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sLoVEľsxÁ nŠpnrCIA ŽlvoľľEno PRoSTREDIA
Inšpekto ľ át źiv otnéh o pľostľedia Bľatislava

Jeséniova 17,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 7 37 5 -46 l 98 l 37 l20 18 lFaš/3 70 1 804 13 l Z4 Bľatislava 07 .0l,2019

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostredia, Inšpektorát Životného pľostľedia Bľatislava,
odbor integrovaného povol'ov ania a kontroly (ďalej len ,,Inšpekciaoo), ako pľíslušný oľgán

štátnej správy podl'a $ 9 ods. l písm. c) a $ |0 zźkona ě.52512003 Z. z' o štátnej spľáve

starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení
neskorších predpisov apodl'a $ 32 ods. l písm. a) zźlkona č,.39l2013Z.z. o integrovanej
pľevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov v'zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon oIPKZ'!), na základe písomného
vyhotovenia žiadosti prevädzkovatel'a FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská l8'
900 5L Zohor,lčo: lr 38 76Ż zo dňa25.O4.2018, doručenej Inšpekcii dňa23.08. 2018, na

zźlkladę konaní vykonaných podl'a $ 3 ods. 3 písm' c) bodov L.,?.u4. zálkona oIPKZ, podl'a

$ 19 ods. l zákona oIPI(Z vsúčinnosti so zákonom č,.7111967 Zb. o spľávnom konaní
(spľávny poľiadok) v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len,,zákon o spľávnom konanío')

meňí a doplňa integľované povolenĺe

vydané ľozhodnutím č. 6924-145|137l20l4/Kucl370l804l3/IP zo dńa l6. 0l. 20l4, ktoľé

nadobudlo pľávoplatnosť dňa 23. O|' 2014 v znení neskorších zmien (d'alej len 
',integľované

poYolenieo'), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Biodegľadačná plocha v aľeáli skládky v Zohoreo'
(d'alej len,,prev ádzkao')

kategorizovanej v Zozname pľiemyselných činností v Pľílohę č. l k zákonu o IPKZ pod
bodom:
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5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou
ako l0 tzadeň, ktorého súčasťoujejedna alebo viacero ztýchto činností:
a) biologická úpľava
c) zmiešavanie alebo miešanie pred zaěatím ktorejkol'vek z ostatných činností

uvedených v bodoch 5.1 a 5,2
5.3.

a) Zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpeěný, s kapacitou väčšou ako 50 t za
deň, ktoľého súčasťou je:
ĺ'. biologickáÚprava;

b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktory
nieje nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 tza deřl, ktoré zahŕňa:
L. biologickú úpľavu

pre prevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizácie:
Variabilný symbol prevádzky:
Adľesa prevádzky:

F'CC Slovensko, s.ľ.o.
Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
31 318 762
370180413
Bratislavská 18' 900 5l Zohor

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povolenia je:

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 1. zákona oIPI(.Ż _ súhlas na pľevádzkovanię zariadęniana
zneškodňovanie odpadov okrem spal'ovní odpadov azariadení na spoluspaľovanie odpadov a

vodných stavieb' v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 2. zálkona o IPI(Z _ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na

zhodnocovanie odpadov okľem spal'ovní odpadov, zariadení na spoluspal'ovanie odpadov
a vodných stavieb' v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 4. zátkona oIPWL _ súhlas na vydanie pľevádzkového
poriadku zariadeniana zneškodňovanie odpadov azariadeniana zhodnocovanie odpadov.

1. Vo vÝrokovei časti ľbzhodnutia sa v kapĺtole ..Súčast'ou konania o vvdanie
integľovaného oovolenia boli ńasledovné konania s udelením súhlasov. povolení a
wiadrení:" vkladá novÝ text v nasledoynom znení:

Súčasťou konania o vydanie Zmeny č. 4 integľovaného povolenia je

V oblasti.odpadov:

Inšpekcia udel'uje súhlas

podľa$ 3 ods.3 pĺsm.c)bodu 1. zákonaoIPKZvsúčinnostis $ 97ods. l písm. a) zákona
č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnost'ami D8 a D15 uvedenými v pľílohe č. 2

a
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zákona č, 79/2015 Z. z. o odpadoch _ zoznam pľĺjímaných odpadov do zaľiadenia je
podl'a tabul'ky: odpady povolené na pľijatĺe do pľevádzky za ričelom zneškodnenia,
ktorá je uvedená v III., A.,3., podmienke č. 3.4 integľovaného povolenia

Platnosť súhlasu: do 07. 0|.2024.

Inšpekcia udel'uje srĺhlas

podľa $ 3 ods.3 písm. c) bodu 2.zźlkonaoIPKZvsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. c) zálkona
č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov na pľevádzkovanĺe
zaľĺadenia na zhodnocovanĺe odpadov čĺnnost'ami R12 a R13 uvedenými v pľílohe č. 1
zálkona č,. 79l20l'5 Z. z. o odpadoch _ zoznam pľijímaných odpadov do zaľiadenia je
podl'a tabul'ky: odpady povolené na pľijatie do prevádzky za účelom zhodnotenia,
ktoľá je uvedená v III., A.o 3., podmĺenke č. 3.4 integľovaného povolenia

a

Platnosť súhlasu: do 07. 0l.2024.

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. zźlkona č). 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
na vydanie pľevádzkového poľiadku č. PP_39 zaľĺadenia na zhodnocovanie odpadov
činnost'ami R12 a R13 uvedenými v pľílohe č. 1 zákona č,. 79/2015 Z. z. o odpadoch a

zaľiadenĺa na zneškodňovanie odpadov činnost'ami D8 a D15 uvedenými v pľílohe č. 2

zátkona č,.79/2015 Z. z. o odpadoch vypľacovaného RlĺDr. Dominikou Mĺndašovou dňa
2Ż.08.2018 a schváleného Ing. Evou Mĺkulášiovou dťla22.8.2018.

Platnosť súhlasu: do 07.0l.2024.

2. V častĺ ľozhodnutia űII. Podmĺenkv povolenĺa / A. Podmienkv preÝádzkovania / 1.

Všeobecné nodmienkv) fext v noĺlmienke č- l -9:

Prevádzku sa povol'uje prevádzkovať len podl'a schváleného pľevádzkového poľiadku č. PP-
39 vypľacovaného Ing. Maľcęlou Beňadikovovu dňa 2l.7.201'4 a schváleným
Ing. Stanislavom Baléžom dňa 2l.7 .2014.

nahrádza textom:

Pľęvádzku sa povol'uje pľevádzkovať len podl'a schválęného pľevádzkového poľiadku č. PP-
39 vypľacovaného RNDľ. Dominikou Mindašovou dňa Ż2.a8.20l8 a schválęného Ing. Evou
Mikulášiovou dňa 22.8.2018.

3. V časti rozhodnutia (III. Podmienkv novolenia / A. Podmienkv pľevądzkovania / 1.

Všeobecné podmienkv) sa text v podmienke č. 1.20:

Platnosť súhlasu na pľevěłdzkovanie zariadęnia na zneškodňovanie odpadov sa uľčuje do
1.1.2020.
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nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do
07.01.2024.

4. V časti ľozhodnutia (III. Podmĺenkv povolenĺa / A. Podmienkv pľevádzkovania / 1.

Všeobecné podmienkv) sa text v podmĺenke č. 1.21:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov sa uľčuje do

1.t.2020.

nahráđza textom:

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa uľčuje do
07.01.2024.

5. V časti ľozhodnutia (III. Podmĺenkv novolenĺa / A. Podmienkv prevádzkovania / 1.

Všeobecné podmienkv) sa text v podmienke č. 1.22:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
azańadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa určuje do 1.ó.2016.

nahráđza textom:

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
azariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov sa určuje do 07,01,.2024.

Toto ľozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú sűčast' integrovaného povolenia vydaného
ľozhodnutín č,.6924-l4s1ĺ37l20|4lKucl370180413/IP zo dňa 16. 01. 2014 a ostatné jeho
podmĺenky zostávaj ú n ez m en en é.

odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona
ě. 525/2003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov a podľa $ 32 ods. l písm. a) zźlkona o IPKZ
na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 25.04. 2018 prevádzkovatel'a FĆC
Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5l Zohor, rčo: :r 3t8 762, doručenej Inšpekcii dňa

23. 08. 2018 a na základe konaní vykonaných podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bodov I., 2' a 4.

zákona o IPKZ, mení a dopĺňa integrované povolenie pre pľevádzku ,,Biodegľadačná plocha
v areáli skládky v Zohore".
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Vzhl'adom na to' že sa nejedná o podstatnú zmenu' Inšpekcia nevybrala spľávny
poplatok podl'a zźtkona č. l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších
predpisov.

Spľávne konanie zaěalo dňom doľuěenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
pľedloženej žiadosti a priloźených príloh zistila, że táto svojou formou a obsahom vyhovuje
požiadavkám podl'a $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podl'a $ l 1 ods. 5 zětkona o WKZ upovedomila listom ě.7375-
2963|137/20I8lFašlZ4 zo dř:.a 03. 09. 2018 pľevádzkovatęl'a, účastníkov konania a dotknuté

oľgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integľovaného povolenia. Súčasne uľěila
lehotu pľe pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých oľgánov a informovala o

možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhl'adom na to, Že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti
prevádzky podl'a $ 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o Zmene č. 1 integrovaného

povolenia upustila od úkonov podľa $ 1 l ods. (l0) písm. a), b), c) a d)' Vzhľadom na to, te
żiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenię ústneho pojednávania, Inšpekcia
upustila od nariadenia ústneho pojednávania podl'a $ 1l ods. (l0) písm. e) zélkona oIPIšZ.
V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie nebolo zaslané Žiadne stanovisko.

Inšpekcia v pľiebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
prediženie súhlasu na prevádzkovanie zariadęnia na zhodnocovanie odpadov, súhlasu na
pľevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a predlženie dlžky platnosti
a schválenie aktualizovaného pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
a zańadęnia na zneškodňovanie odpadov.

Nakol'ko pľedmetom zmęny integľovaného povolenia nie je zmena ěinnosti ani zmena
ľozsahu činnosti podl'a zźlkona ě. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na źivotné pľostľedie a
o Zmene a doplnení niektoých zákonov táto zmęna nebola posudzovaná podl'a zźlkona č,.

2412006 Z.z.

Povol'ovaná pľevádzka technologickým vybavením a geografickou pozĺciou nemá
významný negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povol'ovacieho pľocesu.

Inšpekcia na zák|ade vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia
pľeskúmala žiadosť podl'a zźtkona oIPKZ a podl'a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých

oľgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z $ 9 zźtkona o IPKZ zistíla, že sú splnené
podmienky podl'a zákona o IPKZ a zźlkona o spľávnom konaní, ktoľé boli súěasťou
integrovaného povol'ovania a rozhodla tak, ako je uvedené Vo výľokovej časti tohto
ľozhodnutia.
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Poučenĺe:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 zákona o spľávnom konaní možno podať na

Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektoľát životného pľostľedia Bľatislava, odboľ
integrovaného povol'ovania akontľoly, Jeséniova 17,83I01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto ľozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opľavných prostľiedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť pľeskúmaná súdom.

(

Ing. JozefPľohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Učastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bľatislavská 18, 900 51 Zohor
2. FCC Zohoľ' s.r.o.' Bľatislavská l8, 900 5I Zohor
3. Mesto Malacky, Mestský úľad Malacky, Bernolákova 5188/1A,901 0l Malacky
4. obec Zohor, Nám. I.méĄa l, 900 5l Zohor

Dotknutym oľgánom a organizáciám:
(po nadob udn utí pľlźvoplatností)
5. okľesný úrad Malacky, odboľ starostlivosti o ŽP,Záhorźrcka2942l61Ł,90l 01 Malacky
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Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

ldentifikačné číslo orgánu : 00156906

Názov dokumentu: Rozhod nutie

ldentifikácia dokumentu (č. Rz ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje: 5029

Dátum vydania rozhodnutiaz 28. L2.2oL8

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 31. 01. 2019

Dátum vytvoľenia doložky: LL.o2.2oL9

Vyznačen!e doložky vykonal: Emílĺa Medgyesiová

Táto doložka právoplatnostije neoddeliteľnou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa
tieto právne skutočnosti týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredĺa - lnšpektorátu žĺvotného prostredia

Bratislava, ć. 7375-46198/37l2oL8/Faš/37o18o4L3lz4 zo dňa 28.L2.2oL8 Rz č. 5029
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