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právoplatnosť ońom.#.{... ..

Podpis

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného pľostredia, Inšpektorát Životného pľostredia Bratislava,
odboľ integľovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgán
štátnej spľávy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zźtkona č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe
staľostlivosti o životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č,.39l20I3Z.z. o integrovanej
prevencii a kontľole znečist'ovania životného prostľedia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,zźtkon oIPKZ"), na zźlk|ade písomného
vyhotovenia Žiadosti prevádzkovateľa FCc Slovensko' s.r.o.' Bratislavská 18,
900 51 Zohor, rčo:31 318 762 zo dňa 15. II.2017, doľučenej Inšpekcii dňa 16. ll.2017,
na zźlkladę konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zźlkona oIPKZ, podľa $ 19

ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskorších pľedpisov (ďalej |en,,zákon o spľávnom konaní")

mení a dopĺňa integrované povolenĺe

vydané rozhodnutím č,' 6924-1451137lŻ0l4lKlrcl370180413lIP zo dňa 16. 01 . 2014, ktoré
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 23. 0I.2014 v znení neskorších zmíen (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

,rBiodegradačná plocha v aľeálĺ skládky v Zohore"
(ďalej len,,prevádzkď')

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe ě. l k zfüonu o IPKZ pod
bodmi:

5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou
ako 10 tzadeřl, ktoľého súčasťoujejedna alebo viacero ztýclxo ěinností:
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a) biologickáuprava,
c) zmiešavanie alebo miešanie pred zač,atím ktorejkoľvek z ostatných činností

uvedených v bodoch 5.I a 5.2

a) Zneškodňovanie odpadu, ktorý nieje nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 50 tza
deň, ktorého súčasťou je:
1. biologickźtuprava;

b) Zhodnocovanie alebo kombinércia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ktoľý
nieje nebezpečný' s kapacitou väěšou ako75 tzadeřt,ktorézahÍňa
1. biologickáuprava

pľe pľevádzkovatel'a:

5.3

obchodné meno:
Sídlo:
Identifi kačné číslo ot ganizźłcie
Variab ilný symbol pr ev ádzky :

Adresa prevádzky:

FCC Slovensko, s.ľ.o.
Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
43 859 623
370180413
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor

o

l.V úvodnei časti integľovaného povolenia sa vkladá text:

podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zálkona o\PIśiL _ konanie o udelení súhlasu na
nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vrátane ich prepľavy' na ktoľé nebol daný súhlas
podľa predchádzĄúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo dľžiteľ odpadu ročne nakladá
v súhrne s väčším mnoŽstvom ako 1 tona alebo ak pľepravca pľepravuje ľočne väčšie
mnoŽstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okĺem súhlasu na pľepľavu nebezpečných
odpadov presahujúcu űzemný obvod okĺesného úradu a súhlasu na pľepravu
nebezpečných odpadov pľesahuj úcu územie kraj a.

Inšpekcĺa vydáva súhlas na nakladanĺe s nebezpečnýmĺ odpadmi vrátane ich
prepravy v územnom obvode Okľesného úradu Malacky s platnost'ou do

22.12.2022.

Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené vnasledovných tabuľkách
integľovaného povolenia:

a) ''odpady 
povolené na prijatie do prevádzky za úěelom

zhodnoteniďzneško dnenia"
(povolené množstvo 35 000 ton ročne)

b) ,,Výstupy Z procesu biodegradácie"
(povolené mnoŽstvo 20 000 ton ľočne)

Platnosť súhlasu inšpekcia ptediži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, akprevádzkovateľ najneskôľ 3 mesiace
pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciupožiada.
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2.V úvodnei časti integľovaného povolenia sa pôvodnÝ text:

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovatel'a:
obchodné meno: .A.s.A. sLovENsKO spol. s ľ.o.
sídlo: Bľatislavská 18o 900 51 Zohor
lČo: 31318762

nahľádza textom:

Povolenie sa vydáva pľe pľevádzkovatel'a:
obchodné meno: FCC Slovensko, s.ľ.o.
síđlo: Bľatĺslavská 18o 900 51 Zohor
lČo: 31318 762

3. V časti ľozhodnutia (III. Podmienkv povolenia / D. opatrenia pre minimalizáciu.
nakladanĺe, zhodnotenĺe, zneškodnenĺe odpadov) sa pôvodnv text podmienh
upravuie nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenie:

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a prepľavu nebezpečných odpadov
vúzemnom obvode okľesného úradu Malacky splatnosťou do Ż7.I1.20l7 sa vydáva pre
druhy nebezpečných odpadov uvedených v tabuľkách:

a.,'Nebezpeěné odpady pľodukované pľi vlastnej činnosti"
(povolené mnoŽstvo 500 ton ročne)

b.,,odpady povolené na pľijatie do pľevádzky za účelom zhodnoteniďzneškodneniď'
(povolené množstvo 35 000 ton ročne)

c.,,Výstupy Z procesu biodegradácie"
(povolené mnoŽstvo 20 000 ton ročne)

Tabuľka činnosti

P. č.
Katalógové

číslo
ođpadu

Názov druhu odpadu kategóľia
Spôsob

nakladania
s odpadom

I 08 03 17 Tonery N Zneškodnenie

N ZhodnotenieŻ. 13 01 10
nechlórované mineľálne

hydraulické oleie

J 13 02 08
iné motorové, pľevodové

a mazacie oleie
N Zhodnotenie

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo

kontaminované
nebezpečnými látkami

N Zneškodnenie5

6 15 02 02

absorbenty, filtľačné
materiály vrátane

olejových filtrov inak
nešpecifikovaných,
handry na čistenie,

N Zneškodnenie
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ochranné odevy
kontaminované

nebezpečnými látkami
7 16 01 07 oleiové filtre N Zneškodnenie
8 16 02 13 Żiarivky s obs. ortuti N Zhodnotenie
9 16 06 01 olovené batérie N Zhodnotenie

10 19 07 02
Kvapalina z akumulaěnej

náđrže
N Zneškodnenie

anałuádza sa novým znenĺm:

Súhlas na nakladanie snebezpečnými odpadmi apľępľavu nebezpečných odpadov
v územnom obvode okresného úradu Malacky s platnosťou do Ż2.12'2022 sa vydáva pre
druhy nebezpečných odpadov uvedených v tabuľkách:

a. ,,odpady povolené na pľijatie do preváďzky za účelom zhodnoteniďzneškodnenia"
(povolené množstvo 35 000 ton ľočne)

b. ,,Výstupy Z procesu biodegradácie"
(povolené množstvo 20 000 ton ročne)

3. V časti ľozhodnutia (III. Podmienkv lenia / D. onatľenia nre minimalizáciu.
nakladanĺe. zhodnotenĺe. zneškodnenie odpadov) sa pôvodnÝ text podmienky č. 3.
upľavuie nasledovne:

Ruší sa pôvodné znenle

Prevádzkovateľ je povinný nakladať So vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym
Programom odpadového hospodárstva (ďalej len ,,PoH"), schváleným príslušným oľgánom
štátnej správy odpadového hospodáľstva a p|ĺiť závaznú časť PoH.

anahrádza sa novým znenim

Prevádzkovateľ je povinný požiadať o súhlas na zLlromažďovanie nebezpečného odpadu
uvedeného v tabuľke: ,,Nebezpečné odpady pľodukované pri vlastnej činnosti" príslušný
okĺesný úrad.

Tabuľka: N ukované v činnosti

kategória
Spôsob

nakladania
s odpadom

P. č.
Katalógové

číslo
odpadu

Názov druhu ođpadu

N Zneškodnenie1 08 03 17
odpadový toner do

tlačiarne obsahujúci
nebezpečné látky

2. 13 01 10
nechlórované mineľálne

hydľaulické oleie
N Zhodnotenie

N ZhodnotenieJ 13 02 08
iné motoľové, prevodové

a mazacie oleje

N Zneškodnenie5 15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky
nebezpeěných látok alebo

kontaminované
nebezpeěnými látkami
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6 15 02 02

absorbenty, filtračné
materiály vttLtafle

olejových filtrov inak
nešpecifikovaných,
handľy na čistenie,

ochranné odevy
kontaminované

nebezpečnými látkami

N Zneškodnenie

7 16 01 07 oleiové filtre N Zneškođnenie

8 16 02 13

Vyrađené zariadenla
obsahujúce nebezpeěné
časti*) iné ako uvedené
v160209až160212

N Zhodnotenie

9 16 06 01 olovené batérie N Zhodnotenie

10 19 07 02

priesaková kvapalina zo
skládky odpadov

obsahujúca nebezpečné
látky

N Zneškođnenie

4. V časti ľozhodnutia (III. Podmienkv povolenĺa / A. Podmienkv pľevádzkovanĺa / 3.

Podmienkv pre surovinv (odpadv). vstupné médĺá. eneľgia. vÝľobkv) má tabul'ka:
Odpady povolené na priiatie do pľevádzky za rĺčelom zhodnotenia/zneškodnenia
v podmienke č. 3.4 aktuálne znenĺe:

3'4 Do prevádzky sa povoľuje prijat' od iných drŽiteľov nasledovné odpady za účelom ich
zhodnotenia činnosťami R12, R13 alebo ich zneškodnenia činnosťami D8 aD15
(odpady je povolené zneškodnit' len v prípade' že by ich zhodnotenie v prevádzke

nebolo možné alebo účelné):

Tabuľka: na do za účelom zhodnoteniďzneškodnenia

o010504 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
010505 vrtné kaly a vľtné odpady obsahuiúce olei N

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahuiúce nebezpečnélátky N010506
o020101 kalyzpľaniaačistenla

02020r kalyzpraniaačistenia o
o02030r kaIy z pľania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

02070r odpad z prania, čistenia a mechanického spľacovania suľovín o
N0501 03 kaly zdnanádrži

050 I 05 rozliate ľopné látky N
N050106 kaly obsahujúce olei z uđržby prevádzok alebo zariadení

050107 kyslé dęchty N
iné dechty N050108

N050109
ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahuiúce nebezpečné látky

0501 13 kaly z napáiacei vody pľe kotly o
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0501 14 odpady z chladiacích kolón o
050604 odpad z chladiaclch kolón o
0801 13

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky N

0801 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113 o
080120

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené
v 0801 19 o

080202 vodné kaly obsahuiúce keľamické materiály o
080203 vodné suspenzie obsahujúce keľamické materiály o
080307 vodné kaly obsahuiúce tlačiaľenskú farbu o
0803 12 odpadová tlačiarensk á farb a ob sahui úca nebezp ečné látky N
0803 1 5 ka|y z tlačiarenskei faÍby iné ako uvedené v 080314 o
1 00 1 2 1

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 100120 o

100122 vodné kaly z čistenia kotlov obsahuiúce nebezpečné látky N
100123 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v I00I22 o
100125 odpady zo sklađovania a úpravy paliva pre uhoľné elektľárne o
r00126 odpady zupravy chladiacei vody o
100327 odpady zupravy chladiacei vody obsahuiúce olei N
130501 tuhé látky zlapaěov piesku a odlučovačov oleia zvody N
1,30502 kaly z odlučovačov ole|a zvody N
130s03 kaly z lapačov nečistôt N
1 30506 olei z odlučovačov oleia zvođy N
130508 zmesi odpađov zlapačov piesku a odlučovačov oleia zvody N
130703 iné palivá vrźltanę zmesí N
160708 odpady obsahuiúcę olei N
160709 odpady obsahuiúce iné nębezpečné látky N

r70106
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škĺidiel,
obkladového materiálu a keľamiky obsahujúce nebezpečné
látky N

170204
sklo' plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo
kontaminov aĺé nębęzpečnými látkami N

170301 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N
170503 zemína a kamenivo obsahuiúce nebezpečné látky N
I 70505 výkopová zemina obsahuirica nebezpečné látky N
170507 štľk zo železniěného zvršku obsahuiúci nebezpečné látky N

r70903
iné odpady zo stavieb a demolácii vrátane zmiešaných
odpadov obsahu|úce nebezpečné látky N

190205
kaly z fyzikálno - chemického spracovania ob s ahuj úce
nebezpečné látky N

r90207 ole'i a koncęntráty zo separácie N
T9O2TT iné ođpady obsahuiúce nebezpeěné látky N

190304
čiastoěne stabilizované odpady označené ako nebezpečné
okrem 190308 N

190802 odpad zlapač,ov piesku o
1 9080s kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd o
190809

zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody obsahujúce
iedlé oleie a tuky o
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190810
Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako
uvedené v 190809 N

19081 1
kaly obsahujúce nebezpečné|atky z biologickej úpravy
priemyselných odpadových vôd N

190812
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné
ako uvedené v 19081 1 o

190813
kaly obsahujúce nebezpečnélátky zinej iryravy
priemyselných odpadových vôd N

190814
kaIy z inej úpravy pľiemyselných odpadových vôd iné ako
uvedenév 190813 o

r90902 ka|y z číľenia vody o
190903 kaly z dekarbonizácie o
19T2II iné odpady vrátanę zmiešaných materiálov z mechanickóho

spracovani a odpadu ob sahu j úce nebezpečn é Iatky N
191301 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahuiúce nebezpęčné látky N
191302 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191301 o
191303 kaly zo sanácie pôdy obsahuiúce nebezpeěné látky N
191304 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 191303 o
191305 ka|y zo sanácie podzemnei vody obsahuiúce nebezpeěné látky N
191306 kaly zo sanácie podzemnei vody iné ako uvedené v 191305 o
19t307

vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo santrcie
podzęmnei vody obsahuiúce nebezpečné látky N

191308
vodné kvapalné odpady a vodné koncentľáty zo sanácie
podzemnej vody iné ako uvedenév I9I307 o

200125 iedlé oleie a tuky o
200306 odpad z čistenia kaĺalizźrcię o

5. V časti ľozhodnutia (III. Podmienkv povolenia / A. Podmienkv prevádzkovania / 3.
Podmienkv pre suľovinv (odpadv). vstupné médiá. energia. výľobkv) má tabuloka:
Výstupv z pľocesu biodegľadácie v podmĺenke č. 3.5 aktuálne znenie:

3.5 odpad Z pľocesu biodegradácie bude vyskladňovaný pod nasledujúcimi katalógovými
číslami.

Tabuľka: V z biode
Katalógové
číslo odpadu

Druh odpadu Kategóľia odpadu

19 03 04
Ciastočne stabilizované odpady označęné

ako nebezpečné okľem 19 03 08
N

19 03 05
Stabilizované odpady iné ako uvedené v

19 03 04
o

l9 13 0l Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce
nebezpečné látky

N

t9 13 02
Tuhé odpađy zo sanácie pôdy iné ako

uvedenév 19 13 01
o
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Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast' integľovaného povolenĺa vydaného
rozhodnutím č.6924-1451l37/2014/Kuc/3701'804l'3llP zo dňa 16. 0|.2014 a ostatné jeho
podmĺenky zostávaj ú nezmenenó.

odôvodnenĺe

Inšpekcia ako pľíslušný oľgán štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ I0 zźlkona
ě.52512003 Z. z' oštátnej správe starostlivosti oŽivotné pľostredie aozmene adoplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ
na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo đńa I5.1I.20I7 prevádzkovateľa FCC
Slovensko' s.ľ.o.' Bratĺslavská 18, 900 51 Zohor,rčo: 31 318 762, doruěenej Inšpekcii dňa
I6.1L20I7, na zźklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6. ztlkona o IPKZ,
mení a dopÍňa integrované povolenie pre pľevádzku ,,Biodegľadačná plocha v areáli
skládky v Zohore".

Vzhľadom na to, žę sa nejedná o podstatnú Zmenu' Inšpekcia nevybľala spľávny
poplatok podľa zttkona č,. I45lI995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v zneni neskorších
predpisov.

Inšpekcia po pľeskúmaní predloženej Žiadosti a pľiloŽených pľíloh zistila, že tźúo svojou
foľmou a obsahom vyhovuje poŽiadavkám podľa $ 7 zźtkona o IPY,'Z a písomne upovedomila
účastníkov konania a dotknuté orgány o zač,ati konania listom č,. 8121-36077l37l20I7lFaślZ3
zo dřla20.Il.2017. Súčasne uľčila 30 dňovú lehotu pre pripomienky a námietky účastníkov
konania, dotknutých orgánov a informovala o možnosti nazľiet' do Žiadosti. Vzhľadom na to,

Že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti prevádzky podľa $ 2 písm. l) zźtkona o IPKZ, inšpekcia
v konaní o Zmene č. 3 integľovaného povolenia upustila od úkonov podľa $ 11 ods. (10) písm.

a), b)' c) a d) zákoĺa oIPKZ' Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadal
o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia upustila od nariadęnia ústneho pojednávania
podľa $ 1 1 ods. (l0) písm. e) zákona o IPKZ' V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu
zmęny integľovaného povolenia účastníci konania a dotknuté oľgány nevyjadrili'

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny
integľovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
predlŽenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepravy' Nakoľko
predmetom ZmeÍLy integrovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena rozsahu činnosti
podľa zákona č,' 2412006 Z.z' o posudzovaní vplyvov na Životné pľostredie a o Zmene a
doplnení niektoľých zákonov táto zmęĺa nebola posudzovaná podľa zákonač:.2412006 Z.z.

Povoľovaná pľevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv ĺa životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý oľgán
nebol požiadaný o vyjadrenie' ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na zźĺklađe vykonaného konania o Zmene integrovaného povolenia
preskrimala Žiadosť podľa zttkona o IPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva Z $ 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené
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podmienky podľa zźlkona o IPKZ azákona o správnom konaní, ktoľé boli súčasťou
integrovaného povoľovania arozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o správnom konaní moŽno podať na
Slovenskú inšpekciu Životného prostľedia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odboľ
integrovaného povoľovania akontroly, Jeséniova 17,831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doľučenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia úěastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných ľiadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť mőže bý pľeskúmaná súdom'

1

']

fr ,vąt+4 hl aű ,/r,
Ing. JozefProhászka

riaditeľ

Doľučuje sa:

Účastníkom konania:
1. FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor
2. FCC Zohor' s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5l Zohor
3. obecný tľadZohor, Dolná ulica č. 46,900 51 Zohor

Dotknufým oľgánom a or ganizálciám :

(p o nado b udnutí právop latn o sti)
4. okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zźlhorácka 2942160A,

901 01 Malacky
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