
sLovENSKÁ INŠPEKCIA ŻIv oľľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto rát źiv otného prostľedia Bľatislava
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KoLAUDAČNÉ RoZHoDNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektoľát Životného pľostredia Bľatislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy

podľa $ 9 ods. 1písm. c) a $ IOzákonač,' 5Ż512003 Z.z. oštátnej spľáve staľostlivosti o Životné

pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zátkonov v znęni neskorších predpisov a ako špeciálny

stavebný úľad podľa $ 120 ods. 1 zźkona č,' 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriađku v zĺeni neskoľších pređpisov (ďalej len ,,stavebný zákoĺ") v súčinnosti so zákonom

č,.7Ilt967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vzneni neskorších pľedpisov (ďalej len

,,zttkon o správnom konaní"), na základe podaného návrhu na uvedenie stavby do užívania,

pľedloŽených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa $ 82 stavebného zákona rozhodnutie na užívanie 1. etapy stavby:

,,RoZšÍRTNIE AREÁLU sKLÁDKY oDPADoV ZoHoR
SKLADKA ODPADOV - STAVBA 3oo - 1. etapa

(ďalej len,,stavba")

vrozsahu stavebných objektov podľa pľojektovej dokumentácie pľe stavebné povolenie z212016

vypľacovanej zodpovedným projektantom Ing. Juľajom Medveck;im prislúchajúcich k 1. etape:

so 101 obslužná komunikácia
so 102 Teleso skládky - 1. etapa, prípľava űzennia II. etapa
so 103 odvodnenĺe skládky
So 105 Reciľkulácia
so 106 odvod dažďových vôd - vodná stavba
So 108 Nádľž pľiesakovej vody
so 207 Káblové rozvody a motoľická inštalácia
So 208 Sadbové úpravy

katastľálne ilzemie'. Zohor
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na pozemkoch paľc. č.: 2412413 ostatné plochy
Vlastník: FCC Zohor spol. s r.o'
24l21/I ostatné plochy
Vlastník: FCC Zohor spol. s r.o.
24125 l 13 ostatné plochy
Vlastník: FCC SLOVENSKO spol' s ľ.o.,
24125 126 ostatné plochy
Vlastník: FCC SLOVENSKO spol. s ľ.o.

účel stavby: .

chaľakter stavby:

Právo FCC Zohor spol. s ľ.o. užÍvať stavbu na pozemkoch FCC
SLOVENSKO spol. s r.o. vyplýva Zo zmluvy o prenájme zo dňa
Io.t2.Ż0|5.

2420 - ostatné inžinierske stavby - skládka odpadov

trvalźt

Stavba bola zrealizovaná na zźĺk|adę ZmeÍLy integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo
stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím č. 4263-l8686l37l20I6lKucl
3 701 801 04 lZ26-sP zo I7 .06.201 6, ktoré nadobudlo pľávoplatn osť 06.07 .2016 .

Podmienky pľe užívanĺe stavby:
1. Stavbu užívať na účel určený v tomto ľozhodnutí.
2. Zabezpečĺť vykonávanie peľiodických odborných pľehliadok a skušok technických zaiadeni

v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výľobcom,
podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.

4. Uživanie stavby nesmie ollrozovať verejný záujem z hľadiska ochľany života a zdravia osôb,
Životného prostľedia, bezpeěnosti práce, technických zariadeni a požiamej ochrany.

5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovat'
s Inšpekciou.

6. V prípade mimoriadnej udalosti alebo haváńe v prevádzke sa postupuje v zmysle platných
prevádzkových dokumentov a všeobecn e zźx đzný ch pľávnych predpi sov.

7. Pľevádzkovateľ je povinný pľojektovú dokumentáciu skutočného ľealizovania stavby
uchovávať po celý čas užívania stavby.

8. Pľevádzkovateľ je povinný pľojektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby
odovzdať pri pľevođe alebo prechode vlastníckeho prźxa k stavbe jej nasledujúcemu
vlastníkovi.

9. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznźtmiť
inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti pľechodu pľáv a povinností.

10. Pri ZmeÍLę prevádzkovateľa stavby prechádzĄűpráva apovinnosti určené vtomto rozhođnutí
na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúŽiť účelu azapodmienok uľčené
v tomto rozhodnutí.

7I' Zmenu prevádzkovateľa stavby je jęj nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť
inšpekcii do 10 dní odo dňa úěinnosti pľechodu prźx a povinností.

Rozhodnutĺe o námĺetkach a pľĺpomienkach rĺčastníkov konania:
V kolaudačnom konani a na ústnom pojednávaní účastníci konania nevzniesli Žiadne námietĘ

a pripomienky.
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Kladne bez pripomienok sa vyjadrili:
zźĺvđzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravoÍnictva Bratislava hlavné mesto

č,. HŻP l 6449 l2ol7 z 1O.3.2OI],
zźxazným stanoviskom Inšpektoľátu pľáce Bratislava č. IBA-10-03-2'2/zs'C22,23-l7
IPBA/IPBA_B OZPIKON I 20 I 6 I 47 5 6 520 17 I 2823 z 17 .03 .2017 .

I<R HaZz v Bratislave sa súhlasne vyjadľil zápisom do pľotokolu z ústneho pojednávania

a mięstneho zisťovania.

o d ô v od n e n ie

Stavebník BCC Zohor' s.r.o.' Bratĺslavská t'8, 900 51 Zoľror,lčo: 31 390 7l'4, podal dř:r-

16.02.2011 Inšpekcii návrh na uvedenie stavby ,,ROZŠÍRENIE AREÁLU SKLÁDKY
oDPADov ZoHoR SKLÁDKA oDPADov - sTAvBA 3" - 1'. etapa" do užívania.

Inšpekcia pľeskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby

,,RoZŠÍRENIE AREÁLU sKLÁDIff oDPADoV ZoHoR SKLÁDKA oDPADov -
sTAvBA 3oo 1. etapa (ďalej len ,,stavbď') do užívania a v súlade s ustanovením

$ 80 ods. 1 stavebného zttkona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy
listom č,. 316I-5774137l20l7lZtLllI<R-Z26 z 20.02.20l] zač,atie kolaudačného konania azároveřl
zvolala ústne pojednávanie, spojené smiestnym zisťovaním na deň 17.03.2017 na mieste stavby

v areäliptevádzky.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka a zástupcovia Inšpekcie. Zoznam
zúčastnených tvorí prílohu kprotokolu č. 3161-8330l37l20I7lZtLll370I80104lKR-26 o ústnom
poj ednávan í z ko|audačného konania (ďalej len,,protokol").

Inšpekcia pri kolaudácii uvedenej stavby nezistila vady a nedoľobky podľa stavebného

zákona, brániace riadnemu a bezpečnému uŽívaniu stavby na určený účel, ani nezistila odchýlky
oproti schválenej pľojektovej dokumentácii.

Pľevádzkovateľ pređložil na ústnom pojednávaní nasledovné záväzĺé stanoviská dotknutých

orgánov:
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotnictva Bľatislava hlavné mesto

č,. HŻP l 6449 l20I7 z LO.3.2OI7,

- stanovisko tnšpektorátu pľáce Bratislava č. IBA-10-03 -2.2lzs-C22,23-l7
IP BłIPBA_B oZPlKoN l 20 I 6 l 47 5 6 520 |7 l 2823 z 17 .03 .2017 .

Všetky uvedené stanoviská dotknutých orgánov boli kladné a bez pripomienok.

Kladné stanovisko okĺesného ľiaditęľstva Hasiěškého azźrchranrlého zboru v Malackách bolo
zapísané do protokolu.

Ďalej boli stavebnému úradu predloŽené ďalšie podklady preukazujúce zaistenie bezpečnosti

a ochĺany zdtavia ľudí a životného prostľedia, ako aj splnenie požiadaviek spôsobilosti stavby na

riadne abezpečné uŽívanie' Zoznam všetkých predložených dokladov na ústnom pojednávaní je
uvedený v pľotokole z kolaudaěného konania a doklady sú uloŽené v spise.
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Na základe preskúmania pľedloŽených dokladov a miestnej obhliadky stavby stavebný úrad

v rámci ústneho pojednávania skonštatoval, že skutoěné pľeveđenie stavby ani jej uŽívanie nebude

ohĺozovať zźlujmy spoločnosti, a preto bude možné vydať povolenie na uŽívanie stavby.

Stavebný úľad vuskutočnenom kolaudačnom konaní pľeskúmal predložený návľh na

kolaudáciu' pľejednal ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi aotganizáciami azistil, že

stavba je uskutočnená v súlade s $ 81 ods. 1 stavebného zátkoĺa, jĄ uživanim nie sú ohĺozené
záujmy chľánené stavebným zákonom, pređpismi vydan;ými na jeho realízáciu a osobitnými
predpismi.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnęné poplatkom vo
výške 400 euľ prevodom na účet v súladę s poloŽkou 62apísm. g) sadzobníka správnych poplatkov
zákona č,. I45lI995 Z, z. o správnych poplatkoch v znęĺi neskorších predpisov.

Po preskúmaní a zhodnotení predložených dokladov, vy'jadľení dotknutých orgánov štátnej

správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, žę boli splnené podmienky stavebného povolenia,
stavba vyhovuje všeobecným technickým požĺadavkám na výstavbu podľa $ 47 a $ 48 stavebného

zákoĺa ako aj príslušné ustanovenia Vyhlášky trĺŽp sn č,. 53212002 Z. z. ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkźlch na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
IJžÍvanim stavby nębude ohľozený život azdravie osôb, ani životné pľostredie apľeto Inšpekcia

ľozhodla tak, ako sauvádzavo vyrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môŽe podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného pľostredia,

Inšpektoľát životného prostľedia Bľatislava, odboľ integrovaného povoľovania a kontroly,
Jeséniova 17,831 01 Bratislava do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia
účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opľavných pľostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý'pľeskúmaná súdom.

x))
Ing. JozefPrJha."ku

riađiteľ

Doľučuje sa:

Účastníkovĺ konanĺa:
1. FCC Zohor' s.r.o.' Bratislavská 18, 900 5l Zohor
2' FCC SLOVENSKO spol. s.r.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor
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D otknutým orgánom a or ganizálciám:
(p o n ado b u dnutí p r áv oplatn o sti)
3. obec Zohor - stavebný tĺrad,900 51 Zohor
4' obec Zohoľ _ orgán ochľany ovzdušia, 900 51 Zohor
5. okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Zźthorácka2942l6o A, 901 26 Malacky
6. Regionálny úrad verejného zdravotĺictva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave,

regionálny hygienik, Ružinovsk á 8, 820 09 Btatislav a 29
7 . Inšpektoľát práce Bľatislava, Zakasáriou I,832 64 Bľatislava
8. okľesné ľiaditeľstvo HaZZ Malacky, Legioniírska882,901 01 Malacky
9. Slovenský vodohospodáľsky podnik, š. p., oZ Bratislava' Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
10. Iftajskýpamiatkovýurađ, Lešková 17,8I1 04 Bratislava
1 1. Zźryados|ovenská energetika, a. s., Čulen ova 6, 816 47 Bratislava 1

12. Zźĺpadoslovenská distľibučná, ä. S., Čulenova 6,8|6 47 Bratislava I

1 3. Hydľomeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
14' BVS, a.s., Prešovská 48, 8Ż6 46 Bratislava
15. sPP - distľibúcia, a.s., Mlynské nivy 44lb,825 11 Bratislava
16. Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky - odbor hodnotenia a posudzovania

vplyvov ĺaživotnéprostľedie, Nám. Ľ. Štúľa I,8I2 35 Bratislava
I1. Vion a.s., Továrenská 64, 953 01 ZlatéMoruvce

Vyvesené (podl'a EIA) dňa: Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:


