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09. eaROZHODNUTIE

okľesný úrad Kysucké Nové Mesto, odboľ staľostlivosti o Životné pľostredie ako
pľíslušný oľgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zźlkona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zźtkoĺov, ako príslušný organ štátnej
správy starostlivosti o životné pľostredie podľa $ 5 zákona NR sR č,. 52512003 Z. z. o štátnej
spľáve staľostlivosti o Životné pľostredie a o zmene a doplnení niektorých zfüonov a ako
vecne amięstne pľíslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodaľstva podľa $ 108 ods. 1

písm. m) zákona NR sR č,. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") a podľa ztfl<ona č. 7111967 Zb. o spľávnom konaní
v zneĺí neskoľších pľedpisov (spľávny poriadok)

udel'uje

súhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. i) zakona o odpadoch
na zhľomažďovanie odpadov držitel'om odpadu bez pľedchádzajúceho trĺedenĺa, ak

vzhl'adom na následný spôsob ĺch zhodnocovania alebo zneškodňovanĺa nie je tľiedenie
á oddelené zhromaźďovanĺe možné alebo účelné

pre žiadateľa

obchodné meno:
sídlo:
IČo:
mie sto zhr omažď ovania :

FCC Slovensko, s. r. o.
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor
31 318 762
Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova
2346,024 0lKysucké Nové Mesto

Podmienky súhlasu

l. Súhlas sa vydáva ÍLa zŁ'romažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
ptedcháďzajúceho triedenia v prevádzke Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto,
Kukučínova 2346,024 0t Kysucké Nové Mesto, ktoľé sú zaradené podľa vyhlášky
vŽp sn č). 36512015 Z. z., ktorou sa vydal Katalóg odpadov v zneni neskorších
pľedpisov nasledovne:



Skupina L _ všetky odpady zo zdravotnej a veterináľnej starostlivosti

Spoločné zberné nádoby pre:

A. Skupĺna

B. Skupina

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.

18 01 01 ostré predmety okľem 18 01 03 o
18 01 02

časti a oľgány tiel vľátane kĺvných vľeciek a kľvných konzerv okĺem
18 01 03

o

18 01 03
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
poŽiadavkám z hľadiska pľevencie ĺákazy N

18 01 04
odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy, napľíklad obvazy, sadrové
odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, iednorazové odew. plienky

o

18 01 06
chemikálie pozo stávaj uce z neb ezpečných látok alebo obsahuj úce
nebezpečné látky N

18 01 07
chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 o

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 o
18 01 10 amalgámový odpad z ďentáInei starostlivosti N
18 02 01 ostré predmety okľem 18 02 02 o
18 02 02

odpady, ktoľých zbet a zneškodnenie podliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N

18 02 03
odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska prevencie nźkazy

o

18 02 05
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky N

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 o
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v I8 02 07 o

Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

18 01 0t ostré pľedmety okĺem 18 01 03 o

18 01 04
o dpady, ktorých zb er a zneško dňovanie nepodliehaj ú osobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie ĺákazy, napríklad obvazy, sadľové
odtlačky a obvđzy, posteľná bielizeň' jeđnorazové odevy, plienky

o

18 01 09 liečivá iné ako uvedęné v 18 01 08 o

Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

18 02 01 ostľé pľeđmety okľem 18 02 02 o
18 02 03

odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehaj ú o sobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy

o
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Kód

odpadu
Názov odpadu Kat.

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 o
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 o

Poznámka
odpady s kat. číslom 19 08 09 a 19 08 10 sa nesmú spoločne zhromažďovať ani zmięšavať
s odpadmi uvedenými v skupinách A alebo B. Vzhľadom na to, že hmotnostný pomeľ
dávkovania jednotlivých dľuhov odpadov do spaľovne je limitovaný, musia bý odpady
zhľomažďované podľa druhu až đo doby ich vloženia do spaľovacej komory, aby pľacovník
mohol dodržať maximálnu dennú spaľovaciu dávku, určenú pľe jednotlivé dľuhy
nebezpečĺých odpadov. Aby boli dođľžané hodnoty znečist'ujúcich látok vypúšťaných
v spalinách do ovzdušia, pľi dennom spálenom množstve cca 5 000 kg/deň sú dęnné množstvá
jednotlivých druhov odpadov stanovené nasledovne:

odpady zaradęné do dľuhov: 18 01 0l, 18 0l 02,18 01 03, 18 0I 04, 18 02 01, 18 02 02,
18 02 03 majú dennú spaľovaciu dávku spolu cca 500 kg.

odpady zaradęné do druhov: 18 01 06, 18 Ol 07,18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 0205,
18 02 06, 18 02 07,18 02 08 majú spolu dennú spaľovaciu dávku max. 800 kg. Pľičom
odpady sa nespáliajednorazovo, ale vo viaceľých dávkach počas dňa.

Skupina 2 - nię výbušné alebo ľahko zápalné

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
02 01 03 odpadové ľastlinné pletivá o
02 0r 07 odpady z lesnélro hospodáľstva o
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpęčné látky N
02 0t 09 agľochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 o
03 01 01 odpadová kôra a koľok o
03 01 04

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
dľevotľieskové/dľevovláknitédosky, dyhy obsahuiúce nebezpečné látky N

03 01 05
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
dľevotrieskové/drevovl áknité t dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

o
03 03 01 odpadová kôľa a drevo o
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu ziryravy čierneho výluhu o
03 03 05

kaly z odstraňovania
inking)

tlačiarenských faľieb pri ľecyklácii papiera (de- o
03 03 08 odpady z triedenia papieľa a lepenky určených na recykláciu o
04 0221 z vlákien o
04 0222 zo vlákien o
T9 12 OI papieľ a lepenka o
19 t2 06 drevo obsahuiúce ne látky N
19 12 07 dľevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
20 0I 37 dľevo obsahujúce nebezpeěnélátky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 0l 37 o
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Poznámka
odpady ztejto skupiny síce obsahujú nebezpečné látĘ, ale netvoria skupinu, ktorá je
výbušná a ľahko zápa|ná. Schopnost' samovoľne vzĺíetiť mőŽe nastať v pľípade
ztvomaŽďovania s horl'avými kvapalnými látkami. Denná spal'ovacia dávka spolu je max.
2 000 kg. odpady sa však môžu miešať s horľa''nými odpadmi v spaľovacom pľocese.

Skupĺna 3
Y4 - odpady zpollžitia pesticídov a fytofarmák
Y5 _ odpady zýroby a použitia chemických prostriedkov na ochľanu dreva

Poznámka
Uvedená skupina odpadov pľedstavuje podľa zloŽęnia vysokú kulmináciu škodlivých
a nebezpečných látok rôzneho chemického z\oženia, ktoré môŽu spôsobovať chľonickú
toxicitu s oneskorenými účinkami. Látky môžu pľenikať do koŽe a vyvolať chĺonické účinky
vrźttane kaľcinogenity. Uvedené odpady môžu okamŽite pri uvol'není alebo v neskoršom
časovom období predstavovať nebezpečenstvo zaťaženia životného prostredia v dôsledku
negatívnych účinkov na biotický systém.

Denná spaľovacia dávka pľi zneškodnení odpadov z tej istej skupiny a pođskupiny je max.
20kg.
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Kód
ođpadu

Názov odpadu Kat.

03 02 01 nehalogénované oľganické pľostriedky na ochľanu dľeva N
03 0202 oľganochlóľované prostriedky na ochranu dľeva N
03 02 03 oľganokovové pľostľiedky na ochľanu dľeva N
03 02 04 anoľganické pľostľiedky na ochĺanu dľeva N
03 02 05 iné prostriedky na ochľanu dľeva obsahuiúce nebezpęčné látky N

06 13 01
anorganické pľostľiedky na ochľanu rastlín, pľostriedky na ochĺanu
dreva a iné biocídy

N

07 0401 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 04 03
oľganické halogénované rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
lúhy

N

07 0404 iné oľganické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0407 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 04 08 iné destilačné zwšky a reakčné splodiny N
07 04 13 tuhé odpady obsahuirice nebezpečné látky N

07 05 03
oľganické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
luhv

N

07 05 04 iné organické ľozpúšťadlá' premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0s 07 halogénované destilačné zwšky a ľeakčné splodiny N
07 05 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 13 tuhé odpady obsahuiúce nebezpečné látky N
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 o
07 06 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy

N

07 0604 iné oľganické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
20 0t 19 pesticídy N



-r Skupina 4
Y6 _ odpady zvýroby, prípľavy apoužitia oľganických ľozpúšťadiel
Y41 _ halogénové oľganické rozpúšťadlá
odpady skupiny 04 _ odpady zkožiarenskeho, kožušníckeho a textilného pľiemyslu

Poznámka
Skupinu tvoria pľedovšetkým výbušné látky, tuhé a kvapalné ođpady organického pôvodu
s obsahom halogénov. Ide o zmes viaceľých odpadov, ktoľé sú sami o sebe schopné ľeagovať
apľodukovať plyn takej teploty atlaku atak ľýchlo, že möžu spôsobiť poškodenie okolia.
odpady ztejto skupiny je možné spaľovať s odpadmi skupiny 2, ktorá tlmí schopnosť
chemicky ľeagovať. Naopak priame miešanie a spaľovanie so skupinou 3 je zakćnané. Denná
spaľovacia dávkaje cca 100 kg.

Skupĺna 5
Y9 - odpady typu olej vo vode, emulzię

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.

04 02 14 o dp ad z apr etźrcie ob s ahuj úci or g ani cké r o zpiŠť ađIá N

07 01 03
organické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
1úhy N

07 0r 04 iné organické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0r 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 03

oľganické halogénované rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

07 0204 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03

oľganické halogénované ľozprišť adlä, premývacie kvapaliny a matečné
1úhy

N
07 03 04 iné oľganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 03

organické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvap aliny a matečné
lúhy N

07 0404 iné oľganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny amatečné lúhy N

07 05 03
oľganické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

07 05 04 iné oľganické ľozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 06 03
oľganické halo génované rozpúšťadlá, pľemývacie kvap aliny a matečné
lúhy N

07 06 04 iné organické ľozpúšťađIá,premývacie kvapaliny a matęčné lúhy N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

07 07 03
organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

01 07 04 iné oľganické rozpúšťadlá' pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
01 07 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N

Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

05 01 05 rozliate ropné látky N
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Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami N
0s 01 12 ropné látky obsahuiúce kyseliny N
05 01 15 použité Íiltračné hlinky N
05 01 17 bitúmen o

15 0Ż 02
absorbenty, filtračné mateľiály vrátane olejových filtľov inak
nešpecifikovaných' handľy na čistenie, ochĺanné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

N

16 01 07 oleiové filtľe N
16 07 08 odpady obsahuiúce olei N
19 02 07 olei a koncentráty zo separácie N
19 08 08 odpad zmembránových systémov s obsahom ťažkýchkovov N

19 08 09
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje
a tuky

o

19 08 10
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako uvedené v
190809

N

20 0r 25 iedlé oleie a tuky o
20 0r 26 oleie a tuky iné ako uvedenév Ż0 0| 25 N

Poznámka
Skupinu tvoria zvyšky ropných látok' ktoré sú horľavé, a\e zväčša vývárajű emulzie alebo
ľoztoky vo vode. Horľavosť látok je mierna, je tlmená obsahom vody v koncentľáciách, ide
skôľ o ekotoxické látky. odpady ztejto skupiny sa odporuča mięšať so skupinou 2.

odpady zaradené do druhov:15 02 02, 16 0I 07,19 08 09 majú dennú spaľovaciu dávku
spolu max. 300 kg. Pľičom odpady sa nespália jednorazovo, ale vo viaceqých dávkach počas
celého dňa'

odpady zaradené do druhov: 15 02 02, 16 0I 07, 19 02 07, 19 02 08, 19 08 08, 19 08 09
majú dennú spaľovaciu dávku spolu max. 200 kg. Pričom odpady sa nespália jednoľazovo, ale
vo viacerých dávkach počas celého dňa.

Skupina 6
YIz _ odpady zvýroby, prípravy a použitia atľamentov, farbiv, pigmentov, faľieb, lakov
a náterov

Kó,d
odpadu

Názov odpadu Kat.

04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 o
04 02 16 faľbivá a pigmenty obsahuiúce nebezpečné látkv N
04 02 r'1 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 0216 o
04 02Ż1 odpady Z nespľacovaných textilných vlákien o
04 0Ż2Ż odpady zo spracovaných textilnÝch vlákien o

0801 11
odpadové faľby a laky obsahujúce organické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látkv

N

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 1 1 o

08 01 13
ka|y z faľby alebo laku obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky

N
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Kód
odPadu Nĺĺzov odpadu Kat.

08 0l 14 ka|y z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 0l 13 o
08 01 16 vodné kaly obsahujúce faľby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 1 5 o
08 0t 17

odpady z odstraňovariafarby alebo laku obsahujúce oľganické
ľozpúšťadlá alebo inénebezpečné látky N

08 01 18 odpady z ođstľaňovaniafaľby alebo laku iné ako uvedené v 08 0I I7 o
08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v
08 01 19 o

08 01 21 ođpadoqy odstraňovač farby alebo laku N
08 02 01 odpadové náterové prášky o
08 03 07 vodné kaly o tlačiarenskú farbu o
08 03 08 ''rq44ý kvapalný odpad obsahujúci tlačiaľenskú farbu o
08 03 12 odpadová tlačiarensk á farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 13 odpadová tlačiaľenskáfarba iná ako uvedená v 08 03 12 o
08 03 16 odpadové leptaw roztoky N
08 03 17 odpadorý toner do tlačiaľne obsahuj úci nebezpečn é látky N
08 03 18 odpador1ý toner do tlačiarneiný ako uveđený v 08 03 17 o
08 03 19 disperzný olej N
20 0r 27 farby, tlači aľenské farby, a živicę obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 faľby, tlačiaľenské faľby, lepidlá aživice iné ako uvedené v 20 0l27 o

Poznámka
Uvedenú skupinu odpadov je možné zmiešavď so skupinou 2 a skupinou 5. Denná
spaľovacia dávkaje spolu cca 500 kg.

Skupina 7
Y14 _ odpady, ktoľé môŽu vznikať pri qýskume, qýučbe, ktoré nie su zatiaľ určené alebo sú
nové a ich účinky na ěloveka alebo životné prostľedie nie sú známe

Kód
odpadu Názov ođpadu Kat.

16 0I 07 olejové filtľe N
16 0l 13 bľzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny o nebezpečné látky N
16 01 ls nemľznúce kvapaliny iné ako uvedęné v 16 01 14 o
16 03 03 anorganic\é odpady obsahuj úce nebezpečné látky N
16 03 04 anorganic\é odpady iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 0s organické odpady o úce nebezpečné látky N
16 0s 06

laboľatóme chemikálie pozostávaj űce z nebezpečných látok alebo
nebezpečn é latky vrátane zmesí laboratórnych chemikáliío N

16 05 07
vyradené anorganické chemikálie pozostáv Ą,íce z nebezpeěných látok
alębo obsahujúce nebezpečné látky N

16 05 08
vyradené oľganické chemikálie pozostávaj űce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky N

16 05 09
vyľadené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo
16 05 08 o
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Poznámka
odpady v tejto skupine je možné spaľovať s odpadmi skupiny 2 a 5.

Skupina 8
Yl6 _ |átky z výľoby, pľípravy a použitia živíc,latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Poznámka
Uvedenú skupinu moŽno zmiešavať so všetĘými skupinami. Denná spaľovacia dávka je spolu
max. 800 kg.

Skupina 9
Y16 _ Iátky z výľoby, prípľavy apoužitia fotochemikálií a fotografických mateľiálov

Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

04 01 01 odpadová sleiovka a štiepenka o
04 0Í 02 odpad z lúhovania o
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahui úce ľozpúšťadl á bez kv apalnei fázy N
04 01 05 činiaca bľečka neobsahuiúca chľóm o
04 01 09 odpady z vypr acuv ania a apretácie o
04 0209 odpad z kompozitnych mateľiálov (impregnovaný textil, elastoméľ,

plastomér) o
04 02 r0 organické látky príľodného pôvodu, napľíklad tuky a vosky o
04 02 rs odpađ z apretácíe iný ako uvedený v 04 02 14 o
08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace mateľiály obsahujúce oľganické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 11
kaly z lepidiel a tesniacich mateľiálov obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 13
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú
oľganické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 14
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené
v 080413

o

08 04 ls vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoľé
obsahuiú oľganické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 17 Živičný olei N
11 01 16 nasytené alebo pouŽité iontomeničové živice N
12 0r t2 pouŽité vosky a tuky N
r7 0203 plastv o
19 08 06 nas,ŕtené alebo použité iontomeničové živice N
19 t2 04 plasty a guma o
20 01 10 šatstvo o
20 01 11 textílie o

Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

09 01 03 ľoztoky vlývoiok ľozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 07 fotogľafický film a papieľe obsahu|úce stľiebľo alebo zlúčeniny striebra o
09 01 08 fotosrafický film a papiere neobsahuiúce striebro alebo zlúčeniny stľiebľa o
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09 01 10 bezbatériína o
09 01 1l fotoapaŔĘ na jeđno

16 06 02 alebo 16 06
použitie
03

zatadenými do 16 06 0l,s batériami
N

09 0t 12 batériamina tie lnes ako uvedené 09v 0 I1 o
09 01 13 zvodný rekvapalný odpad stľiegenerácie vbra mieste regeneľácie iný

ako u 09v 10 06 N

Poznámka
odpady ztejto skupiny je moŽné miešať a spaľovať v ma1om množstve so všetkýmiuvedenými skupinami odpadov.

2' Činnosti' ktoľé 
_sa 

povoľujú pľi nakladaní s odpadmi: ziuomažďovanie uvedenýchodpadov držiteľom odpa{u biz predch ádzajtlciho triedenia v prevádzke Spaľovňaodpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínov už346,024 Ol Kysuckt Nové Mesto'

1' Pľedmetný súhlas je vydaný na dobu určitú đo 31. januáľa 2023, pokiaľ nenastanúdôvody na jeho Zmenu' zrušenie alebo stľatu platnosti |odľa príslušných ustanovení $7I4 zékonao odpadoch.

Nadobudnutím pľávoplatnosti tohto rozhodnutĺa stľáca platnost'pôvodný súhlasna zhľomažd'ovanie odpadov držitel'om odpadu bez predchádzajúceho tľĺedenĺavľ^lany Obvodným úradom životného pľostiedia , Žilĺr" A20L2ĺ03082_002/JNK
z 20' septembľa 2012, jeho zmena vydaná ľozhodnutím obvodného úľadužĺvotn'ého 

. 
pľostľedĺa vŽiľn. 

^201žtB859_002/slt 
z26. novembľa 2012a pľedlženĺe vydané ľozhodnutím Okľesného úľadu Kysucké Nové Mestonodboľu staľostlivostĺ o životné pľostľedie OU_KM -osZP-2015/000411_003/Sĺm

z23. jŰľľ,a2015.

Technické požiadavky a bezpečnostné opatľenia uvádz anéžiadatel,om

Prevádzka mánanakladanie s nebezpečnými odpadmi, respektíve na zhromažďolranieodpadov bez predchádzĄtrceho triedenia_vytioreny p.ĺ.''to' na manipuláciu. Priestoľ je ľiadnęoznačený, vetrateľný a.uz.amykatelný. V mieste ša-nachádzajú opairei' ;; pľípad havĺĺriespolu s identifikač1ľmi listami nebózpečného odpadu, Ĺavariiná súpľava v prípade vznikuhaváľie a ostatné inteľné. predpisy spoločnostt. bJp"d' 
'ĺ-"ńoňuTaäuurre v nádobách,prípadne v sudoch, vaniach alebo kontajneľoch. Nesmie dôjsť k zmiešaniu a stykunebezpečných odpadov s vodou. Pľęto musia mať miesta uľčené na zltomažďovanie

spevnené nepľiepustné plochy a musia byt'zastľešené.

odpady sú zhtomažďované na vhodnom mieste v pľevádzke. Y zaĺiaderu nazneškodňovanie ođpadov sa zltomaždujú odpady spoločne podľa rovnakých fyzikálnycha-chemických vlastností, dľuhov škodlivín, stupna ŕo.riu-ĺrra.ie a stavu skupenstva. oddelenezhromažďované sú odpady o _ ostatné.a N _ nebezpečné. V prevád zke jerr}oi.n.rro oddelenéztltomažďovanie tuhých, kvapalných odpadov s obsahom halôgénových zlĺúenĺm.

J
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Zhtomažďovanie odpadov bez pľedchádzajtrceho tľiedenia v prevádzke, respektíve
výkon pracovnej činnosti musí bý zabezpeěovaný tak, aby nedochádza|o k ohrozeniu
zđravia, života, majetku ako aj zhoršeniu životného a pľacovného prostľedia.

Ďalšie podmienky súhlasu

1. S uvedenými nebezpečnými odpadmi bude dtžiteľ nakladať v súlade s legislatívnymi
predpismi platnými v oblasti odpadového hospodiĺrstva a zhromažďované nebezpečné
odpady zabezpeči pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom tým, že
zberné nádoby (pevné obaly) budú vhodné pre zbeľ príslušného dľuhu nebezpečného
odpadu, odolné pľoti mechanickému poškodeniu a chemickému vplyrnr škodlivín

Ż. Dodržiavať povinnosti đržiteľa odpadu podľa ustanovenia $ 14 zákoĺać.79lŻ0I5 Z'z.
o odpadoch, nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s $ 25 ztkonač:.79l20I5 Z.z.
o odpadoch.

3. Zhľomažďovanie odpadov zabezpečovať v súlade s ustanoveniami $ 8 vyhlášky MŽP
sR č. 37ll20l5, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zźlkona o odpadoch,
oznaćovať nebezpečné odpady ako aj sklad a miesto zhromažďovania nebezpečných
odpadov v súlađe s $ 6 ods. 3 vyššie cit. vyhlasky. o množstvách adruhoch odpadov
viesť evidenciu azasielať požadované hlásenia v súlade s ustanoveniami vyhlášky
MŽP SR č,.366ĺ20t5 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

4. Zakazuje sa vykonávať činnosti uvedené v ustanoveniach $ 13 zakonaě.79l20I5 Z' z.
o odpadoch.

Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť FCC Slovensko, s. r. o., alebo ním poverený subjekt, je povinný
prerokovať s okresným úradom Kysucké Nové Mesto všetĘ okolnosti, ktoľé môžu
mať vplyv na Żmenu skutočností udeleného súhlasu.

2. Vsúlade sustanoveniami $ 114 ods. I zźlkona oodpadoch môže okľesný urad
Kysucké Nové Mesto udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť.

3. Na zaklade žiadosti žiađateľaokĺesný urad Kysucké Nové Mesto predizitento súhlas
v zmysle $ 97 ods. 17 zátkonao odpadoch, pokiaľ budú dodľžané podmienky tohto
ustanovenia.

4. Zrušením vyššie uvedenej fi*y, jej pľevádzky alebo zmenou identifikačného čísla
(IČo), uvedeného v pľedmetnom súhlase , zanikáplatnosť tohto súhlasu.

5. Pľedmetný súhlas nenallrádza vydanie iných súhlasov podľa ďalších platných
legislatívnych pľedpisov.
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Spoločnosť FCC Slovensko, s. ľ. o.' sídlom Bľatislavská 18, 900 5l Zohor požiadala22' januara 2018 okľesný úrad Kyśucké Nové Mesto o udelenie súhlasu na zlltomažďovanieodpadov drŽiteľom odpadu bez predchádzajuceho-iiĺ.a.''ĺu vprevádzke Spaľovňa odpađovKysucké Nové Mesto, Kukučínova2346,ozł or ŕy'uáĹe Norrđvĺesto. Keďž e držiteľodpadubude z opodstatnených dôvo d,ov zhtomažďovať áapaa bez trieden ia, je potrebný na tútočinnosť súhlas podľa $ 97 ods. 1 písm. i) zal<inÁ ĺ. 79l20l5 Z.' z. o odpadoch nazhromažďovanie odpadov držiteľom.odpadu a*ii"a"iadzajúceho tľiedenia, ak vzhľadom nanásledný spôsob ich zhodnocovania äl"bo 
"rräškodĺovania 

nie je triedenie a oddelenézhromažď ovanie možné alebo účelné.

Dňom podania 
1ĺ1{os!ĺ o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmiwátane ich prepravy, t. j. 22. januara2O18 bolo začaté správne konanie 'ĺ, t.;to veci. okresnýuľad Kysucké Nové Mesto, ôdbo' staľostlivosti ;'i;;il;;;;;;.ď."ornä-.nĺ* .U-KM_oSZP-20181000203-002 z26. januáta2018 oznámil začatiekonania v predmetnej veci.

Žiadateľ v.žiadosti uviedol, že vzhľadom na násiedný spôsob zneškodňovaniaodpadov' ateda činnosťou D10 (spaľ9va{e nu p.uni".) vpľevádzke spaľovne nie je ichtľiedenie a oddelené zhromažďouuńi. účelné. ľľe vykonanie čo najúčinnejšieho spaľo vaniaodpadu je potrebné jednotlivé druĘ odpađov" 
"Ái"sur,,uľ. 

Nakol,ko bude žiadateľzltomaždęné odpady zneškodňovať priamo v prevĺarte spaľovne nebolo potrebné dokladaťzmluvy nazabezpečenie následného źhodnoteniu .đ';; alibo zneškodnenia odpadu'

Spoloěnosť. vsúčasnosti vpľevádzke zhromažďuje odpady bez pľedchádzajtrcehotriedenia na základe súhlasu iu zhľomažďovanie óapaaóv dľžiteľäm odpadu bezpredchádzajúceho',ľi:9*i1 vydaný obvodným uradom životného prostľedia vŻilinęA20l2l03082_002/JNKz20. sépteńbra 2012. śĺnh. bol zmęneny ro"noa'r,rtiňä";í;ä;ríľadu životného pľostredia v Ži[ine A2ll2l03859_002/slt z26. nőve^aÁ zőn;;;.ďž.;;rozhodnutím ok:ľ!Ło__{adu Kysucké Nové Mesto, odboru staľostlivosti o životnéprostľedie oU-KM-osZP-20l5l000411-003/Sim z23.' jtna zors. 
_Ýyssĺ" 

spomínanéľozhodnutia boli - vydané podľa_ starej legiJatívy (podľa starého zákonaNR SR č)' 223l20OI 
'Z.-z. o ođiadoch_ u 

9 '-."._ íJopnónĺ ňnorých lákonou v zneníneskorších pľedpisov) ' Zmiešavánie odpadov pređ 
"n"iLod.'.nĺm 

sa vtedy určilo podľaskupín uvedených v odbornom posudku vyaunom u 
"-ý.l. 'yhlášky 

vzpšŘ č,.126/2004 Z.z' o autorizácii, o v.ľ.dáv1ní odborných posudkov vo íeciach oańĺorr o urt*ou.ní osôboprávnených na vydávanie posudkov aoveľovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb, podľapľílohy č' 5, bod II/2, vypracovanom 
_odboľnę 'po'ouilou 

osobou Ing. Jozefom Vrábelom.Tunajší urad udelil súhlas, ktoý je predmetom tohto ton-ania podľa novej legislatívy v oblastiodpadového hospodárstva, v sĺäoô s pľedchád zajűcimi vyššie uvedenými ľozhodnutiami aodborným posudkom.

Tunajší úrad mal k dispozícii, okľem doložených podkladov aj odboľný posudok prečinnosť ,,zneškodňovanie odpadu úinnostbu olo spaľ'ovanie odpadov na pevnineo, pľespoločnost'FCC Slovensko, s. ľ. o. vprevádzke rukuĺĺnova 2346, Kysucké Nové Mesto,ktoľý bol vypracovaný Danielom Śchmidtmayerom_vroku zői.'-ńálsĺrn dôleŽitýmg9{!|aaom pri rozhodovaní bolo v súěasnosti platné rozhodnutie OU-KM-oSZP-20171000009-012 z27' oktőbta 2017 v.y{ané oL'.snym uradom Kysucké Nové Mesto,ktoým sa vydal 'ľ1l: na povolenie däsej pr"raíiui zdroja znečist,ovania ovzdušia _spaľovne odpadom HOVAL GG 24 v preuádzk .r*ueĺń va2346,Kysucké Nové Mesto.

odôvodnenie

I L s tr ana rozhodnut i a OU- KM- OSZ7 _2 0 I g /0 0 0 2 0 3 _0 0 3



Keďže žiadosť spolu s dokladmi poskýla dostatočný podklad pľe udelenie
predmetného súhlasu, tunajší úrad upustil od ústneho pojednávania avykonania ohliadky v
zmysle $ 21 správneho poľiadku.

okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, ako
miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodaľstva po pľeskúmaní
dokladov dospel kzáveru, že boli splnené zźtkonné podmienky pre uđelenie súhlasu na
zluomaŽďovanie odpađov dľžiteľom odpadu bez pteđcháđzajúceho tľiedenia v takom
rozsahu, v akom bol udelený.

Žiadateľ uhľađil spľávny poplatok e_kolkom vhodnote 11,00 € (slovomjedenásť eur)
v súlade s položkou 162 písm. i) zfüona NR SR č'.I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch,
v zneni neskorších pľedpisov.

Žiadatęľ predtožll
- žiadosť vypľacovanú v súlade s $ 28 vyhlášky uŽp sn č,. 37Il2Ol5 Z. z., ktotou

sa vykonávajú niektoré ustanoveniazźkona o odpadoch,
- preváđzkoqý poľiadok zariadęnia na zneškodňovanie odpadov, ktorého súčasťou

sú aj opatľenia pre prípad havaĺie,
- kópiu súhlasu na zhromažďovanie odpadov drŽiteľom odpadu bęz

ptedchádzajúceho trieđenia vydaného obvodným uradom Životného prostľedia
v Ži|iĺe A20l2l03O82-OO2lIŇK z2O. septembra 2Ol2, jeho 

"'n.nů 
vydanú

obvodným úľadom životného prostľedia v Žiline A20t2l03859-002/S1t z26. IL
2OI2 a jeho predíŽenie vydané okresným úrađom Kysucké Nové Mesto, odborom
starostlivosti o životné prostľedie oU-KM_osZP-20l5l000411-003/Sim z23. jtna
2015,

- kópiu vypisu z obchodného ľegistra okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 13406/8 k dátumu 1 1. 0l .2018,

- kópiu plnomocenstva mędzi splnomocnitel'om spoločnosťou FCC
Slovensko, s. ľ. o. (zastupená konateľmi Petľom Urbánkom a Ing. Tomášom
Vaľgom) á splnomocnencom Ing. Kataľínou Tvrdoňovou.

Poučenĺe

Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podľa $ 53 a $ 54 zĺíkona č,. 7111967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznĺĺmenia
ľozhodnutia na okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor staĺostlivosti o Životné prostľedie,
Litovelská 1218,024 01 Kysucké Nové Mesto.

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom' pokiaľ nebol vyčeľpaný riadny opravný
prostľiedok v riímci spľávneho konania.

Mgr. I

G'
ż

odboru5
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Doruěí sa
1. FCC Slovensko, s. r. o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor

Na vedomie
1. Slovenská inšpekcia životného prostredia - oIoH, Legionaľska5,O12 Os Žílrina
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