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sLovENSKÁ INŠPEKCIA zlv orľÉHo PROSTREDIA
Inšpekto rát źiv otného pľostľedia Bľatislava

Jeséniova 77,831 01 BRATISLAVA

Číslo : 59 58 l 37 l 2oI 9 lF aś-2848 5 l 2OI9 l 37 O | 8Ol04 l Z3 0 Bratislava 02.08.2019
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ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného pľostľedia, Inšpektoľát životného prostľedia Bratislava'
odbor integľovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekcia"), ako príslušný orgán
štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ I0 zékona č). 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších pľedpisov apodľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona č,' 39l20l3Z.z' o integrovanej
prevencii a kontľole znęčisťovania životného pľostľedia a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o IPKZ"), na zálklade písomného
vyhotovenia Žiadosti prevádzkovateľa FCC Zohor, s.r.o.' Bľatislavská 18o

900 51 Zohor,lčo:.st 3g0 714 zo dňa03.O4.2OIg, doľučenej Inšpekcii dřľ-05.04.2019' na
základe konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod I.3. a písm. c) bod 6. zźlkona
oIPÍśZ, podľa $ 19 ods. l zákona oIPKZ vsúčinnosti so zĺíkonom č.7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o správnom konaní")

menl a doplňa integľované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4264loIPK-437l04-I<k/370180104 zo dňa 11. 1l. 2004, ktoré
nadobudlo pľávoplatnosť dňa 20. 12.2004 v zneni neskoľších zmien (ďalej len ,,integrované
povolenie"), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečnýoo a 
'Skládka 

odpadov na
nebezpečný odpad"

(ďalej len,,prevádzka")

kategoľizovanej v Zozname pľiemyselných ěinností v Pľílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod
bodom:
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5.4. Skládky odpadov, ako srĺ vymedzené v osobitnom pľedpĺse, ktoľé prĺjímajú vĺac ako
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu pľesahujúcu 25 000 t, okľem skládok
inertných odpadov.

pľe prevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identiťrkaěné číslo or ganizácíe :
Variabilný symb o1 pr ev ádzky :

Adresa prevádzky:

FCC Zohoľ' s.ľ.o.
Bratislavská 18' 900 51 Zohor
31 390 714
370180104
Bratislavská 18' 900 51 Zohor

Súěasťou konania o vyđanie zmeny ě. 30 integrovaného povolenia je:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
podl'a $ 3 ods. (3)o písm. b) bod 1.3. zákona oIPI{L _ povolenie na vypúšťanie vőd z
povľchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.

V oblasti odpadov
podl'a $ 3 ods. (3)' písm. c) bod 6. zálkona oIP\{L - súhlas na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich pľepravy, na ktoľé nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak
pôvodca odpadu alebo dľŽiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším mnoŽstvom ako 1 tona
alebo ak pľepravca pľepľavuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov;
okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okľesného
úĺadu a súhlasu na prepravu nebezpeěných odpadov presahujúcu územie kľaja.

1. Vo výľokovei časti ľozhodnutia sa v kapitole ""Súčast'ou integľovaného povolenia ie"
vkladá norłý text v nasledovnom znení:

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

Inšpekcia udel'uje súhlas

podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod č. L3. zákona oIPKZ - povolenie na vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku vsakom do podzemných vôd

Platnosť súhlasu do 02.08.2023

V oblasti odpadov

Inšpekcia udel'uje súhlas

podl'a $ 3 ods. 3 písm. c) bodu 6. zálkona oIPI(IL v súčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. f)
zákona č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy v územnom obvode
okľesného úľadu v Malackách na odpady uvedené v tabul'ke č. 2. integrovaného
povolenĺa a odpad s kat. č. 19 07 02 prĺesaková kvapalina zo skládky odpadov
obsahujúca nebezpečné látkyo do teľmínu 02.08.2024, v celkovom množstve 25 000 t/ľok.
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Platnosť súhlasu inšpekcia pređiŽi, a to aj opakovane, ak nedošlo k Zmene podmienok' ktoľé
boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pľed
uplynutím tohto teľmínu o to inšpekciu požiada.

3. V časti ľozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / A. opatrenĺa na ochľanu ovzdušia"
vodv a pôdv a opatľenia pľe technĺcké zariadenĺa na ochľanu ovzdušia. vodv a pôdv

v orevádzke. noĺlmienkv l 1. Všeobecné nodmienkv) text v nodmienke č.

1..20.2

Platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich pľepľavu v územnom obvode
okresného úradu v Malackách je určená do 18.12.2022.

nahrádza textom:

Platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich prepravu v územnom obvode

okresného úradu v Malackách je uľčená do 02.08.2024.

2. V časti ľozhodn ill. Zńväzné nodmĺenkv / C. Tvoľba minimalizácia-

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich prepravu v územnom obvode okĺesného
úradu Malacky bol prediŽený zmenou č. 20 integľovaného povolenia pre nebezpeěné odpady
uvedené v tabuľke č. 4 integrovaného povolenia, pre celkové mnoŽstvo nebezpečných
odpadov 850 t/ľok.

nakladanĺe. zhodnotenie. zneškodnenĺe) sa text v podmienke č. 7.:

Platnosť súhlasu do |2.l1.20l7

Pľevádzkovateľ je povinný poŽiadať okľesný úrad o vydanie súhlasu na zhĺomaŽďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa $ 97 ods. 1 písm. g) zźlkona č,. 79l20I5
v pľípade, Že v prevádzke zhľomažďuje väčšie mnoŽstvo nebezpečných odpadov (ktorých je

pôvodcom) ako 1 tona.

nahrádza textom:

Prevádzkovateľ je povinný požiadať okľesný úrad o vydanie súhlasu na zllromaŽďovanie

nebezpečných odpadov upôvodcu odpadu podľa $ 97 ods. 1 písm. g) zákona č.79l20I5
v pľípade, že v prevádzke zlT omažďuje väčšie mnoŽstvo nebezpečných odpadov (ktoľých je

pôvodcom) ako 1 tona.

ó. V časti ľozhodnutia (II. Záväzné podmienkv / A. Opatľenia na ochľanu ovzdušia.
vody a pôdv a opatľenia pre technické zaľiadenia na ochranu ovz4ušia. vodv a pôdv
v prevádzke. všeobecné podmienkv / 1. Všeobecné podmienkv) sa doplňa o podmienku č.

1.27.:

Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povľchového ođtoku vsakom do podzemných
vôd:
1. Spôsob a miesto vypúšťania vôd:
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o Vsak povrchovej vody z povľchu rekultivácie (skládka NNo2' plocha 1):

Dažďové vody zrekultivovanej plochy skládky (severný azápadný svah) slí zvedené do
betónovej obvodovej žľabovky,ďalej do novo vybudovanej horskej vpuste aďalej
potrubím do j estvuj úcej odvodňovacej priekopy.

Súradnice miesta vypúšťania dažďových vôd vsakom:

č. bodu Y x Z dno rury
I 582784.55 1263485.r5 r44.6r
2 582783'Ż0 1263485.40 144.63

J s82783.06 1263484.65 r44.6r
4 58Ż784.41 lŻ63484.39 r44.59

5 582'ĺ82.47 1263477.4r r43.52 143.32

o Vsak povrchovej vody z povľchu ľekultĺvácie (skládka No' 1. fáza)

V päte skládky je na drenážnom geokompozite položený flexibilný dľenážny (perfoľovaný)
drén. Na drén sú vsadené potrubia, ktoré odvádzajű dažďové vody z pľiestoru päty
rekultivácie do Žľabovky.

Dažďové vody zrekultivovanej plochy zo zäpadnej stľany skládky sú zvedené do
betónovej obvodovej žľabovky, ktoráje napojená najestvujúci úsek, ďalej dojestvujúcej
hoľskej vpuste, potrubím do akumulačnej jímky povrchových vôd.

Dažďové vody z východnej strany sú zvedené do Žlabovky popri pľevádzkovej
komunikácii' ďalej odvádzané do novo vybudovanej hoľskej vpuste, ďalej potrubím do
erőzĺej ryhy popri oplotení.

Súradnice miesta vypúšťania dažďových vôd vsąkom:

č. bodu Y X Z
6 58Ż424.46 1263485.r5 144.6r

7 582423.70 IŻ63485.40 144.63

8 582423.53 1263484.65 r44.6r

9 5824Ż4.46 1263484.39 r44.59

o Vyústenieznádrźe do kanála

Dažďové vody sú zberuné v jímke povľchovej vody a vypúšťané do územia vsaku.

Súradnice miesta vypúšťania dažd'ových vôd vsakom:

č. bodu Y x Z dno rury
10 582736.2r 1263229.69 142.02

11 582748.56 IŻ63224.78 141.50

2. Nakoľko ide o vypúšťarie dažďových vôd, limity na vypúšťanie sa neurěujú.
3. Všetky objekty a zaiadenía odvádzajúce vody z povrchového odtoku 1 x mesačne čistiť

tak, aby bo| zabezpečený nehatený odtok vöd z povľchového odtoku. Čistenie vykonávať
aj mimo určenej đoby a to bezprostredne po prívalových đažďoch, prípadne po ich
zneěistení náletovým odpadom.

4. Platnosť povolenia: do 02.08.2023.
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Toto rozhodnutie tvorí neoddelĺtel'nú súčast' integrovaného povolenia vydaného
ľozhodnutím č. 4264loIPK-437l04-Kkl370180104 zo dňa 11. 11. Ż004 a ostatné jeho

podmienky zostávaj ú nezmenené.

odôvodnenĺe
Inšpekcia ako pľíslušný orgĺĺn štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ 10 zélkona

č,.525l2OO3 Z. z. oštátnej spľáve starostlivosti oŽivotné pľostredie aozmene adoplnení
niektoqých zákonov v zĺení neskoľších pľedpisov a podľa $ 32 ods' 1 písm. a) zákona o IPKZ
nazźlklade písomného lyhotovenia žiadosti zo dřla 03.04. 20L9 prevádzkovateľa FCC Zohoľo

s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, Ičo: sr 3g0 71'4, doľučenej Inšpekcii dňa

05. 04. 2OI9 a na základe konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. b) bod I.3. a písm. c)

bod 6' zákona oIPKZ mení adopĺňa integrované povolenie pre prevádzku ,rSkládka
odpadov na odpad, ktolý nie je nebezpečnýoo a ,,Skládka odpadov na nebezpečnf
odpad".

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmeill, Inšpekcia nevybrala spľávny
poplatok podľa zákona č,. I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších

pľedpisov'

Spľávne konanie zaěa\o dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po pľeskumaní

predloženej Žiadosti a priložených príloh zistila, že táto svojou formou a obsahom vyhovuje
požiadavkám podľa $ 7 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa $ 11 ods. 5 zźlkoĺa oIPKZ upovedomila listom č. 5958-

18537l37l2OI9lFašlZ30 zo dňa 17.05.2018 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté

oľgány o začatí spľávneho konania vo veci Zmeny integrovaného povolenia. Súčasne uľčila
lehotu pre pľipomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a infoľmovala o

možnosti nazrieť do žiadosti. Vzhľadom na to, že nejde o podstatnú Zmenu v činnosti
prevádzky podľa $ 2 písm. I) ztlkona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 30 integrovaného

povoleniaupustila od úkonov podľa $ 11 ods. (l0) písm. a), b), c) ad). Vzhľadom nato,že
žiadny z účastníkov konania nepožiadal o naľiadęnie ústneho pojednávania, Inšpekcia

upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa $ 11 ods. (10) písm. e) zákona oIPKZ'
V stanovenej 30 dňovej lehote navyjadľenie nebolo zaslanéžĺadĺe stanovisko.

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bľánili vydaniu zmęfiy
integrovaného povolenia. Dôvodom žiadosti o zmenu vydaného integľovaného povolenia je

vydanie povolenia na vypúšťanie vôd zpovrchového odtoku vsakom do podzemných vôd
a súhlas na nakladanie s nebezpečnými látkami vľátane ich pľepravy, okĺem súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov pľesahujúcich uzemię kľaja - pľepľava na skládku
nebezpečného ođpadu kat. č. 20 0l 05 _ obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami vrátane pľázdnych tlakových nádob do zoznamu
odpadov povolených na pľepľavu v rámci územného obvodu Malacky, za účelom
zneškodnenia odpadov činnosťou Dl na skládke odpadov.
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Nakoľko pľedmetom zmeny integľovaného povolenia nie je zmena činnosti ani zmena
rozsahu ěinnosti podľa zákona č,. Ż412006 Z.z' o posudzovaní vplyvov na Životné prostľedie a
o Zmene a doplnení niektoých zákonov táto zmena nebola posudzovaná podľa zél<ona ě.

24lŻ006 Z.z.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá
významný negatívny vplyv na životné pľostredie cudzieho štátu, pľeto cudzí dotknutý orgźln
nebol požiadarlý o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho pľocesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integľovaného povolenia
presklimala žiadost' podľa zźtkoĺa oIPKZ a podľa vyjadrení účastníkov konania a dotknutých
orgĺĺnov, ktoným toto postavenie vyplýva z s 9 zźlkona o|PKZ zistíla, Že sú splnené
podmienky podľa zákona o IPKZ azákona o správnom konaní, ktoré 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 pľostredia, Inšpektorát Životného pľostredia Bratislava, odbor
integľovaného povoľovania akontroly, Jeséniova I],831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných ľiadnych opľavných prostriedkov
nadobudne právoplatnost', j eho zákonnost' môže byt preskúmaná súdom.

,
*ł)4

i

h JUDr. Richard Molnár
ľiaditęľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. FCC Zohor' s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,900 51 Zohot
3. obec Zohoľ, obecný ilľaďZohor' Dolná ulica č. 46,900 5I Zohor

Dotknutym orgánom a organizálciám:
(p o n adob udn utí právop latno stí)
4. okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie, Záhorźrcka 2942160A,

90126 Malacky


