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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného pľostľedia, Inšpektoľát životného prostredia Bratislava,
odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa $ 9 ods. l písm. c) a $ l0 zákona č' 52512003 Z. z. o štátnej spľáve

starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektorých ziákonov v znení
neskoľších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č.39l20I3Z.z. o integrovanej
pľevencii a kontrole znečisťovania Životného pľostredia a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,ztĺkon o IPIšZ"), na zźtklade písomného

vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa FCC Slovensko' s.r.o.' Bľatĺslavská 18o

900 51 Zoľror, rčo:31 318 762 zo dňa 19.06. 2OI7, doľučenej Inšpekcii dřn22.06.2017,
doplnenia žiadosti dňa 01 .08. 2017 a na ztĺklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c)
bod 1 . , 4. a 5., písm. a) bod 8. aLŻ. zákona oIPI{Z, podľa $ 19 ods. I zákona oIPKZ
vsúčinnosti so zákonom č,.7111967 Zb' o spľávnom konaní (správny poriadok) vzneni
neskoľších predpisov (ďalej |en,,zttkon o spľávnom konaní")

mení a dopíňa integľované povolenie

vydané rozhodnutím č:. 3290l947-oIPw2006lI<k/370160104 zo dřla 07. 06. 2006, ktoľé

nadobudlo pľávoplatnosť dňa 06. 07 . 2006 v zĺeni neskorších zmien (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktoľým bola povolená činnosť v prevádzke:

,rSkládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný - Dolný Baľ"
(ďalej len,,prevádzkď')

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Pľílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod

bodom:



strana 2/ ] 7 ľozhodnutia č. 5 82 4-3 3 5 3 9/ j 7 /2 0 1 7/Fąš/ 3 7 0 1 60 1 04/Z 1 I

5.4. Sktádky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom pľedpiseo ktoľé pľĺjímajú viac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu pľesahujúcu 25 000 t' okľem skládok
ineľtných odpadov.

pre pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Síđ1o:
IdentiÍikačné ěíslo ot gaĺizácie ;
Vari abilný symboĺ pr ev ádzky :

Adresa prev'ádzky:

FCC Slovenskoo s.r.o.
Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
43 859 623
370160104

., Dolný Bar, 930 14o okľes Dunajská Stľeda

Súčasťou konania o vydanie zmeny ě. 11 integrovaného povolenia je:

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod t. zálkona oIP\{L _ súhlas naprevádzkovanie zaiadeniana
zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov azariadení na spoluspaľovanie odpadov a

vodných stavieb, v ktoľých sa zneškodňujú osobitné dľuhy kvapalných odpadov'
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 4, zilkona oIPI(lL _ súhlas na vydanie prevádzkového
poľiadku zaríađenianazneškodňovanie odpadov azariadenianazhodnocovanie odpadov,
podl'a $ 3 ods. (3), písm. c) bod 5. zálkona o|P|{L _ súhlas nalzavretie skládky odpadov

alebo jej časti, vykonanie jej ľekultivácie ajej násleđné monitorovanie.

V oblasti ochľany ovzdušia
podl'a $ 3 ods. (3)o písm. a) bod 8. zákona oIPľ'{L - súhlas alebo schválenie technického

ýpočtu údajov o dodľŽaní emisných limitov alebo technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania,
podl'a $ 3 ods. (3), písm. a) bod !2, zátkona oIPI{íL - určenie rozsahu a poŽiadaviek
vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdľojov, stredných zdrojov a malých zdľojov
znečisťovania ovzdušia.

l.Vo rnýľokovei časti ľozhodnutia sa v kapitole ."Súčast'ou integľovaného povolenia ie"
vkladá novÝ text v asleĺIovnom znení:

,oV oblasti odpadov
-podľa$3ods.3písm.c)bod1r.zźtkonaoIPKZvsúčinnostis$97ods. lpísm.a)zákona
č.79l20I5 Z. z. o odpadoch aoZmene adoplnení niektorých zákonov vydáva súhlas na
pľevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanĺe odpadov - doplnenie zoznamu odpadov
o odpad s kat. č. 11 05 02 zinkoý popol.

Platnosť súhlasu: do 27.l0,2022

-podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bođ 4. zákona oIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm' e)

bod Ż. zákona č,. 79l20I5 Z' z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zfüonov vydáva
súhlas na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov po

vykonaných zmenách - dopłnenie zoznamu odpadov o odpad s kat. č. 11 05 02 zinkový
popol.
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Platnosť súhlasu: do 27 . l0. 2022."

Inšpekcĺa udel'uje súhlas

v oblasti odpadov podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bodu 5. zálkona oIPKiL v platnom znení - na
uzavľetĺe časti skládky odpadov a na vykonanie jej ľekultivácĺe.

Súhlas sa udeľuje na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie pľe plochu
2, v prevádzke ,,Skládka odpadov na odpad, ktoý nie je nebezpečný - Dolný Bar" podľa
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Jurajom Medveckým, projektová
kancelária, Púpavová 36lA, 84l 04 Bľatislava, v 04l20I7 . Rękultivovaný povrch skládkového
telesa plochy 2 bude zaberať plochu 9050 m2.

Podmienkv súhlasu:

I. Prcvádzkovateľ je povinný realízovať uzavretie arekultiváciu predmetnej časti skládky
v súlade so schválenou pľojektovou dokumentáciou pre stavbu ,,Dolný Bar, uzavtetie
a rekultivácia skládky _ plocha 2", vypracovanou projektantom Ing. Juľajom Međveckým,
projektová kancelána, Púpavová 36lA, 84I 04 Bratislava, v04l20I7, je podkladom pre

uskutoěnenie stavby, podľa integrovaného povolenia ě. 1420-

24603137l2008/Koě,Šiml37OI60I04lZt zo dřla2I.O7.2008, ktoľé nadobudlo právoplatnosť
dňa26.08'2008 a dodržať podmienky stavebného povolenia.

2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochľanu životného prostredia pred negatívnymi
účinkami uloŽených odpadov na skládke v súlade s $ 8 ods.1 vyhlášky č.37212015 Z'z.

3. Prevádzkovateľ je povinný realizovať uzavľetie aľekultiváciu skládky tak, aby nedošlo
k poškodeniu a ani k ohľozeniu zložięk životného prostredia a zdraviaľudi.

4. Prevádzkovateľ je povinný naďalej monitorovať prevádzku spôsobom a metódami
uľčenými v integrovanom povolení.

5. Prevádzkovateľ je povinný ręa|izovať uzavretie a rekultiváciu skládky najneskôr do 27 'l0
2020, túto lehotu nemožno pľedlŽiť'

6' Prevádzkovateľ je povinný začať suzatvźlraním aľekultiváciou časti skládky odpadov do 6
mesiacov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.

7' Tento súhlas nenahrádza súhlasy apovolenia vydávané podľa iných právnych predpisov
(napr. stavebný zákon).

8. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiacov odo dňa lzavretia časti skláđky odpadov a

vykonania jej rekultivácie podať inšpekcii návľh na kolaudáciu stavby.
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V oblastĺ ochrany ovzdušia

Inšpekcĺa uľčuje

v oblasti ochľany ovzdušia podl'a $ 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 8. zákona oIPI{IL v platnom
znení technĺcké požiadavky a podmienky prevádzkovanĺa,

Inšpekcĺa uľčuje

voblasti ochľany ovzdušĺa podl'a $ 3 ods. (3), písm. a) bod 12. zźlkona oIPI{IL
požĺadavky vedenĺa pľevádzkovej evidencie malého zdrojaznečist'ovania ovzdušia.

2. V časti intesľovan novoleniaíII. Podmienkv novolenia I A. Podmienkv
prevádzkovanĺa / 1. Všeobecné podmĺenkv) sa pôvodnÝ text podmĺenok č. 1.8. a 1.9.
upľavuie nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Platnosť súhlasu naprevádzkovanie zańadeniana zneškodňovanie odpadov sa uľčuje do 24.
01.2022.

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariađenia na zneškodňovanie
odpadov sa uľčuje do 24. 01. 2022.

a nallrádza sa noqim znenim:

Platnosť súhlasu naprevádzkovanie zariadeníana zneškodňovanie odpadov sa uľčuje do 27.
10.2022.

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariađenia na zneškodňovanie
odpadov sa určuje do 27. 10. 2022.

3. V časti integľovaného povolenĺa (II. Podmĺenkv povolenĺa / A. Podmĺenkv
pľevádzkovania / 1. Všeobecné podmienky) sa pôvodný text podmienkv č. 1.13.
upľavuie nasledovne:

Ruší sa pôvođné znenie:

Prevádzkovateľje povinný pľevádzkovať skládku odpadov len podľa schváleného
prevádzkového pori adku :

nźnov dokumentu: ,,Ptevádzkoqý poľiadok a opatrenia pľe pnpad havárie _ Skládka
odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný, Dolný Bar,.
PP-50, verzia 6
37

Mgr. Ida Cibulková, dňa 15. ll.2016.

anahĺádza sa nov1im znením

Prevádzkovateľje povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa schváleného

číslo:
počet striín:
vy1rľacovala:



pr ev ádzkového poriadku :

näzov dokumentu:

číslo:
počet strán:
vypľacovala:
zmenv doplnila
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,,Prevádzkový poriadok a opatrenia pre prípad haváľie _ Skládka

odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpeěný, Dolný Bar'o

PP-50, verziaT
3l
Mgr. Ida Cibulková' dňa 15. Il'2016'
Mgr. Simona Petránska dňa 19.6. 2017.

4. IL na
monitoľovania nľevádzkv a ie. ktoľé tľeba evidovatt a do

^ )
text c. e

Ruší sa pôvodné zĺeĺíe:

,,Monitoring podzemných vôd :

Meľacĺe miesto Monitoľované parametľe
Počet meľaní

v ľoku

Refeľenčný vrt nad telesom
skládky: M7

Indikačné vľty pod telesom
skládky: }lĺ2,}i{3, M4, M9

pH, CHSKľĺ,,, elektrická vodivosť,
teplota' faľba, zttka|Ba, As, Cd,

Cľcelkový, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se,

Zn chloľidy, fluoridy, síľany,
rozpustný oľganický uhlík, celkové

ľozpustné tuhé látky, schopnosť
neutralizovať v

4
(štvďročne)

úľovęň hladiny podzemnej vody
2

(polľočne)

U všetkých monitorovacích sond podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoľiek.

Vzoľky neodobeľať počas mimoľiadnej udalosti - prívalový dáŽď, nárazové topenie snehu

a pod."

anahrádza sa novým zneĺim'.

,,Monitoring podzemných vôd :

Meľacie miesto Monitorované parametre
Počet meraní

v ľoku

Referenčný vľt nad telesom
skládky: M7

Indikačné vľty pod telesom
skládky: M2, M3, M4, M9

pH, CHSK6', chloľidy, ToC, B a pri
odbere vzoriek sledovať elektľolitickú
vodivosť, teplotu, faľbu, zákal, pach

(faľbu záka| apach senzoricky popísať
pn odbere vzoľky)

(štvďročne)
4

N-NHa, Hg, Cd, As, Pb' Cľcelk', Cu,Zĺ,
Ni

1 (ľočne)

úľoveň hladiny podzemnej vody
2

(polročne)
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U všetkých monitorovacích sond podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

Vzorky neodoberať počas mimoľiadnej udalosti - prívalový dážd', nárazové topenie snehu
a pod."

5. V časti inteerovaného povolenia (II. Podmienkv povolenĺa / I. Požiadavkv na spôsob
a metódv monitorovania pľevádzkv a údaie. ktoľé treba evidovat' a poskvtovat' do
infoľmačného svstému / 2. Kontľola odpadových. pľiesakov'ŕcffi
oôdn) .u pô'od''Ý t"*t nod-ĺ.''kn č.2.1.2. oo.u',ri. 

',u.l.don.,*
Ruší sa pôvodné znenie:

,,Monitoring priesakovej kvapaliny:

Monitorované Počet meľaní v roku
pH, elektľická vodivost', teplota, faľba, zákal,Ba, As, Cd,

Cfcekor^ý, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se,Zn, chloridy, fluoridy,
sírany, rozpustný organický uhlík, celkové rozpustné tuhé

) neutralizovat'

4
(štvrt'ľočne)

množstvo l2
(mesačne)

omnoŽstve pľiesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vôd
viesť samostatnú evidenciu."

anahrádza sa novyrn znenim:

,,Monitoľing priesakovej kvapaliny:

o mnoŽstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odváŽ aná na čistiareň odpadových vôd
viesť samostatnú evidenciu. "

6. V časti D íII. Podmĺenkv Podmĺenkv/A

Monitoľované paľametre Počet meľaní v ľoku
pH, CHSKs., BSK5, NL105, N-NHa, B 4

(štvľt'ročne)
Ni a AOX l (ročne)

množstvo T2
(mesačne)

o
podmienky č. 2.8. aktuálne znenie:

Na skládke sa povoľuje zneškodňovanie odpadov nasledujúcich katalógových čísiel

Kat. číslo Názov odpadu Kat.
odPadu

010101 z nerastov o
010102 odpad zťažbvneľudných nerastov o
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010306 hlušina iná ako uvedená v 010304 a 010305 o
oako v 010307a010308
oštrk a drvené hornin iné ako uveđené v 010407010408
oaíI010409
oako v 010407a010410

o01041 1
odpady Zo spľacovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v
0t0407

ohlušina a iné ođpady zpranĺa a čistenia nerastov
v 010407 a v 01041 1

iné ako uvedené
0r0412

oodpady zrezania a píleniakameňa iné ako uvedené v 010407010413
o020101 kaly zpľania a čistenia*
o0Ż0I04 okrem ob

o
zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej
odpady, oddelene zllromažďované aspracúvané mimo miesta ich
vzniku

slamy), kvapalné
020106

o020r07 odpady z lesného
oiné ako uvedené v 020108020109
oa čistenia*z02020r
omateriá1 alębo ena020203
okal kv v mieste vzniku*oZO020204
o020301 čistenia' l odstľeďovania a {<z
oodpady zkonzęrvačnýchčinidiel02030Ż
ood z extrakcie020303
onevhodné na alebo020304
okaly zo spracovania kvapalného v mieste jeho vzniku*020305
o02040r zemina z čistenia a ľepy
o02040Ż uhličitan kvali
ov mieste ęho vzniku*ZO020403
onevhodné na alebo020501
o02050Ż kal v mieste eho vzniku*zo
o020601 mateľiály nevhodné na alebo spracovanie
očinidielz020602
ou v mieste eho vzniku*zo020603
o02070r čistenia a mechanického surovmz
ooŻ0703 z chemického
omateriá1 nevhodné na alebo020704
oadu v mieste eho vzniku*azo020705

odrevotri eskové/dľevovl áknité dosky,
aleboÍezlyoho odrezky odpadové,blinypiliny
1ne uvedenéako vdvhv

030104
030105

ousadeniny a kaly zo zęleného výluhu (po úpľavečiemeho
030302

o030307 mechani odde1ené az
oz030309
oa náterov zzv0303 1 0
oalného v mieste eho vzniku inéso0303 1 1
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ako uvedené v 030310*
040101 kaa o
040107 miestezonaJmakaly spracovarua vadukvapalného odp jeho

{<vzniku chľóm o
040109 aaz o
040209 (impregnovzodpad materiálov ankompozitných ý textil,

elastoméľ, o
0402r0 u o
040215 v 040214z ako o
040217 farbivá a iné ako uvedené v 040216 o
040220 kaly zo spracovania

ako uvedenév 0402
kvapalného odpadu
lgx

v mieste jeho vzniku iné o
04022t vlákienz o
040222 vlákienzo o
0501 10

zo kvkaly spracovarua v miesteapalného odpadu lnevznikujeho
ako vuvedené 0s0 09* o

0501 13 z o
0501 14 z chladiacich kolón o
0501 16 z odsírovanias obsahom o
0501 17 bitumen o
0s0604 z chladiacich kolón o
050702 o o s1ru o
0603 I 6 kovov iné ako uvedené v 0603 15 o
060503 kaly zo spracovania kvap

ako uvedené v 060502*
v mieste jeho vzniku inéalného odpadu

o
060603 ako uvedenév 060602o sulfid lne o
060902 fosfortroska o
060904 zręakciinabźze iné ako uvedené v 060903 o
061 101 zreakcií oxidu titaničitého na bázeo o
06 I 303 sadze o
070112 kaly zo spľacovania

ako uvedenév 070I
kvapalného odpadu
11*

v mieste jeho vzniku iné o
070212 kaly zo spracovania

ako uvedenév 0702
kvapalného odpadu
11*

v mieste jeho vzniku iné o
070213 o
070215 iné ako uvedené v 01O2l4 o
070312 kaly zo spracovania

ako uvedenév 0703
kvapalného odpadu
11x

v mieste jeho vzniku iné o
070412 kaly zo spracovania

ako uvędenév 0704
kvapalného
11x

v mieste jeho vzniku inéodpadu
o

070st2 kaly zo spracovania
ako uvedené v 0705

kvapalného odpadu
11*

v mieste jeho vzniku iné o
070514 tuhé iné ako uvedené v 070513 o
070612 kaly zo spracovania

ako uveđenév 0706
kvapalného odpadu
11*

v mieste jeho vzniku iné o
0707r2 kaly zo spracovania

ako uvedenév 0707
kvapalného odpadu
l1*

v mieste jeho vzniku iné o
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080112 farb a iné ako uvedené v 0801 1 1 o
o0801 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113x

o
0801 17

fikované

odpady z odstľaňovania farby alebo laku iné ako uvedené v

inak
náterové

0801 18

080199
o080201
otlačiarenskáfarba iná ako uvedená v 0803120803 1 3
o0803 1 5
o

iné ako uvedené v 0803 14xz
toneľ do tlačiame ako v 0803170803 1 8

oI á a tesniace materiál iné ako uvedené v 080409080410

okaly z lepidiel a tesniacich materiálov
08041 1*

iné ako uvedené v
080412

o090107
fotografický film a papieľe o úcę striebro alębo zlúčeniny

striebra
bsahuj

ofotografický film a papieľe neobsahujúce striebro alebo

striebľazl090108

oednoľazové bezbaténí0901 10

o
1 0 11 00

popol, škváľa aprachz kotlov (okĺem pľachu z kotlov
uvedeného v 100104

lček z uhlia
aZ

o100102
o

1 001 03

otuhé ľeakčné splodiny z odsíľovaniadymových plynov nabáze
10010s

oľęakčné splodiny z odsíľovania dymových plynov ĺa báze

vo foľme kalu100107

opopol, škvára a prach zkoÍlov zo spaľovania odpadov iné ako

v 1001 16ako
uvedenév 100114

zo ovania od

1 00 115

o
1 00 IT7

o
1 00 rt9 odpađy z čistenia plynu inéako uvedené v 100105,100107 a

1001 18
o100r24
ouhoľné elektľárne

zfl
zo skladovanía a100125

ozr00126
o100201 ao zo
o100202
oiné ako uvedené v 100201tuhé o z čistenia

troska

100208
oiné ako uveđené v 10021 1z100212

or002r4
kaly a filtračné koláče z ěistenia plynov iné ako uvedené v
100213x

o
iné ako uvedené v 100315

iné kal a filtračné koláčex100215
o100316

o100318
odpady obsahujúce uhlík z výo

v 100319ako uz

by anód iné ako uvedené

v 100317
o100320

oiné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane pľachu z gumoých
iné ako uvedé v 10032lro03z2

otuhé z čistenia iné ako uvedené v 100323I003Ż4
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100326
kaly a filtľačné koláče z ěistenia plynu iné ako uvedené v
100325*

o
100328 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedenév 100327 o
100330

odpady ztlpravy soľných tľosiek a čiernych sterov inó ako
uvedené v 100329 o

100410 odpady zipravy chladiacej vody iné ako uvedené v 100409 o
1 00501 tľosky zprvého a druhého tavęnia o
100504 iné tuhé znečisťujúce látĘ a prach o
10051 1 stery a peny iné ako uvedené v 100510 o
100601 trosky zprvého a druhého tavenia o
100602 steľy a pęny z prvého a druhého tavenia o
100604 iné tuhé znečisttiúce látky aprach o
100610 odpady zupravy chladiacei vodyiné ako uvedené v 100609 o
100701 trosky zprvého a druhého tavenia o
100702 stery a perly z pľvého a druhého tavenia o
100703 tuhé odpady z čistenia plynov o
100704 iné tuhé znečisťujúce látky a pľach o
1 00705 kaly a filtľačné koláče z čistenia plynov* o
100708 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedenév 100107 o
100804 tuhé znečisťujúce |áttky aprach o
100809 iné trosky o
10081 1 steľy a peny iné ako uvedené v 100810 o
100813

odpady obsahujúce uhlík z vľoby anód, iné ako uvedené v
100812 o

100816 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100815 o
1008r8

kaly a filtľačné koláěe z čistenia dymových plynov iné ako
uvedené v 100817* o

100820 odpady ztlpravy chladiacei vody iné ako uvedené v 100819 o
100903 pecná troska o
r00906

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako
uvedené v 100905 o

100908
odlievacie jadrá a formy pouŽité na odlievanie, iné ako uvedené
v 100907 o

100910 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 100909 o
1009t2 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 100911 o
100914 odpadové spojivá iné ako uvedené v 100913 o
100916

odpad z prostľiedkov na indikáciu tľhlín iný ako uvedený v
100915 o

101003 pecná tľoska o
101006

odlievacie jadrá a foľmy nepoužité na odlievanie, iné ako
uveđené v 101005 o

10r008
odlievacie j adrá a foľmy použité na ođlievanie, iné ako uvedené
v 101007 o

101010 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 101009 o
101012 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 101011 o
101014 odpadové spojivá iné ako uvedené v 101013 o
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101016
odpad Z prostriedkov na indikáciu tľhlín iný ako uvedený v
101015

o
o101 103 odpadové vláknité materiály nabźze skla
otuhé znęčisťuiúce lźtky apľach051011

oodpad zo surovinovej zmesi pređ tepelným spracovaním
uvedený v 101 109

iný ako
101110

o101114 kal z leštenia a brusenia skla iný ako uveđenýv 101113*

otuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v
101 I 15

101116

okaly a filtľačné koláče z čistenia dymových plynov iné ako

uvedenév101117*
101 1 18

o201011
tuhó odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste j
vzniku iné ako uvedęné v 101 1 19

eho

o101201 odpad zo surovinovej zmesi pred tepeln;iľn
otuhé znečisťuiúcę látky apľach101203
okaly a filtračné koláče z čistęnia plynov*r0r205
or01206 vyradené foľmy

o101208
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a
dlaŽdice a odpadová kamenina (po tepelnom spľacovaní)

otuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v l0I209t0t210
oodpady z glazíry iné ako uvedené v 10121 1I0I2IŻ
or012t3 kal zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku*
o101301 odpad zo suľovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
o1 01 304 odpady zpáIenia a hasenia vápna

otuhé znečisťujúce látky apľach iné ako uvedené v l013I2 a

101313
101306

o1 01 307 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov*
o101310 odpady zvyroby azbestocementu iné ako uvedené v 101309

oodpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako

uvedené v 101309 a 10131010131 1

otuhé odpady z čistęnia plynu iné ako uvedené v I0l3I2101313
o1013 14 odpadový betón a betónový kal*
o110110 kaly a filtľačné koláče iné ako uvedené v 110109*
o1 101 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 110113
oodpady z vwoby anód pre vodné elektrolytické procesyI 10203

o020611
odpady Z pľocesov hydrometaluľgie međi iné ako uvedené v
110205

o1 10502 zinkový popol
ohobliny a triesky z plastov120105
oodpady zo zvźraĺiar20rt3
o1201 15 kalry z obrábania iné ako uvedené v 1 20rr4*
o1Ż0II7 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116

opoužité brusne nástľoje a bľúsne materiály iné ako uvedené v
120r20

120r21

ozmiešané obaly150106
o150109 z textiluo
o150203 absor filtľačné na čistenie a ochľanné)
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iné ako uvedené v 150202
o160112 brzdové platničky a obloŽenie iné ako uvedené v l60111
o1601 19 plasty

160120 sklo o
160122 časti inak nešpecifikované o
160216

časti odstránené zvyradených zanadeni, iné ako uvedené V
r602ts o

o160304 anorganické odpady iné ako uvedené v 160303

I6ĺl02 výmurovky a žiaruv zdoľné materiáIy na b áze uhlíka z
metalurgických procesov iné ako uvedęné v 161101

o

161104
iné výmuľovky a žiansvzdomé materiály zmeta|urgických
procesov iné ako uvedené v l61103

o
170101 betón o

o170102 tehly
170103 obkladačky, dlaŽdice a keľamika o
170101

zmesi betónu, tęhá|, obkladačiek, dlaždic a keramiky iné ako
uvedené v 170106

o
170201 drevo o

o170202 sklo
o170203 plasty

r70302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 o
170407 zmiešané kovy o
17O4IT káble iné ako uvedené v I704I0 o

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 or70504
ot70506 rrýkopová zemina iná ako uvedená v 170505

I 70508 štrk zo železničného zvľšku iný ako uvedený v 110507 o
170604 izolačné matęriály iné ako uvędené v 170601 a 170603 o
170802 stavebné materiály nabázę sadry iné ako uvedené v 170801 o

or70904
zmięšané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v
170901,170902 a 170903

I 80203
o dpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepo dliehaj ú osobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie nźlkazy

o
t90l12 popol a škvára iné ako uvedené v 1901 1 1 o
t90tr4 popolček iný ako uvedený v l901 l3 o

o1901 16 kotolný prach iný ako uvedený v 1901 15

l90 t 18 odpad zpwolÝzy iný ako uvedený v I90II7 o
1901 19 piesky z fluidnei vľstvy o

or90203
pľedbeŽne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených
ako nebezpečné

r90206
kaly zfyzikźino-chęmického spracovania iné ako uvedené v
190205*

o
190401 vitľifikovaný odpad o

o190501
nekompostované z|ožky komunálnych odpadov a podobných
odpadov

r90502 nekompostované z\ožky živočíšneho a ľastlinného odpadu o
190503 kompost nevyhovuiúcei kvality o
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190604 kvasenia zanaeÍő o

*K uvedeným druhom odpadov je potrebné z dôvodu viskozity odpadu, sekundárnej nasiakavosti

odpadu, jeho ýraznej nestability v telese skládĘ preukázať Ęzikálne vlastnosti odpadu (hraničný

obsah sušiny, vlhkosť odpadu' spätná nasiakavosť vlhkosti odpadom.'.) príp. odborný posudok

o190606
zvyšky kvasenia akal z anaeróbnej úpľavy živočíšneho a

rastlinného adu*
o190801 zhrablíc
o190802 z
oz čistenia vôd*190805

or90812
kaly zbiologickej úpravy priemyselných odpadových vôd ine
ako uvedené v 19081 1*

o190814
kalry z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako
uvędenév 1908l3*

otuhé odpadv zpnmámych filtrov aluabLic190901
oka|y z číľenia vody*r90902
o190903 kaly z dekarbonizácie*
o190904 pouŽité aktívne uhlie
o190905 nasytené alebo pouŽité iontomeničové Žrvtce
oľoztoky a kaly zregęnerźłcię iontomeničov*190906
oúletová frakcia a prach iné ako uvedené v 191003191004
o191006 iné fľakcie iné ako uvedené v 191005

o0ó1911
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 191 105*

o191208 textí1ie
ominerálne kamenivo191209

or91212
iné odpady vrźúane zmiešaných materiálov z mechanického

adu iné ako uvedené v I9I2IIspracovania odp
or9r302 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301
o191304 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303*
oka|y zo sanácie podzemnei vody iné ako uvedené v 191305*191306
ošatstvo2001 10
o2001 1 1 textílie

ofaľby, tlačiaľenskéfarby,lepidlá aživice iné ako uvedené v
200r27

200128

odetergenty iné ako uvedené v 200IŻ9200130
o200138 drevo iné ako uvedené v 200137
o20014t odpady z vymetania komínov
o200Ż02 zemina a kamenivo
oiné bioloeicky nerozlo žiteľ né odpady200203
o200301 zmesový komunálny odpad
o200302 odpad z trhovísk
o200303 odpad z čistenia ulíc
okal zo septikov*200304
oodpad z čistenia kanalizácie200306
o200307 obiemný odpad
o200308 drobný stavebný odpad
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7. V časti inteerovaného povolenia (II. Podmĺenkv povolenia / A. Podmienkv
_-^.'áÁ-l.n.,onlo Technicko- n-a.t.i.lo 'x -^l*:^_l--ň sa Á^_lš_ :í _^,l*i^-l'.'.

5.3. Zanadenie ,,čeľpacia stanica skládkového plynu",tW MAEN PS 100 SP (ďalej len

,,zariadenie na zruižovanie mnoŽstva emisií") je určené na transpoľt, spaľovanie a
vypúšťanie skládkového bioplynu vznikajúceho zo skládky komunálneho odpadu do
ovzdušia. Súčasťou zariadenia bude horák zvyškovóho plynu s regulovateľným
výkonom podľa množstva a kvality bioplynu.

5.4. Znečisťujúce látky zo zariadenia znižovanie množstva emisií budú odvedené do
vonkajšieho ovzdušia cez spoločný odvod spalín.

5.5. Zanadenie na znižovanie mnoŽstva emisií musí byť pľevádzkované v súlađe s platnou
dokumentáciou:
- s prevádzkovými predpismi, vypracovaný-i v súlađe s projektom stavby,

podmienkami vyrobcov zaiadęní a s podmienkami uživania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami vyrobcov zanadeni,
- s projektom stavby,

5.6. Pľevádzkovateľ je povinný kontinuálne monitoľovat' množstvo, tlak, teplotu a obsah
CHa, C'2, Co2, v skládkovom bioplyne pred jeho spálením. Riadiaci systém čeľpacej
stanice musí zobľazovať a uchovávať dáta meľaných veličín v čeľpacej stanici, ktoľé
budú súčast'ou prevádzkovej evidencie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

5.7. Pľevádzková teplota spaľovania skládkového bioplynu musí dosiahnuť min. 1 000 'C.
Teplota musí bý' viditeľne zobrazená na displeji a hodnoty musia bý uchované
v riadiacom systéme zanadenia.

5.8. Pľevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia
a poskytovať údaje oľgánom ochľany ovzdušia podľa platnej legislatívy.

Toto ľozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčasto integľovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 3290l947-olPw2006lKk/370160l04 zo dňa 07. 06. 2006 a ostatné jeho
podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenĺe

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podl'a $ 9 ods. 1 písm. c) a $ l0 zákona
č,.52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostredie aozmene adoplnení
niektoných zákonov v zĺeni neskorších pľedpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
na zttk|ade písomného vyhotovenia žiadosti zo dřla 19.06. 2017 prevádzkovateľa FCC
Slovensko' s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor,lčo: sr 318 762, đoľučenej Inšpekcii dňa
22.06.2017 adoplnenia žiadosti dřn 24.07.2017 a 01.08. 201'7, a na zźklade konaní
vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod l.,4. a5., písm. a) bod 8. a12. zákonaoIPKZ,
mení a dopĺňa integrované povolenie pľe prevádzku ,,Skládka odpadov na odpado ktoľý nie
je nebezpečný _ DolnýBar".

I
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Vzhľadom na to' že sa nejedná o podstatnú zmenu1 Inšpekcia nevybrala spráVny

poplatok podľa zákona č. I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších
predpisov.

Spľávne konanie zaialo dňom doľučenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskumaní
pľedloŽenej žiadosti a priložených pľíloh zístíIa, že podanie neobsahuje všetky potrebné údaje

aprílohy podľa $ 7 zákona oIPKZ aneposkytuje đostatočný podklad pľe spoľahlivé
posúdenie.

Pľeto Inšpekcia listom č). 5824-21979137l20I7lFaš 13701'60104|ZII zo dřru06.07.2017
vyzva|a pľevádzkovateľa podľa $ 19 ods. 3 zákona o správnom konaní na odstránenie

nedostatkov podania v lehote 2 mesiacov od doľučenia uvedeného listu a konanie vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia ľozhodnutím č' 5824-

2I98Il37l20I7lFaśl370l60I04lzn zo dňa 06. 07. 2017 pľerušila. Správne konanie
pokraěovalo po doplnení Žiadosti preváđzkovateľom dňa 01 .08.2017.

Inšpekcia náslędne podľa $ 11 ods.3 zákona oIPKZ upovedomila listom č,.6387-
25150137l2017/Faš lZll zo dňa 07. 08.20117 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté

oľgány o zač,atí spľávneho konania vo vęci Zmeny integrovaného povolenia. Súěasne uľčila
lehotu pľe pripomienky 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. j) zákoĺa o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 11 integľovaného
povolenia upustila od úkonov podľa $ 11 ođs. (7) písm. a), b), c) a d). V stanovenej 30 dňovej

lehote na vyjadrenie k začatiu konania bolo zaslané vyjadrenie dotknutého oľgánu -
okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o Životné pľostredie č. oU-DS-
osZP-20I7104167-02 zo dŤa22. 08.2017. Toto vy'jadrenie bolo súhlasné abezpnpomienok.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady:

Žiadosť o vydanie zmęrLy integrovaného povolenia spľacovaná v zmysle požiadaviek

vyplývajúcich zo zźtkoĺa o IPKZ, v1ipis z obchodného registra, prevádzkový poriadok

zariadęnia na zneškodňovanie odpadov vypracovaný Mgr. Idou Cibulkovou zo dňa

1 5. 1 1 . 2016, doplnený o Zmenu Mgr. Simonou Petránskou dňa 19 '6. 2017 , odborný posudok

naudelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov audelenie
súhlasu nauzavtetie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné

monitorovanie podľa prílohy č. 22 kvyhláške MŽP SR ě. 37ll20l5 Z.z., ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vypracovaný RNDr. Jaľmilou
Hrabinovou z jiia2017, pľojektová dokumentácia pľe realizáciu stavby ,,Dolný Bar, uzavretie
a rekultivácia skládky _ plocha2"'

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoľé by bránili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
vydanie súhlasu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, vydanie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, vydanie súhlasu na vydanie
pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov, schválenie technického
výpočtu údajov o dodrŽaní technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a určenię
ľozsahu apožiadaviek vędenia pľevádzkovej evidencie zdroja znečistenia ovzdušia. Inšpekcia
ľozhodla v ľozsahu monitoľovania mnoŽstva aukazovateľov podzemných vôd a priesakových
kvapalín na základe odborného posudku na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zanadenia na
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zneškodňovanie ođpadov audelęnie súhlasu na uzavÍetie skládky odpadov alebo jej časti,
vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitoľovanie podľa pľílohy č,. 22 kvyhláške MŽP
SR č. 37112015 Z.z., ŁJorou sa vykoĺźwa}(l niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch,
vypľacovaný RNDr. Jarmilou Hrabinovou z jiia20l7.

Inšpekcia pri prehodnotení zoznamv odpadov povolených zneškodňovať na skládke
odpadov vychźĺdzala zo zákazoých apnkazových ustanovení zákona o odpađoch, vyhlášky
o odpadoch, katalógu odpadov avyhlášky o skládkach (napr. $ 13 písm' e), $ 16 ods. 5, $ 33,

$34, $38, 43 ods. 3, $ 73 ods. 3 zäkona o odpadoch), usmernenia hlavného inšpektora č.
2 l 20 I 6 a z hier ar chi e odpadového ho spodáľstva.

Ztohto dôvodu Inšpekcia znávrhu vžiadosti nepovolila zneškodňovanie odpadov kat.
číslo:

o 190603, 190605 _ zo skládkovania by mali bý' lyňaté kvapalné odpady (zákaz
skládkovania kvapalných odpadov),

o 160214 _ pri ktor.ých je pôvodca (príp. výrobca s rozšírenou zodpovednosťou) povinný
zabezpečiť pľioritne ich opätovné pouŽitie, recykláciu, iné zhodnotenie (napr.
energetické),

o 020702 _ biologicky rozložiteľné odpady pochádzajuce z pol'nohospodárskej činnosti
alebo potravinárskeho priemyslu by taktiež nemali bý skládkované.

Nakoľko predmetom zmeÍLy integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
rozsahu ěinnosti podľa zákoĺač,.2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov naživotné pľostredie a
o Zmene a doplnení niektoqých zákonov tźlto zmena nebola posudzovaná podľa zákona č.
24/2006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geogľafickou pozíciou nemá

ýznamný negatívny vplyv na životné pľostredie cudzieho štátu, pľeto gtđzi đotknutý oľgán
nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na ztlk|ade vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia
pľeslnimala žiadosť podľa zákona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktoľým toto postavenie vyplýva Z $ 9 zäkoĺa o IPKZ zistila, Že sú splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ azákona o správnom konaní, ktoľé boli súčasťou
integrovaného povoľovania aľozhodla tak, ako je uvedené vo výľokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní moŽno podať na
Slovenskú inšpekciu Životného pľostredia' Inšpektorát Životného pľostľedia Bľatislava, odboľ
integrovaného povoľovania akontroly, Jeséniova 77,831 01 Bratislava odvolanię do 15 dní
odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania'

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných ľiadnych opravných pľostľiedkov
nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môŽe bý preskúmaná súdom.

Ing. JozefPľohászka
ľiaditeľ

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.r'o., Bľatislavská 18,900 51 Zohor
2. obec Dolný Bar, obecný úrad Dolný Bar ě. d. 30, 930 14 Dolný Bar

Dotknutým orgánom a organizőlciám:
(p o n ado b u dn utí p r áv op latno sti)
3. okľesný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné pľostredie, Korzo B

Bartóka 78913,929 0I Dunajská Streda


