
SLoVENsKÁ INŠPEKCIA Żlv orľÉHo PRoSTREDIA
lnšpekto rát źiv otného prostľedia Bratislava

Jeséniova I7,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 8099 -4017 9 l 37 l 20l 7 lFaš/3 70 1 8 0 I 04 l Z27 Bľatislava 18.12.2011

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného prostľedia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,

odboľ integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako pľíslušný orgáĺ
štátnej správy podľa $ 9 ođs' 1 písm. c) a $ I0 zttkona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve

starostlivosti o Životné pľostredie a o zmęne a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov apodl'a $ 32 ods. 1 písm. a) zźkoĺa č).39l20I3Z.z. o integrovanej

pľevencii a kontľole znečisťovania životného prostredia a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znęni neskorších predpisov (ďalej Ien ,,ztlkon oIPKZ"), na základe písomného

vyhotovenia žiadosti pľevádzkovateľa FCC Zohor, s.r.o.' Bľatĺslavská 1'8' 900 51 Zohor,
lčo:31 390 7l4 zo dňa 13. II. 2017, doručenej Inšpekcii dňa 15' |I'2aI7, ĺa zźů<lade

konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zźl<onao|PKZ, podľa $ 19 ods. I zźů<ona

olPKZ vsúčinnosti so zákonom č,'71,11967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poriađok)

v znení neskorších pľedpisov (ďalej len,,zákon o spľávnom konaní")

mení a doplňa integrované povolenĺe

vydané rozhođnutím č. 4264loIPK-437l04-I<k/370180I04 zo dňa 11' 11. 2004, ktoľé

nadobudlo pľávoplatnosť dňa 20. 12.2004 v znęni neskorších zmien (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný" a ,rSkládka odpadov na
nebezpečný odpadoo

(ďalej len,,prevád zka")

o nutie n lo
./nĺł

porl pis
prävoplatnost'dňom

kategoľizovanej v Zozname pľiemyselných činností v Pľílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod

bodmi:
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5.4. Skládky odpadov' ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deí alebo majú celkovú
kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov

pľe prevádzkovate|'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifi kačné číslo or garizácie
Variab ilný s ymbol pr ev ádzky :

Adresa prevádzky:

FCC Zohoľ' s.ľ.o.
Bľatislavská L8' 900 51 Zohor
31.390 714
370180104
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor

L.V úvodnei časti ĺntegľovaného povolenia sa pôvodnÝ text:

pľevádzkovatel'ovi: .A. S. A. Zohor spol. s. r. o., Bľatislavská 18, 900 5t Zohor,
ICO: 31390 714

Prevádzkaje umiestnená vk.u. Zohor na pozemkoch uvedených na liste vlastníctva č,.2I]2,
Katastrálny úrad v Bľatislave, Správa katastľa Malacky 106, paľcelné čísla:
15014/15, 15014/16, 15015/13, 15015/14, 15015/15, 15015/16, 15015/17, 15015/18,
15015/19, 15015/20, 15015/21, 15015/22, 15015/23, IsAIT/2,
ktoých vlastníkom je spoloěnosť .A. S. A' Zohoľ spol. s. r. o'' Bratislavská l8' 900 5I Zohor.
v pľávnom vzťahu 1lI.

nahrődza textom:

pľevádzkovatel'ovi: FCC Zohor' s. r. o., Bratĺslavská 18, 900 51 Zohor,
ICO: 31390 714

Prevádzkaje umiestnená v k.u. Zohot na pozemkoch uvedených na liste vlastnictva č,.2172,
Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Malacky 106, paľcelné čísla:
15014/15, 15014/16, 15015/13, 15015/14, 15015/15, 15015/16, 15015/17, 15015/18,
15015/19, 15015/20, 15015/21, 1501 5/22, t50I 5/23, I 5017/2,
ktorých vlastníkom je spoločnost'FCC Zohor s. r. o.' Bľatislavská 18, 900 5l Zohor.
v právnom vzťahu ll1r.

l.V úvodnei časti integrovaného novolenia sa vkladá text:

Súčast'ou konania o vydanie zmeny č,.27 iĺtegrovaného povolenia je:

V oblasti odpadov

-udelenie súhlasu na naklađanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa $ 3 ods.
3 písm. c) bod 6. zákona oIPKZ pre pľevádzku ,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný" a,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad",
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Inšpekcia udel'uje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepľavy
v územnom obvode okľesného úľadu v Malackách na odpady uvedené v tabul'ke č. 2.

integľovaného povoleniao do teľmínu 18.12.2022, v celkovom množstve 25 000 t/ľok.

Platnosť sťlhlasu inšpekcia ptedÍži, ato aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré

boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôľ 3 mesiace pred

uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiađa.

2. V časti rozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / opatľenia na ochľanu ovzdušia. vody
a pôdv a opatrenia pre technické zaľiadenia na ochľanu ovzdušia. vodv a pôdv
v nrevádzke. nođmienkv l - Všeobecné sä nôvodn'ý text
podmienky č. 1.20. upravuie nasledovne

Ruší sa pôvodné znenie;

,,Platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich prepravu v územnom obvode
okĺesného úradu v Malackách je urěená ďo \2.11.20|7;'

anahrádza sa novým znenĺm:

,,Platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpađmi a ich pľepravu V územnom obvode
okľesného úradu v Malackách je určená ďo 18.12.2022."

Toto ľozhodnutie tvoľí neoddelitelhú súčasť integľovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č,.4264/oIPK-437/04-Kk/370180104 zo dńa 11. 11. 2004 a ostatné jeho

podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenie

Inšpekcia ako pľíslušný oryán štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zákona

č,.52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostľedie ao Zmene a doplnení

niektoých zákonov v znęní neskorších predpisov a podľa $ 32 ods. 1 písm' a) zákoĺa o IPKZ
na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo ďřla I3.II'2017 prevádzkovateľa FCC Zohor,
s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor, rčo:31 390 7l4, doručenej Inšpekcii dňa

l5.ll.2017, na zźklade konaní vykonaných podľa $ 3 ods' 3 písm. c) bod 6. zákoĺa o IPKZ,
mení a dopĺĺa integrované povolenie pľe prevádzku 

'Skládka 
odpadov na odpad, ktoľý nĺe

je nebezpečnýoo a,,Skládka odpadov na nebezpečný odpad'o.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmeil\ Inšpekcia nevybrala spľávny

poplatok podľa zźkona č,' I45lI995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskorších
pľedpisov.
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Inšpekcia po preskúmaní predloženej Žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou
formou a obsahom vyhowje požiadavkám podľa $ 7 zźl<ona o IPKZ a písomne upovedomila
účastníkov konania adotknuté orgány o začatí konania listom ě. 8099-
35882l37/20I]lFašlZ27 zo dňa 15.11'2017. Súčasne uľěila 30 dňovú lehotu pľe pľipomienky
a námietky účastníkov konania, đotknutých orgánov a informovala o možnosti nazľieť do
žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti prevádzky podľa $ 2 písm. j)
zźtkona o IPKZ, inšpekcia v konaní o Zmene ě. 27 integrovaného povolenia upustila od
úkonov podľa $ 11 ods. (10) písm. a), b)' c) a d). V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa
k vydaniu Zrneny integľovaného povolenia účastníci konania a dotknuté orgány nevyjadľili.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu Zmeny
integrovaného povolenia. Dôvodom Žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia je
predlženie súhlasu na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vrátane ich pľepravy. Nakoľko
predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmeĺa činnosti aĺi zmęna rozsahu činnosti
podľa zźlkona č,. 2412006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na žívotné prostredie a o Zmene a
doplnení niektorých zákonov tźlto zmena nebola posudzovaná podľa zźkona č:.2412006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
ýznamný negatívny Vplyv naživotné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgźĺn
nebol požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vy'konaného konania o Zmene integrovaného povolenia
preskúmala Žiadosť podľa zákona oIPKZ a podľa vyjadľení účastníkov konania a dotknutých
orgánov, ktoľým toto postavenie vypl1ýva Z s 9 zákona oIPKZ zistlla, že sú splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ azákona o správnom konaní, ktoľé boli súčasťou
integľovaného povoľovania arozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 zákona o spľávnom konaní možno podať na
Slovenskú inšpekciu Životného prostredia, Inšpektoľát Životného pľostľedia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania akontroly, Jęséniova I7,831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doľučenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto ľozhođnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobuđne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý preskúmaná súdom.

Itl
łł

Ing. Jozef Prohźszka
ľiaditeľ

Doľučuje sa:
Účastníkom konania:
1' FCC Zohor' s.ľ.o.' Bratislavská 18' 900 5l Zohor
2. FCC Slovensko, s.r.o', Bratislavská 18,900 51 Zohor
3. obec Zohor, Obecný inad Zohor, Dolná ulica č. 46,900 5| Zohor

Dotknu{ým oľgánom a organizátcĺám:
(p o nado b ud n utí p ľ ávoplatno sti)
4. okľesný úrad Malacky, odboľ starostlivosti o životné pľostredie, Zźlhorácka 2942160A,

901 0l Malacky




