
OKRESNY URAD ZILII\A
oDBoR STARoSTLIvOSTI o Žrvoľľn pnosľREDIE
oDDELENĺn ŠľÁľľnĺ spnÁvy vÔn A vYBRAľÝcrr zĺ.oŻIľlr^

ŽIvoľľÉHo PRosTREDIA KRÁJA
Vysokoškolĺíkov č. 8556/338, 010 08 Żitina

Č. s. OU-ZA -osZP 2-2O I 8 l O23 5 59 -00 5A{em Y Ziline, dř'a 12. 07 . 2018

Toto rozhodnłltic
a vykonäieÍ;;' jiio'; !:..#',

ROZHODNUTIE

okĺesný iĺad Żi|ina. odbor starostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie štátnej správy
vôd a vybraných zložíek Životného prostľedia kĺaja (ďalej len okresný iľad v sídle kraja
Žilina\, ako príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva podl'a $ 4 ods. L zźlkona
č. 52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vplatnom znení a podľa $ l07 písm. g) zźkona č:.79l20I5 Z.z.
o odpadoch a o zmęne a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch) a podľa ztlkona
č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov' na záklađe žiadosti
spoločnosti FCC Slovensko, S.r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor,lČo: : I 3I8 762,

udel'uje súhlas

podľa $ 97 ods. l písm. Đ zźlkona o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov
pľesahujúcu územný obvod okresného úradu aprepľavu nebezpečných odpadov presahujúcu
uzemie l<r aja, pr e žiadateľ a:

FCC Slovensko, s.r.o.' Bratislavská L8, 900 51 Zohor,rčo: 31' 3t8 762,

Súhlas sa vďahuje na prepľavu nebezpečných odpadov zarađęných podľa vyhlášky ľłŽp sn
č,.36512015 Z.z,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom anázvom:

Kód
odpadu

Názov odpadu Kategóľia
odpadu

02 01 08 Agrochemické odpady obsahuiúce nebezpeěné látkv N
03 01 04 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo

drevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečnélátky

N
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03 02 01 Nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 02 organochlóľované prostľiedky na ochĺanu dreva N
03 02 03 oľganokovové prostľiedky na ochĺanu dreva N
03 02 04 Anorganické prostriedky na ochĺanu dreva N
03 02 05 Iné prostľiedky na ochľanu dreva obsahujúce nebezpečné

1átkY
N

04 01 03 odpady z o dmasťovania ob sahuj úce r o zpušť adlá b ez
kvapalnei fázy

N

04 0Ż 14 o dpad z apr etácie ob sahui úci oľganické ľozpúšťadlá N
04 021,6 Faľbivá a pi gmenty ob sahuj úce nebezpe čn é Iátky N
0s 01 0s Rozliate ľopné látĘ N
05 01 07 Kyslé dechty N
0s 01 08 Iné dechty N
0s 01 11 odpady z čistenia paliv zásadami N
0s 01 12 Ropné látky obsahuiúce kyseliny N
05 01 15 PouŽité filtľačné hlinkv N
06 13 01 Anorganické prostriedky na ochĺanu ľastlín, prostriedky na

ochľanu dľeva a iné biocídy
N

07 01 03 oľganické halo génované rozpúšťadlá, premývacie
kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01,04 Iné organické rozpúšť adlá, premývacie kvap alĺny a matęčné
1úhv

N

07 01 07 Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 08 Iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie

kvapaliny a matečné lúhy
N

07 02 04 Iné oľganické rozpúšť adlá, premývacie kvap ality a matečné
lúhv

N

07 02 07 Halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 02 08 Iné destilačné zwšky a ľeakčné splodiny N
07 02 Í4 o dpađové prísady (aditíva) ob sahuj úce nebezpečn é latky N
07 02 Í6 odpady obsahuiúce nebezpečné silikóny N
07 02 99 odpady inak nešpecifikované N
07 03 01 Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie

kvapaliny a matečné lúhy
N

07 03 04 Iné oľganické rozpúšť adlá, premývacie kvapaliny a matečné
1úhy

N

07 03 07 Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 08 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 11 Kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho

vzniku obsahuiúce nebezpečné látky N

07 04 01 Vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 03 organické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie

kvapaliny a matečné lúhy
N

07 04 04 Iné organické ľozpúšť ad|á, premývacie kvapaliny a matečné
lúhv

N

07 04 07 Halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splođiny N
07 04 08 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
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07 04 13 Tuhé odpady obsahuiűce nebezpečné látky N
07 05 03 oľ ganické halo génované ľozpúšť ađlá, pr emývacie

kvapaliny a matečné lúhy
N

07 05 04 Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy

N

07 05 07 Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 08 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 13 Tuhé odpady obsahuiúcę nebezpečné látky N
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá' pľemývacie

kvapaliny a matečné lúhy
N

07 06 04 Iné organické rozpúšť adlá, pr emývacie kvapaliny a matečné
lúhv

N

07 06 07 Halogénované destilačné zwšky a reakčné splodiny N
07 06 08 Iné destilačné zwšky a ľeakčné splodiny N
07 07 01 Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 03 oľganické halogénované rozpúšťadlá, prem;ivacie

kvapaliny a matečné lúhy
N

07 07 04 Iné organické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
1úhv

07 07 07 Halogénované destilačné zvyšky a ľęakčné splodiny
07 07 08 Iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
08 01 11 odpadové farby alaky obsahujúce organické rozpúšťadlá

alebo iné nebezpečné látky
N

08 01 13 Kaly zfarby alebo laku obsahujúce organické ľozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 17 odpađy z odstraňovaniafarby alebo laku obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látĘ N

08 01 21 odpađový odstraňovač faľby alebo laku N
08 03 12 odpadová tlači arensk á farba obsahuj úca nebezpečné látky N
08 03 16 odpadové leptavé roztoky N
08 03 17 odpadový toner đo tlačiaľne obsahuiúci nebezpečnélátky N
08 03 19 Disperzný olei N
08 04 09 odpađové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické

ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N

08 04 11 KaIy z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 13 Vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiéiy,
ktoľé obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky

N

08 04 15 Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace
materiály, ktoré obsahujú oľganické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N

08 04 17
;t. . -zlvlcny otel N

09 01 03 Roztoky vývoiok rozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 11 Fotoapaľáty najedno pouŽitie s batéľiami zarađenými do 16

06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
N

09 01 13 Vodný kvapalný odpad zregeneŔrcie stľiebľa v mieste
regeneľácie iný ako uvedený v 09 01 06

N

11 01 15 Eluáty a kaly zmembráĺorrŕch alebo iontomeničových N
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systémov obsahujúce nebezpečné látky
11 01 16 Nasytené alebo použité iontomeničové živice N
11 01 98 Iné odpady obsahuiúce nebezpečnó látky N
12 0ĺ 12 Použité vosky a tuky N
14 06 0Ż Iné halogénované rozpúšl'adlá a zmesi rozpúšt'adiel N
ĺ4 06 03 Iné rozpúšt'adlá a zmesi rozpúšťadiel N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpeěných látok alebo

kontaminov ané nebezpečnými látkami
N

15 0Ż 02 Absorbenty, fi ltračné materiály v r átane o l ej ových fi ltľov
inak nešpecifikovaných, handľy na čistenie, ochranné ođevy
kontamino v ané nebezpečnými látkami

N

16 01 07 oleiové filtre N
16 01 13 Brzdové kvapaliny N
t6 01 14 Nemrznúce kvapaliny ob sahu j úce nebezpečn é lźltky N
16 03 03 Anorganické odpady obsahuiúce nebezpečné látky N
16 03 05 organické odpady obsahuiúce nebezpečn é látky N
16 0s 06 Laboratóme chemikálie pozostáv ajuce z nebezpečných látok

alebo obsahujúce nebezpečné látky vrtúane zmesi
laboratórnych chemikálií

N

16 05 07 Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce
znebezpeěných látok alebo obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 0s 08 Vyľadené organické chemikálie pozostávajúce
znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

16 07 08 odpady obsahuiúce olei N
Ĺ7 02 04 Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo

kontamino v aĺé nęb ęzpečnými látkami
N

18 01 03 o dpady, ktorých zber a zneškodňovanie po dliehaj ú
osobitným požiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy

N

18 01 06 Chemikálie pozo stávaj irce z nebezpečných látok alebo
obsahuiúce nebezpečné látky

N

18 01 08 Cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 10 Amalgámový odpad z dentáInei staľostlivosti N
18 02 02 odpady, ktorých zb et a zneškodňovanie po dliehaj ri

osobitným požiadavkám z hľadiska pľevencie ĺákazy
18 02 05 Chemikálie pozo stávaj uce z neb ezpečných látok alębo

obsahui úce nebezpečné látky
N

18 02 07 Cfiotoxické a cytostatické liečivá N
19 02 07 olei a koncentráty zo separácie N
19 02 08 Kvapalné horľavé o dpady ob sahui úce nebezpečn é látky N
t9 02 09 Tuhé horľavé odpady ob sahui úce nebezpečn é látky N
19 02 ll Iné odpady obsahuiúce nebezpečn é latky N
19 08 06 Nasytené alebo použité iontomeničové živice N
19 08 07 Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov N
19 08 08 odpad zmęmbráĺových systémov s obsahom ťažkých

kovov
N

19 08 10 Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako
uveđené v 19 08 09

N

19 12 06 Drevo obsahuiúce nebezpečné látky N
20 01 13 Rozpúšťadlá N
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20 0t 17 Fotochemické látky N
20 01 19 Pesticídy N
20 01 26 ole|e a tuky iné ako uvedené v 20 0I 25 N
20 01 Ż7 Faľby' tlačiarensk é f arby, lepidlá a živ ice ob sahuj úce

nebezpečné látky N

20 0t 29 Detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01.31 Cýotoxické a cytostatické liečivá N
20 0t 37 Drevo obsahujúce nebezpečné látky N

Pľepľava nebezpečných odpadov bude vykonávaná od pôvodcov odpadov, resp. držiteľov
odpadov z celého uzemia Slovenskej republiky do pľevádzky žiadateľa - Spaľovňa Kysucké
Nové Mesto, Kukučínova2346,024ll Kysucké Nové Mesto .

Preprava sa bude vykonávať vlastnými dopravnými vozidlami, príp. inou zmluvnou
pľepľavou. Pľeprava sa bude vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú
ustanoveniam medzináľodných zmlix o preprave nebezpečných vecí - ADR.

Celkové množstvo prepľavovaných odpadov nepresiahne 1 500 tlrok.

Nebezpečné odpady prepľavené ďo prevádzky žiadateľa _ Spaľovňa Kysucké Nové Mesto,
budú zneškodnené činnosťou D10 Spaľovanie na pevnine.

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov platí od 01. 09. 2018 do 31. 08.2023

Podmienky súhlasu :

1. odosielateľ nebezpečných odpadov je povinný zabezpečiť pľepravu nebezpečných
odpadov vsúlade so zákonom č:. 7912015 Z.z. oodpadoch aoZmerle adoplnení
niektorých zákonov,na záklađe súhlasu na pľepravu podľa $ 97 avsúlade stýmto
súhlasom.

2. odosięlateľ a príjemca nebezpečných odpadov sú povinný viesť a uchovávať
evidenciu o prepľavovaných nebezpečných odpadoch.

3. Pľi prepľave odpadov musia bý' súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia,
ako naložiť s odpadom v prípade havárie.

4. UmoŽniť orgánom štátneho dozoľu v odpadovom hospodárstve kontrolu nakladania
s odpadmi v priebehu prepravy.

5. odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečného odpadu, dopravca sú
pľi prepľave nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných
ođpadov.

6. odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu spľievodného listu
nebezpečného odpadu okľesnému úľadu, odboru staľostlivosti o Životné prostredie,
pľíslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykláđky
nebezpečného odpađu, ak súhlas na pľepravu nebezpečného odpadu vydal okľesný
úrad v sídle kľaja, aj tomuto úradu.

7. Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať potvrdený sprievodný list
nebezpečného ođpadu odosielateľovi nebezpečného odpadu, okľesnému úradu, odboru
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starostlivosti o životné prostredie, pľíslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného
odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu, ak súhlas na prepravu nebezpečného
odpadu vydal okĺesný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu.

odôvodnenie:

okľesnému úľadu Żilina, odboru starostlivosti o Životnó pľostľedie, oddeleniu štátnej

spľávy vôd a vybraných z\ožiek Životného pľostľedia kľaja (ďalej len okĺesný Ílrad v sídle
I<raja Żilina), bola dňa 30. 04. ŻO18 doľučená žiadosť spoločnosti FCC Slovensko, S.ľ.o.'

Bratislavská 78,900 51 Zohor, IČo: :I318762, vktorom žiada o udelenie súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okľesného úradu aprepravu
nebezpečných odpadov presahujúcu územie lłaja, od pôvodcov odpadov zcelého územia SR,
resp. držiteľov odpadov z celého uzemia SR do preváđzky žiadateľa _ Spaľovňa Kysucké
Nové Mesto, Kukučínova2346,024 11 Kysucké Nové Mesto. Dňom doručenia žiadosti bolo
zač,até spľávne konanie. Konanie bolo preľušené ľozhodnutím okĺesného úradu v sídle kľaja
Žilina č,. oIJ-ZA-osZP2-Ż0I8l023559-003A{em zo đía 04. 06. 2018 đo doby doplnenia
podania žiadateľom o pľedpísané náležitosti uvedené vo výzve okĺesného úľadu v sídle kĺaja
Ż1\iĺa č). oU-ZA-osZP2-2OI8l023559-002A{em zo đňa 04. 06. 2018. Żiadateľ doplnil
podanie listom zo día20.06.20I8, ktorý bol správnemu orgánu doručený dřn25.06.20I8.

Prepľava sa bude vykonávať vlastnými dopravnými vozidlami, príp. inou zmluvnou
pľepravou. Preprava Sa bude vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoľé vyhovujú
ustanoverriam medzináľodných zmlluv o pľepľave nebezpečných vecí ADR.
Celkové množstvo pľepľavovaných odpađov nepresiahne 1 500 t/rok.
Nebezpečné odpady budú do prevádzky žiađateľa dovážané za účelom ich zneškodnenia
činnosťou D10 Spaľovanie na pevnine.

K žiadosti boli pľedložené nasledujúce prílohy :
- kópiu aktuálneho súhlasu na prepľavu nebezpečných odpadov vydaného ľozhodnutím

okĺesného úradu ŽIlina, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, č,. oU-ZA-osZPz
-20I 5 l 0225 I 6-002l Chab zo dřla 2I. 07 . 20I 5

- kópiu aktuálneho súhlasu príslušného orgánu ochľany ovzdušia na prevádzkovanie
spaľovne odpadov vydaného ľozhodnutím okĺesného úradu Kysucké Nové Mesto,
odboľ starostlivosti oživotné prostredie, č. oU-KM-osZP-20I71000009-012
zo dřra}I.10.2017

- dokument opatrenia pľe prípad havárie pľi preprave nebezpečných odpadov
- plná moc žiadateľa
- Výpis z obchodného ľegistra.

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov možno podľa $ 97 ods. 16 zźlkona o odpadoch
udelit' len na uľčitý čas, tj. najviac na päť rokov. Tunajší úrad udelil žiađateľovi súhlas
na dobu od 01 . 09.2018 do 31. 08. 20Ż3, pričom vychádza| zpodmienky upľavenej
v citovanom ustanovení zźlkoĺa o odpadoch a Z platnosti aktuálneho súhlasu
na pľepravu nebezpečných odpadov.
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Tunajší úrad upustil od ústneho pojednávaniaavykonania ohliadky podľa $ 21 spľávneho
poľiadku, nakoľko Žiadost' spolu s pľedloŽenými dokladmi poskýuje dostatočný podklad
pre vydanie ľozhodnutia vo veci udelenia súhlasu na pľepravu nebezpečných odpadov.

Żiad'ateľ zaplatil spľávny poplatok formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku
v hodnote 11,00 € v súlade s poloŽkou 162 písm. f) zźlkona č,.I45lI995 Z.z. o správnych
poplatkoch v zneni neskorších pľedpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podat' odvolanie v zmysle $ 53 a 54 zákona č,.7|11967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na okĺesný űrad Żilina, odbor starostlivästi 

_o 

Životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd
avybranýchzložiek životného prostredia l<raja, Vysokoškolákov 8556133 B,010 08 Żili n a.
Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčeľpaný riadny opravný
prostriedok v rámci spľávneho konania.

poverená vedúceho odboru

Doľučuje sa:

/ FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor

Na vedomie:

Ing.

1. okĺesný fuad,Żiliĺa' OSZP 3, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
2. SIZP - IoH, Legionárska 5,010 ü Żilina
3. MZP SR, odbor odpadového hospodárstva, Niímestie Ľ. Štúra č. I,8t2 35 Bratislava
4. Spis
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