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sLovEľsrÁ rľŠpExcIA ŽrvoľľÉHo PRosTREDIA
Inšpektoľ át źiv otného pľostľedia Bľatislava

Jeséniova |7,831 01 Bľatislava

Číslo: 8650-46606 l37 /2O18/Faš/370l8 OlO4lÍ<R-Z7 ,Z|4 Bratislava 1 1.01.2019

KoLAUpłčľÉ RoZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného pľostľedia Bľatislava'
odbor integrovaného povol'ovania a kontľoly (d'alej len inšpekcia), ako pľíslušný orgtn štátnej
správy podl'a $ 9 a $ l0 zákona č;. 52512003 Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné
pľostľedie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a

$ 32 ods. l. písm. a) zźtkona š). 39l20I3 Z'z. o integrovanej pľevencii a kontrole zneěisťovania
životného pľostredia a o zmęne a doplnení niektorých zákonov v znęní neskoľších predpisov
(ďalej len zákon o IPKZ) a špeciálny stavebný úťad podl'a $ 120 ods, (l) zátkona č,. 5011976
Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len
stavebný zékon) vsíllade s ustanovením $ 82 stavebného zźlkona,zélkona č,.7111967 Zb.
o spľávnom konaní, na zźklade Žiadosti, pľedložených dokladov a uskutočneného
kolaudačného konanĺa

povol'uje užívanie stavby

,,Areál skládky Zohor, Rozšíľenĺe aľeálu skládky odpadov Zohor- Skládka NNo2'
Rekultĺvácia _ Plocha l"

v pľevádzke ,rSkládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný" a ,,Skládka odpadov
' na nebezpečný odpadĺĺ

Stavebné objekty:
So 35 Uzavľetie a rekultivácia skládky

Stavebník: FCC Zohor, s.ľ.o.' Bľatislavská l'8' 900 5t Zohor,
rčo: st:qoztł

Stavba: ,,Aľeál skládky Zohor, Rozšíľenie aľeálu skládky odpadov
Zohor- Skládka NNo2' Rekultĺvácia - Plocha 1"

Umiestnenie pľevádzky: Bľatislavský kľaj
Okres: Malacky
Katastľálne územie: Zohor



Paľcelné číslo:

Účel stavby:
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24125lt7, 24125118' 24125119, 24t2sl20, 24l2sl2t, 24t25lŻ2,
24125t23
Uzatvoľenie a rekultivácia plochy 1

Stavba bola zrealizovaná na zélklade zmeny integľovaného povolenia, ktorej súčasťou
bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanej ľozhodnutím inšpekcie 'č. 125-
1639/37l2o10lŠim/370180l}4lz7 zo dňa 22.0I.2010 a rozhodnutím č. 8746-
3 4800 l 37 l 20 12l Zál l 37 0 l 80 l 0 4 l ZI 4 zo dňa 0 6.l2.20 l 2

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia ľozhodnutím č. 4187-
21744137l20l8/Faš/370l80104lZ28 zo dňa 25'' 06. 2018 udelila súhlas na uzavľetie časti
skládky odpadov a vykonanie jej ľekultivácie pre plochu l, v prevádzke ,,Skládka odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpečrrý'! a ,,Skládka odpadov na nebezpeěný odpad" podl'a
pľojektovej dokumentácie v1pľacovanej projektantom Ing. Jurajom Medveckým, projektová
kancelária, Púpavová 36lA,84l 04 Bratislava,v I2l20I7. Rekultivovaný povľch skládkového
telesa plochy I zaberáplochu 14 500 m2.

Podmĺenky pľe užívanĺe stavby:

1. Prevádzkovatel' je povinný pri uživaní stavby dodržať podmienky rozhodnutia č.
4264/0IPK-437l04-Kk/370l80104 zo dřla 11. 11 . 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dřn20' 12.2004, v znení jeho zÍnien a doplnkov.

2. Pľevádzkovatel' je povinny pľojektovú dokumentáciu skutočného ľealizovania stavby
uchbvávať po celý čas užívania stavby.

3. Prevádzkovatell je povinný pľojektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania
stavby odovzdať pľi pľevode alebo pľechode vlastníckeho práva k stavbe jej
nasleduj úcemu vlastníkovi.

4. Pľavidelnou údľžbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadęnia tak, aby
nedochádzalo k ich znehodnoteniu.

5. Prevádzkovatel' je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby zamestnancami
oboznámenými so schváleným pľevádzkovým poriadkom a bezpečnostnými pľedpismi.

6' V|astník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať
po celý čas užívania' pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi
a pri odstľánení stavebnému úľadu.

7. Pri zmene pľevádzkovatel'a prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí
na nového pľevádzkovatel'a, pokiaľ stavba bude nad'alej slúžiť účelu
aza podmienok, ktoré boli povolením udelené. ĎaKí nadobúdatelia sú povinní oznźrniť
inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa,
s ktoľým je povolenie spojené, do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

8. Zmena v spôsobe użivania je možná len po predchádzajúcom ohlásení inšpekcii, ktoľá
o nej rozhodne.

9' Zásadné zmeny, ktoré si vyżiada pľevádzkovanie vybudovanej stavby' je prevádzkovateľ
povinĺrý pľerokovať s inšpekciou.

10. Vprípade mimoľiadnej udalosti alebo haváľie v prevádzke sa postupuje v zmysle
platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväznýchpľávnych predpisov.

Rozhodnutie o námĺetkach a pľipomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pľipomienky.
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Rozhodnutĺe o námietkach a pľipomĺenkaęh dotknutych oľgánov:
Vliolaudačnom konaní ana ústnom pojednávaní dotknuté oľgány nevzniesli žiadne

námietky a pľipomienky.
Kladne bez pľipomienok sa vyjadľili:

Regionálny úrad verejného zdľavotníctva záväzným stanoviskom č,.HŽPlI3s76/2Ol8 zo dňa
28.1 1.2018.

Inšpektoľát práce Bľatislava záväzným stanoviskom ě. IBA-29-03-2'0lZs-C22,23-
I8IPBA/IPBA oDD B)ZP IyKoN/2Ol 8l483220L8l16987 zo dřla 5.I2.20I8.

okresné riaditeľstvo hasičského azáchranného zboru v Malackách súhlasí s vydaním
kolaudačného ľozhodnutiabęz pľipomienok z hl'adiska protipožiamej bezpečnbsti stavby.

Pri mięstnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne zźxady
a nedostatky, ktoľé by ohľozovali zdravię a bezpečnosť osôb a bľánili by vo svojom sťlhľne
ľiadnemu a nerušenému užívaniu stavby na uľčený účel.

o d ô v od n e n i e

Stavebník, FCC Zohot, s.r.o., Bratislavská l8, 900 5l Zohoľ, podal listom dňa

23.1O.2O|8 návľh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorého súčasťou bolo užívanie
stavby ,,Aľeál skládky Zohor, Rozšíľenie aľeálu skládky odpadov Zohor - Skládka
NNo2, Rekultivácĺa - Plocha l" v pľevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je

nebezpečný" a,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad".
Stavba bola povolenánazáklade integrovaného povolenia, ktoľej súčasťou bolo stavebné

povolenie na uvedenú stavbu, vydanej ľozhodnutím inšpekcie č. 725-
163913712010/Sim/370I80l04lZ7 zo dňa 22.0|.2010 a ľozhodnutím ě. 8746-
3 4800 l 37 l 20 12 / ZéLl l 37 o I 80 L 0 4 / ZI 4 zo dřla 0 6 . L2.2O 12

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a v súlade s ustanovením $ 80 ods. l. stavebného
zźlkona listom č. 8650-37694l37/20l8/Faš zo dňa 05.11.20l8 oznźlmi|a účastníkom konania
a dotknutým oľgánom štátnej spľávy zaěatie kolaudaěného konania a určila dátum ústneho
pojednávania, spojené s miestnym zisťovaním, któré sa konalo dňa 07.I2.20l8. Na ústnom
pojednávaní bolo konštatované, že stavba je zrealizovaná podl'a pľojektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní a podľa integrovaného povolenia (ktoľého súčasťou bolo
stavebné povolenie). Počas ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním dňa
07 'I2.20l8 sa okľęsné riaditel'stvo hasičského a záchranného zboru v Malackách vyjadrilo,
že súhlasí s vydaním kolaudačného ľozhodnutia bez pripomienok z hl'adiska protipožiamej
bezpečnosti stavby. Na inšpektoľát bolo doručené:

Zźlväzné stanovisko Regionálneho úradu veľejného zdľavotníctva ĺ. uŽplĺ3876l20l8
zo dňa 28.1l.2018, vktoľom súhlasí skolaudáciou stavby ,,Areál skládky Zohor,
Rozšíľęnie aľeálu skládĘ odpadov Zohor - Skládka NNo2, Rekultivácia - Plocha 1'o.

- Zźlväzné stanovisko Inšpektoľátu práce Bratislava č. IBA-29-03-2.0|ZS-C22,23-
l8IPBA/IPBA-ODD B)ZP ItlKoN/2Ol8148322018/16987 zo dňa 5.|2'20|8, v ktoľom
srihlasí s vydaním kolaudačného ľozhodnutia o użívaní stavby ,,Arećil skládky Zohor,
Rozšíľenie aľeálu skládky odpadov Zohor - Skládka NNo2, Rekultivácia _ Plocha l".
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Inšpekcia na zźlklade pľeskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadľení
účastníkov konania, dotknutých oľgánov štátnej správy a vykonaného konania zisti|a, źe
stavba bola zrealizovaná podľa pľojektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, boli
splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu aužívaĺtie stavby nebude ohrozovať Život azdravie osôb, ani
životné prostredie.

Na záklađe uvedených skutočností inšpekcia ľozhodla tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Poučenie
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona č:.7111967 Zb. o spľávnom konaní v

znení neskorších pľedpisov moŽno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
Inšpektoľát životného pľostredia Bratislava, odbor integľovaného povol'ovania a kontľoly,
Jeséniova 17,831 01 Bľatislava odvolanie do t5 dní odo dňa doľučenia rozhodnutia
úěastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných ľiadnych opľavných prostriedkov
nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť pľeskúmaná súdom.

Ing. JozefProhászka
riaditel'

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. FCC Zohor' s.ľ.o.' Bľatislavská l8,900 5I Zohor
2. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bľatislavská l8, 900 51 Zohor
3. obec Zohor, obecný űradZohor, Dolná ulica č. 46,900 5I Zohor

Dotlmuým orgónom:
4' okresný úľad Malacky, odbor staľostlivosti o životné pľostredie, Záhorácka2942160A,

901 01 Malacky
5. obec Zohor, obecný úrad Zohor' Dolná ulica č. 46,900 51 Zohoľ
6. okresné ľiaditel'stvá hasičského azáchranného zboru v Malackách, Legionárska 882,

901 0l Malacky
7 ' Inšpektoľát pľáce v Bľatislave, Za kasárňou 1,832 64 Bľatislava
8. Regionálny úrad verejného zdľavotníctva sÖ sídlom v Bľatislave, Ružinovská 8,

820 09 Bratislava
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Do LoŽKA P RÁVoPLATN osTl

Názov orgánu štátnej správy: Slovenská inšpekcia životného prostredia

ldentifikačné číslo orgánu: 001-56906

Názov dokumentu: Rozhodnutie - kolaudačné

tdentifikácia dokumentu (č. RZ ), ku ktorému sa doložka vyhotovuje:46606

Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2019

Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 04. 02. 2oL9

Dátum vytvorenia doložky: L2.o2.2oL9

Vyznačenie doložky vykonal: Emília Medgyesiová

Táto doloŽka právoplatnostije neoddelitelhou súčasťou úradného dokumentu, ktorého sa
tĺeto právne skutočnostĺ týkajú:

Rozhodnutie Slovenskej ĺnšpekcie životného prostredia - lnšpektorátu životného prostredia
Bratislava, č. 8650-46606/37/Żo18/Faš/37o18oL04/KR-z7,7l4zo dňa 11.01.2019 RZ č' 5L99
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