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SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8544-42072/72/2018/Ond

Žilina, 29.11.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina,
odbor inšpekcie ochrany vôd ( ďalej len inšpekcia), ako príslušný orgán podľa § 9
a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 62 ods. 6 písm. a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
schvaľuje
havarijný plán pre subjekt
Mondi SCP, a.s, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31 637 051
evidenčné číslo havarijného plánu:
62/2018
Zrušenie doterajšieho rozhodnutia
Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného
prostredia Žilina, odboru inšpekcie ochrany vôd č. 553-9790/72/2014/Hoš zo dňa 26.3.2014
vo veci schválenia havarijného plánu sa podľa § 73 ods. 11 vodného z dôvodu zmeny skladu
olejov na regenerácií, ďalej z dôvodu nového trasovania chemickej kanalizácie DN 10001etapa a z dôvodu nového stáčacieho miesta na médium – kyselina peroctová zrušuje.
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Odôvodnenie

Účastník konania Mondi SCP, a.s, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok požiadal listom
zo dňa 12.9.2018, doručeným dňa 18.9.2018 o schválenie aktualizovaného havarijného plánu
podľa vodného zákona pre subjekt Mondi SCP, a.s, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
inšpekcie ochrany vôd po preštudovaní havarijného plánu zistil, že žiadateľ je v zmysle § 39
ods. 4 písm. a) vodného zákona povinný zostaviť takýto plán.
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor
inšpekcie ochrany vôd po preštudovaní návrhu havarijného plánu a na základe výsledkov
vykonanej ohliadky dňa 29.10.2018 zistila, že HP je potrebné zosúladiť s vyhláškou č.
200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní zo znečisťujúcimi látkami
a HP je potrebné doplniť o bližší popis potrubných rozvodov.
Z uvedených dôvodov bolo konanie vo veci schválenia havarijného plánu rozhodnutím
č. 8544-37706/72/2018/Ond zo dňa 6.11.2018 prerušené.
Žiadateľ Mondi SCP, a.s, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok uvedené nedostatky
odstránil a HP doručil na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Žilina dňa 26.11.2018.
Doplnený havarijný plán zodpovedá náležitostiam podľa § 4 prílohy vyhlášky MŽP SR
č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia
vôd.
K predloženému havarijnému plánu sa vyjadril správca vodohospodárky významných
vodných tokov Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Pieštany, Nám. I. Krasku č.
3/834, 921 80 Piešťany, listom č. CS SVP OZ PN 7852/2018 CZ 33456/2018/210 zo dňa
18.10.2018.
Na základe uvedeného pôvodný havarijný plán schválený rozhodnutím č. 5539790/72/2014/Hoš zo dňa 26.3.2014 stráca platnosť tak, ako je uvedené vo výroku
rozhodnutia.
Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
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Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:
Mondi SCP, a.s, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Po nadobudnutí právoplatnosti:
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Andreja
Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

