
  

 

  

 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
 

 

Č.j. 9320/37/2019-38856/Faš 

 

 

Z V E R E J N E N I E 

 

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ‟) 

 

a 

 

V Ý Z V A 

 

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

 

1.1.  Žiadosť zo dňa:                        06.09.2019 

 

1.2. Doručená na správny orgán:    Slovenská inšpekcia životného prostredia  

                                                        Inšpektorát životného prostredia Bratislava  

                                                        odbor integrovaného povoľovania a kontroly  

                                                        Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

 

1.3. Doručená dňa:                           09.09.2019 

1.4. Evidovaná pod číslom:             32843/2019 

      1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu   

       www.sizp.sk:   

                                                               28.10.2019 

     

 

 

 

 

http://www.sizp.sk/
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   1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/mesta:                                                                      

 

 

 

                                                                           ............................... 

                               Dátum zverejnenia 

                               pečiatka a podpis 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/mesta: 

                                                                     

              

                                                                    ............................................... 

                                  Dátum ukončenia zverejnenia 

                                pečiatka a podpis 

2. Prevádzkovateľ: 

       2.1. Názov:                           FCC Zohor, s.r.o. 

       2.2. Adresa:                          Bratislavská 18, 900 51 Zohor                     

 2.3. IČO:                               31 390 714    

 

 

3. Prevádzka: 

3.1. Názov:                           „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a 

„Skládka odpadov na nebezpečný odpad“ 

3.2. Adresa:                           Bratislavská 18, 900 51 Zohor                     

3.3. Variabilný symbol:         370180104 

                                   

3.4. Katastrálne územie:        Zohor       

 

3.5. Parcelné čísla:                  

24125/15; 24125/16;  24125/28 (LV č. 5469) 

 

 3.6. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:  

 

   5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 

t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov.  
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4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1. Číslo:                             4264/OIPK-437/04-Kk/370180104  

4.2. Zo dňa:                           11.11.2004 

4.3. Právoplatné dňa:            20.12.2004 

 

5. Informácie pre verejnosť: 

5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky 

dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je potrebné 

zaslať na adresu uvedenú v bode 1.2. tohto zverejnenia a podľa možností na elektronickú 

adresu: simona.fasungova@sizp.sk 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej 

verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej verejnosti 

a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je: 30 dní od dátumu uvedeného 

v bode 1.5., t.j. do 28.11.2019 

6. Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy): 

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly (ďalej len 

„Inšpekcia‟), Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9
00

 hod.  

do 14
00

 hod. 

6.2. Mesto: Obec Zohor, Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor, 

v stanovených stránkových dňoch. 

6.3. Webové sídlo www.sizp.sk, www.obeczohor.sk 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

7.1. Príslušný orgán: Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP  

7.2. Výsledok procesu: Záverečné stanovisko 

7.3. Číslo: 307/2019-1.7/bj (28720/2019, 28736/2019-int.) 

7.4. Zo dňa: 03.06.2019 

7.5. Právoplatné dňa: 02.08.2019 

7.6. Webové sídlo:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-na-nebezpecny-odpad-v-lokalite-

zohor-zmena-c-4- 

8. Súčasťou konania je: 

8.1.  

V oblasti stavebného poriadku 

- Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo 

zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred 

dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Slovenská inšpekcia životného 

prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety 
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pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu
 
okrem pôsobnosti vo veciach 

územného rozhodovania a vyvlastnenia (§ 3 ods. (4) zákona o IPKZ) v súčinnosti s § 68 

ods. (1) stavebného zákona – zmena stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládok 

odpadov, Skládka odpadov na nebezpečný odpad, 3. fáza výstavby“ kazeta č. 16a, ktorá 

bola povolená kolaudačným rozhodnutím  č. 9579-10280/37/2012/Zál/370180104/Z11 

a stavby „Areál skládky Zohor, rozšírenie skládky Zohor, Skládka odpadov na 

nebezpečný odpad, 4. fáza výstavby“, kazeta č. 16b, ktorá bola povolená kolaudačným 

rozhodnutím  č. 5522-28688/37/2013/Kuc/370180104/Z19K. 

 

9. Zoznam dotknutých orgánov: 

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 

901 26 Malacky 

2. Bratislavský samosprávny kraj, P.O. Box 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

3. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  

4. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Záhorácka 

2942/60A, 901 26 Malacky 

5. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 

Malacky 

6. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 26 

Malacky 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.O. Box 26, 820 09 Bratislava 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 

901 01 Malacky 

9. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

10. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

11. Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie 

Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

12. Ministerstvo ŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

10. Ústne pojednávanie: 

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní 

od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 28.11.2019 alebo v predĺženej lehote. 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento 

zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. 

11.Stručné zhrnutie údajov a  informácií o obsahu podanej žiadosti: 

      (pozn. je uvedené v samostatnej Prílohe č.1) 
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