vôdje zakázané.

. UmÝvanie áut je zakězané.

. ŻumPy,kanalizačné prípojky môžu by' umiestnené vo vzdialenosti najmenej 5 m.

4.l0. Platnosť povolenia na odbeľ vôd sa určuje do 11.01.2029.

4.l1. Platnosť súhlasu inšpekcia predÍži, ato aj opakovane, ak nedošlo kzmene pođmienok,
ktoľé boli'ľozhodujúce pľe vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovatel' najneskôr 3

mesiace pľed uplynutím tohto teľmínu o to inšpekciu požiada.

5. V časti ľozhodnutia (II. Podmĺenkv novolenĺa / A.1. Podmienkv prevádzkovania / 5.
Technĺcko-pľęvádzkové podmienkv) sa text v nodmienke č. 5.3.:

odpady dočasne skladovať' ľnanipulovať snimi aspľacovávať na plochách na'to uľčených
podľa ľeceptúr na stabilizáciu a solidifikáciu odpadov v zmysle prevádzkového poriadku zo
dňa 2l.|1.2014, vypľacovaného Ing. Marcelou Beňadikovou a RNDr. Dominikou
Mindašovou aschváleného Ing. Stanislavom BaláŽom dňa2l.l1.20I4 (ě. PP 13, počet strán
s3).

nahrádza textom:

odpady dočasne skladovať' manipulovať snimi aspľacovávať na plochách na to určených
podl'a ľeceptúľ na stabilizáciu a solidifikáciu odpadov v zmysle prevádzkového poriadku zo
dňa 18.09.2018, vypľacovaného RNDľ. Dominikou Mindašovou a schváleného Ing. Tomášom
Fajkusom dňa l8.09.20l8 (č. PP l3, počet strán 5t).

Toto ľozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 9638-|7146137l2012/zál/3701s0208 zo dňa 19. 06. 2012 aostatné jeho
podmĺenky zostávaj ú nezmen ené.
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odôvodnenĺe

Inšpekcia ako pľíslušný oľgán štátnej správy podľa $ 9 ods. l písm. c) a $ |0 zétkona

ě.52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti oživotné prostredie aozmene adoplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a podl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zétkona o IPKZ
na zátklade písomného vyhotovenia žiadosti zo dńa 18.09.2018 prevádzkovatel'a FCC
Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5l Zohor,Ičo: sl 3l8 762, doruěenej Inšpekcii dňa

19.09.2018 anazźtk|adę konaní vykonaných podl'a $ 3 ods.3 písm. b) bodu 1.l., písm. c)
bodu 4. zźtkona oIPKZ, mení a dopĺňa integľované povolenie pre prevádzku ,,SolidiÍikačná
linka v aľeáli skládky odpadov v Zohore"..

Vzhl'adom na ' to, že sa nejedná o podstatnú zmenu' Inšpekcia nevybrala správny
poplatok podl'a zźlkona ě. I45/I995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Správne konanie zač,alo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a pľiložených príloh zistila, że tźtto svojou formou a obsahom vyhovuje
poŽiadavkám podl'a $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podl'a $ 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom ě.823I-
35077l37l20l8FašlZ8 zo dňa 15. 10. 2018 prevádzkovatel'a, účastníkov konania a dotknuté

oľgány o zaěatí spľávneho konania vo veci Zmęny integľovaného povolenia. Súčasne uľčila
lęhotu pre pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých oľgánov a infoľmovala o

možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhl'adom na to, tę nejde o podstatnú Zmenu v činnosti
prevádzky podľa $ 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o Zmene č. 1 integľovaného
povoleniaupustilaodúkonovpodl'a $ l1 ods. (10)písm. a), b), c) ad). Vzhl'adom nato,Že
žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia

upustila od nariadenia ústneho pojednávania podl'a $ l1 ods. (10) písm. e) zálkona o IPKZ.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo zaslanéŽiadnę stanovisko.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu je zosúladenie povolęnia na odbeľ
podzemnej vody (studňa HGZ-2) a predlženie dlŽky platnosti a schválenie aktualizovaného
prevádzkového poľiadku.

Nakol'ko pľedmetom zmęny integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmęna
ľozsahu ěinnosti podl'a zźlkona č,. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a
o zmene a doplnení niektoľých zákonov tátto zmena nebola posudzovaná podl'a zélkona ě.

2412006 Z.z.

Povol'ovanä prevádzka technologickým 'vybavením a geogľaľtckou pozíciou nemá
významný negatívny vplľ na životné pľostľedie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacieho procesu

Inšpekcia na zálklade vykonaného konania o zmenę integľovaného povolenia
pľeskúmala žiadosť podl'a zźlkona oIPKZ a podľa vyjadľení účastníkov konania a dotknutých
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oľgánov' ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené
podmienky podl'a zźlkona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoľé boli súčasťou
integľovaného povol'ovania aľozhodla tak, ako je uvedené vo výľokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní moŽno podať na

Slovenskú inšpekciu životného prostľedia' Inšpektorát'Životného prostredia Bratislava, odbor
integľovaného povol'ovaÍńa akontľoly, Jeséniova 17,83l 0l Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia ľozhodnutia ričastníkovi konania.

Ak toto ťozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opravných pľostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť pľeskúmaná sildom.

Ing. JozefProhászka
ľiaditel'

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
l. FĆĆ Slovensko' s.r.o., Bratislavská 18,900 5l Zohor
2, FCC Zohoľ' s.r.o.' Bľatislavská l8, 900 5I Zohot
3' Mesto Malacky, Mestský úrad Malacky, Beľnolákova 5188/1A, 901 0l Malacky
4. obec Zohoľ, Dolná ulica č. 46,900 5 l Zohor
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Bľatislava, Správa povodia

Dunaja, Karloveská 2,842 l7 Bratislava

Dotknutym orgánom a organizáciám:
(po nadoh udn utí prdvoplatnosti)
6' okľesný úrad Malacky, odboľ staľostlivosti o ŽP, Záhorźrcka2942/60Ł,90l 01 Malacky
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Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia
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