
- oKRESNÝ
Únno
rysucrÉ ruovÉ MEsTo odbor starostlivosti o životné prostredie

Litovelská l2l8,024 01 Kysucké Nové Mesto

ou-KM-o szP -20 17 1000 8 69-003 Kysucké Nové Mesto 27.I0.2017

Toto ĺozhodnuiĺe sa stalo

práVoplatnýrn cĺňú tT 4/. źoĺł
a Vykonablhým 6i,uM' !4JÍaą7
v Kys. N. Meste ł4.

ROZHODNUTIE

okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odboľ starostlivosti o Životné prostľedie ako
príslušný orgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 ztkona č,. l80l20l3 Z. z. o otganiztlcii
miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, ako príslušný oľgán štátnej
spľávy staľostlivosti o Životné pľostredie podl'a $ 5 zákona NR SR č:. 52512003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
vecne amiestne príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ l08 ods. 1

písm. m) zźlkona NR SR č). 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákoĺ oodpadoch) apodľa zákona č,. 7111967 Zb. o správnom konäní vzneni
neskorších predpisov (správny poriadok)

udel'uje

slihlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod I zźlkonao odpadoch

na rydanie pľevádzkového poľiadku zarĺadenĺa na zneškodňovanie odpadov
spoločnosti

obchodné męno:
sídlo:
sí-ĺllo odštepného zéx odu:
ICO:
pre prevádzku:

FCC Slovensko, s. ľ. o.
Bľatislavská 18
odštepný záryod ŻíIina,Na stanicu 56, 010 og Żĺlina
3Í 318 762
Spal'ovňa nebezpečného odpadu, Kukučínova 2346,
024 0l Kysucké Nové Mesto

Podmięnky súhlasu

1. okľesný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostľedie udeľuje
súhlas na vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov pľe
tie druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č,. 36512015 Z. z., ktorou sa
ustanovila kategońzácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov, nasledovne :
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03 02 01 nehalo N
03 0Ż 02 ane na ochranu dľeva

na ochľanu dľeva N
03 02 03 N
03 02 04 na ochľanu dľeva

na ochľanu dľeva uce N
03 02 05 me o
03 03 01 kôľa a dľevo o
03 03 02 a kal ZO zeleného uhu Z čierneho uhu

kaly z odstraňovania tlačiaľenskýchfaľieb pľlrecyklácii papieĺa (de- o
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04 01 05 činiacabľečkaneo uca chĺóm

odpadová vyčinená koŽa (holina, stľužliny) odľezky, bľúsnypľach) o
04 01 08 ob chľóm o
04 01 09 z a

odpad Z kompoziĘých mateľiá1ov (impľegnovaný textil e1astoméľ) o
04 02 09

a o
04 02 I0 N
04 02 14 z ľo

ako v040Ż14 o
04 02 15 z N
04 02 16 faľbivá a obsahu čné

farbivá a me ako uvedenév 04 02 1 6 o
04 021'l o
04 0Ż2I z vlákien

vlákien o
04 0222 od zo
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Kód
odpadu Názov odpadu Kat.

05 0i 0s rozliate ropné látky N
05 01 07 kyslé dechty N
05 01 08 iné dechty N
0501 1l ođpady z čistenia pa|iv zźĺsadami N
05 01 IŻ ľopné látky obsahuiúce kyseliny N
05 01 1s použité filtračné hlinky N
05 01 17 bitúmen o
06 13 01

anoľganické pľostriedky na ochĺanu ľastlín, pľostriedky na ochľanu dľeva
a iné biocídy N

06 13 03 priemyselné sadze o
07 01 03

oľgani cké halo génované ľozpúšt' adlá, pr emývacie kvapaliny a mate čné
1úhy

N

07 01 04 iné oľganické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0I 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

07 02 03
oľganické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

07 02 04 iné oľganické ľozpúšt'adlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
01 0207 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
01 02 08 iné dęstilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N
01 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 o
01 02 16 odpady obsahujúce silikóny N
07 0299 odpady inak nešpecifi kované
07 03 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 03 03
oľganické halogénované rozpúšťadlá' pľemývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

07 03 04 iné oľganické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované dęstilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

0703 11
kaIy zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
nebezpečné látky N

07 03 12
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvędené v 07 03 1 1

o
07 03 99 odpady inak nešpecifikované
01 04 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 0403 oľganické halogénované ľozpúšt'adlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

07 04 04 iné oľganické ľozpúšťadlá' pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 04 08 iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 04 13 tuhé odpady obsahuiúce nebezpečné látky N

07 05 03
organické halogénované ľozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy N

07 05 04 iné oľganické rozpúšťadlá' premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
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Niné dęstilaěné a reakčné07 0s 08
Ntuhé uceo07 05 13
otuhé iné ako uvedené v 07 05 1307 05 14

Norganické halogénovanéľozpúšťadl á, premýv acie kvapaliny a matečné
07 06 03

Nlne a) a matečné07 0604
Nhalo destilačné a ľeakčné07 0607
Niné destilačné a ľeakčné07 06 08

inak vane07 0699
Nvodné a matečné 107 07 01

Noľganické halogénované ľozpiŠťad|á, pľemývacie kvapaliny a matečné
07 07 03

Nlne a matečnéro07 07 04
Ndestilačné a reakčné07 07 07 N

iné destilačné a reakčné07 07 08
Nodpadové faľby a laky obsahujúce ľozpúšťadlá alebo iné

ne

oľganické
08 01 11

ood iné ako uvedenév 08 01 11a08 01 12

Nkaly zfarby alebo laku ob organické rozpúšťadlá alebo inésahujúce
08 01 13

oz 11 J0v 08akolne uvedenélakualebo08 01 14 ovodné obsahu alebo iné ako uvedené v 08 01 15uce08 01 16

Nlaku obsahujúce organické

alebo iné
farby aleboođpady z odstľaňovania

08 01 17

ood z odstľaňovania alebo tne ako vedené 0 1
,7

08 1u vlaku08 01 18

ovodné suspenzie obsahuj úce alebo laky, iné ako uvedené v

08 01 19

faľby
08 01 20

Nalebo lakuodstľaňovač08 01 21 o
od náteľové08 02 01 otlačiaľenskú faľbuvodné kal o08 03 07 oobsahu tlačiaľenskú faľbuvo08 03 08 Ntlačiaľenská farba o ucao08 03 12 ood tlačiaľenskáfaľbama ako uvedená 03 1 Ż08v08 03 13

Nve08 03 16
Ntoneľ do tlačiaľne neb08 03 17 otoneľ do tlačiarne ako uveden v080317o08 03 18
Ndi o08 03 19

N
alebo iné ne

tesniace organickéobsahujúcelepidlá materiá1 rozpúšťadláa vodpadové
08 04 09

oa tesniace iné ako uvedené v 08 04 09o08 04 10

Ntesniacich materiálov obsahuj úce oľganické rozpúšťadlá

alebo iné ne
kaly zlepidiel a

08 04 11

otesniacich materiálov mę ako uvedené 04 1 1z 08a08 04 12

N
alebo iné

, ktoľé obsahujútęsntace materiályaleboucekalvodné obsahuj lepidláv08 04 13

ovodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace mateľiály iné ako uvedené

v08041308 04 14
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:

Názov odpadu Kat.

08 04 ls vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace mateľiály, ktoré
obsahuiú oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 17 Živičný olei N
09 01 03 ľoztoky vývoiok ľozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 07 fotografický film a papieľe obsahujúce stľiebľo alebo zlúčeniny stľiebra o
09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce stľiebľo alebo zlúčeniny
striebra

o
09 01 10 fotoapaľáty na .j edno pouŽitie bez batérií o
0901 11

fotoaparáty na jedno použitie s batéľiami zaradenými do 16 06 01,
16 06 02 alębo 16 06 03

N

09 0r 12 fotoapaľáty na jedno pouŽitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 o
09 01 13

vodný kvapalný odpad zregenerácie striebľa v mieste ľegeneľácie iný
ako uvedený v 09 01 06

N

11 01 15
eluáty akaly z męmbránových alebo iontomeničových systémov
obsahui úce nebezpečn é látkv N

11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
11 01 98 iné odpady obsahuiúce nebezpečné látky N
IŻ 0I I2 použité vosky a tuky N
14 06 02 iné halogénované rozpúšt'adl á a zmesi ľozpúšt'adiel N
14 06 03 iné rozpúšt'ađlrá a zmęsi ľozpúšťadiel N

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

15 02 02
absoľbenty, filtračné materiáIy vľátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

N

15 02 03
absorbenty, filtračné materiály, handľy na čistenie a ochĺanné odevy iné
ako uvedené v 15 0202 o

16 0I 07 oleiové filtre N
16 01 13 brzđové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahuiúce nebezpečné látky N
16 01 15 nemľznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 o
16 03 03 anoľganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
i6 03 04 anoľganické odpady iné ako uvedené v l6 03 03 o
16 03 05 oľganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 06 oľganické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 o
16 05 06

laboľatórne chemikálie pozostávajuce z nebezpečných látok alebo
obsahuiúce nebezpęčné látkv vrátanę zmęsí laboľatóľnych chemikálií

N

16 05 07
vyľadené anorganické chemikálie pozostávajuce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečné látkY

N

16 05 08
vyľadené oľganické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečné látkY

N

16 0s 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo 16 05 08 o
16 07 08 odpady obsahuiúce olei N
17 02 0r drevo o
r7 0203 plasty o
17 0204 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované

nebezpečnými látkami
N

5' straną ľozhodnutią oU-KM-OSZP-20 1 7/000869-003



Názov odpadu

o18 01 01 ostľé okĺem 18 01 03

o18 01 02
časti a orgány tiel vľátane kĺvných vľeciek a kľvných konzeľv okĺem
18 01 03

Nodpady, ktorých zber azneškodňovanie podliehajú osobitným
vkám z hl'adiska18 01 03

o
odpady, ktorých zbęr a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným

z hľadiska pľevencie nákazy, napľíklad obväzy, sadľovépoŽiadavkám
bie1izeň ednorazové oao

18 01 04

N18 01 06
chemikálie pozostávajúce znebezpečných látok alebo ob

neb

sahujúce

o18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06
Nliečiváa18 01 08
o18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
Namal starostlivostiZ18 01 10
o18 02 01 ostľé okĺem 180202

Nodpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehaj ú o sobitným požiadavkám

z hľadiska18 02 02

oodpady, ktorých zber azneškođňovanie nepodliehajú oso
z hľadiska e

bitným
18 02 03

N18 02 05
chęmikálie pozostávajúce znebezpečných látok alebo o

ne

bsahujúce

ochemikálie iné ako uvedené v 18 02 0518 02 06
Ntoxické a statické liečiváI8 02 07
oliečivá iné ako uvedęné v I8 02 0718 02 08
Na koncentľá aÍactęzo19 02 07
N19 02 08 hoľľavé uce neo
Ntuhé hoľľavé obsahu19 02 09
ohoľľavé iné ako uvedęné v 19 02 08 a 19 020919 02 r0
Nlne ob uce ne19 02 II
ozhrablíc19 08 01
N19 08 06 alebo té iontomeničové Živice
Na kal ie iontomeničovzÍe19 08 07
N19 08 08 s obsahom kovovSZ

ozmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jeđlé oleje a
19 08 09

Nzmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vođy inéako uvedené v
19 08 09

19 08 10

oa19 1Ż 0I
ožę|ęzné19 12 02
o19 12 03 neželezné
oa19 12 04
N19 IŻ 06 drevo o uce ne
odrevo iné ako uvedené v 19 12 0619 Í2 07
o20 0l 01 a
o20 01 10 šatstvo
otextílie2001 11
N20 01 13 ťadlá
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Kóđ
odnadu

Názov odpadu Kat.

20 0r r7 fotochemické látky N
Ż0 0I 19 pesticídv N
20 01 25 iedlé oleje a tuky o
Ż0 0I 26 oleie a tuky iné ako uvędené v 20 0I 25 N
20 0r 27 faľby, tlačiaľenské faľby' lepidlá aživice obsahuiúce nebezpečné látkv N
20 0r 28 faľby, tlačiarensk é fatby , lepidlá a živice iné ako uvędené v 20 0I 27 o
20 0r 29 deteľgenty obsahuiúce nebezpečné látkY N
20 01 30 deteľgenty iné ako uvedené v Ż0 01 29 o
20 0r 3r cytotoxické a cytostatické liečivá N
Ż0 0I 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 o
20 0I 37 drevo obsahuiúce nebezpečné látky N
20 01 38 dľevo iné ako uvedené v 20 0I 37 o
20 0r 39 plasty o
20 03 01 zmesový komunálny odpad o
20 03 01 obiemný odpad o

Y zariađęní na zneškođňovanie odpadov sa zhĺomaŽďujú niektoľé odpady netľiedené, na
zák|adę udeleného súhlasu na zhľomaŽďovanie odpadov dľŽiteľom odpadu bez
pľedchádzĄúceho triedenia podľa $ 7 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č). 2231200I Z. z.

o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov
(v súčasnosti $ 97 ods' 1 písm. i) zákona NR SR č,.79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a
doplnení niektoľých zákonov)' Ide o nasledovné odpady:

Skupĺna ĺ. - všetky odpady zo zdravotnej a veterináľnej staľostlivosti

Kó'd
odpadu Názov odpadu Kat.

18 01 01 ostré pľedmety okrem 18 01 03 o

l8 01 02
časti a oľgány tiel vľátanę kĺvných vreciek a kľvných konzerv okľem
18 01 03

o

18 01 03
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným
požiađavkćtm z hľadiska prevencie nákazy

N

18 01 04
odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
poŽiadavkám z hľađiska pľevencíe nákazy, napríklad obväzy, sadľové
odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, iednoľazové odęvY, plienky

o

18 01 06
chemikálie pozostávajúce z nebęzpećných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

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

18 01 08 cl.totoxické a cytostatické liečivá N
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 o
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnei starostlivosti N
18 02 01 ostré pľedmęty okľem 18 02 02 o
18 02 02

odpady, ktoľých zbęľ a zneškodnenie podliehajú osobitným
požiađavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

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

o
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N18 02 0s
chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo obsahuj úce
nebezpečné látky

ochemikálie iné ako uvedené v 18 02 0518 02 06
Ncytotoxické a cytostatické liečivá18 02 07
oliečivá iné ako uvedené v 18 02 0718 02 08

odpady budú zhľomažďované v spoločných nádobách a zmiešavané pre skupiny odpadov,
ktoré sú v jeđnotlivých skupinách zaradęné takto:

A skupina

B skupina

Skupina 2 - nie výbušné alebo ľahko zápa|né

oostľé pľędmety okľem 18 01 0318 01 01

o18 01 04
odpady, ktorých zbeľ a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
poŽiadavkám z hľadiska pľevencie nálkazy, napľíklad obväzy, sadrové
odtlačky a obväzy,posteľná bielizeň, odevy, plienky

o18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

o18 02 01 ostĺé pľedmety okľem 18 02 02

oodpady, ktoľých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie ĺákazy18 02 03

ochemikálie iné ako uvedené v 18 02 0518 02 06
oliečivá iné ako uvedené v 18 0Ż 0718 02 08

o02 01 03 odpadové ľastlinné pletivá
o02 0r 07 odpady z lesného hospodáľstva
N02 01 08 agľochemické odpady obsahujúce ne látky
o02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
o03 01 01 odpadová kôľa a koľok

Npiliny, hobliny' odrezky, odpadové rezivo alebo
dľevotrieskové/dľęvovláknité đosky, dyhy obsahuj úce nebezpečné látky03 01 04

o03 01 05
piliny, hobliny, odrezky, odpadové ľezivo alebo
drevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

oodpadová kôľa a drevo03 03 01
ousadeniny a kaly zo zeLeného výluhu zupravy čierneho výluhu03 03 02

o03 03 05
kaly z odstľaňovania tlačiarenských faľieb pĺi ľecyklácii papieľa (de-

inking)
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Názov odpadu Kat.
03 03 08 od ztriedenia a na u o
04 0221 od zne textr vlákien o
04 0ŻŻ2 odpady zo textilných vlákien o
19 12 01 a o
19 12 06 drevo obsahujúce 1átky N
19 t2 07 dľevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
20 0I 37 dľevo obsahujÚge nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 0I 3] o

Skupina 3
Y4 - odpady z použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 - odpady zvýroby apouŽitia chemických pľostľiedkov na ochľanu dľeva

K'Ďd
odpadu Názov odpadu Kat.
03 02 01 nehalogénované oľganické pľostriedky na ochranu dľeva N
03 02 02 na ochľanu dľeva N
03 02 03 na ochľanu dreva N
03 02 04 na ochĺanu dľeva N
03 02 05 lne na ochľanu dľeva o N
06 13 01

anoľganicképľostriedky na ochľanu rastlín, pľostľiedky na ochľanu
dreva a iné biocídy N

07 04 01 vodné pľęmývacie kvapaliny a matečné lúhy N
0t 0403 oľganické halogénované ľozpúšt'adlá' pľemývacie kvap aliny amatečné

lúh N
07 04 04 iné organické rozpúšťadlá.pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované dęstilačnézvyšky a reakčné splodiny N
07 04 08 iné dęstilačné a ľeakčné N
07 04 13 tuhé od ob uce N
07 05 03

oľganické halogénované ľozpúšt' adlá, premývacie kvapaliny a matečné
I N

07 05 04 rne 1e a matečné l N
07 0s 07 halogénované destilačnézvyšky a ľeakčnésplodiny N
07 05 08 iné destilačné a ľeakčné N
07 0s 13 tuhé obsahu uce N
0t 05 14 tuhé od iné ako uvedené v 07 05 13 o
07 0603 organické halogénované ľozpúšt'adlá, pľemývacle kvapaliny a matečné N
07 0604 lne kva a matečné l N
07 06 07 halo destilačné a ľeakčné N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčnésplodiny N
20 0I 19 pesticídy N
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Skupina 4
Y6 j odpady zvýroby, pľípravy a použitia oľganických ľozpúšťadiel

Y 4I -halogénové oľganické rozpúšťadlá

Skupina 5
Y9 - odpady typu olej vo vode, emulzie

Kóđ
odpađu

Názov ođpadu

Z obsah
organické halogénované rozpúšťadlá,pľemývacie kvapaliny a matečné

kva a matečné llne
halo desti1ačné a ľeakčné

iné destilačné a ľeakčné

oľganické halogénovanéľozpúšt'adlá, pľemývacle kvapaliny a matečné

me a matečné 1

vodné acle a matečné

N
04 02 14

N07 01 03

N07 01 04
N

07 0r 07
N07 01 08

N0t 0203
N07 0204
N07 03 01

07 03 03
organické halo génovanéľozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné

lne a matečné lúh

organické halo génované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné

1ne a matečné

oľganické halo génované ľozpúšťadlá,pľemývacie kvapaliny a matečné

1

me acle a matečné

oľganické halogénovanérozpúšťadlá'pľemývacie kvapaliny a matečné

lne a matečné l

iné destilačné a reakčné

oľganické halogénovanéľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné

lne alin a matečné lúh

halo destilačné a ľeakčné

N

N
07 03 04

N07 0403
N

0'7 04 04

N
07 05 03

N
07 05 04

N
07 06 03

N
07 0604

N
07 06 08

N
07 07 03

N
07 07 04

N0t 07 07

Kód
od

Názov odpadu

roz]'iatę
z čistenia v zásaďami

o

té

bitúmen
absorbenty, filtľačné mateľiály vľátanę

nešpecifikovaných, handľy na čistenie,
olejových filtľov inak
ochĺanné odevy kontaminované

látkami
ové ťrltre

obsahod

05 01 05
N

05 01 11
N0s 01 12
N05 01 15
o05 01 17

N
15 02 02

N
16 01 07

N
16 07 08
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19 02 07 a koncentrá zo N
19 08 08 z membráno s obsahom kovov N
19 08 09

a
olej olejtukovzmesl oa z ucovacovodl za obsah uce edlelejov evody uj J o

19 08 10
a olejov z odlučovačov oleja zvođy iné ako uvedené v

190809
zmesi tukov

N
20 01 25 ole ea o
20 01 26 iné ako uvedené v 20 0I 25eao N

Skupina 6
Yl2 - odpady zvýroby, pľípravy a pouŽitia atramentov , farbív,pigmentov, farieb' lakov
a náteľov

04 02 15 ađz ako v040214 o
04 02 16 fatbivá a obsah 1áne N
04 02 17 ťarbivá a iné ako uvedené v 04 02 16 o
04 0221 texti vlákienzne o
04 02 22 vlákienZO o
0801 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné N
08 01 12 far iné ako uvedené v 08 01 11a o
08 01 13

ne lá
kal z boale olakuv ťarby alębo meorganickébsahujúce ľozpúšt'adlá

N
08 01 14 z far alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 o
08 01 16 vodné kal alebo iné ako uvedené v 08 01 15o o
08 01 17

odpady z odstľaňovania faľby alebo laku obsahujúce oľganické
alebo iné ne N

08 01 18 od z odstraňovania alebo laku iné ako uvedené v 08 0I 17 o
08 01 20 obsahujúce farby alebo laky' iné ako uvedené vvodné suspenzie

08 01 19 o
08 01 21 odstraňovač alebo laku N
08 02 01 náterové o
08 03 07 vodné tlačiarenskú faľbuo o
08 03 08 obsahu úci tlačiarenskú farbuo o
08 03 t2 od tlačiarenskáfarba o lá N
08 03 13 tlačiaľenská fatbainá ako uvedená v 08 03 12o o
08 03 16 N
08 03 17 toneľ do tlačiarne obsah ne N
08 03 18 toneľ do tlačiarne ako v0803 17 o
08 03 19 di N
20 01 27 tlačiarenské far a živice obsahu N
20 0t 28 tlačiarenské faľ á a živice iné ako uvedené v 20 01 27far o
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Skupina 7
Yl4 - odpady, ktoré môŽu vznikať pri výskume, výučbe, ktoľé nie su zatiaľ určené alebo sú

nové a ich účinky na človeka alebo Životné pľostredie nie sú známe

Skupina 8
Y16 - Iátky zvýroby' prípľavy a pouŽitia živic,latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Kód
odpadu

Kat.

16 01 07 oleiové ťrltre N
16 01 13 bľzdové kvapaliny N
16 01 14 nemľznúce kvapaliny obsahuiúce nebezpečné látky N
t6 01 15 nemľznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 o
16 03 03 anoľ ganické odp ady obsahu j úce nebezpečn é lárky N
16 03 04 anoľganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 05 oľganické odpady obsahuiúce nebezpečné látky N

16 05 06
l aboľatóľne chemikáli e p ozo stávaj ú ce z neb ezpečných l átok alebo
ob sahui úce neb ezpęčn é látky vľátane zme sí laboratóľnych chemikál i í

N

16 0s 07
vyradené anoľganické chemikálie pozostávajtce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 05 08
vyradené or ganické chemikál i e p ozo stávaj ú ce z nebezpečných l átok
alebo obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 0s 09
vyľadené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo
16 0s 08

o

Kód
odpadu

Názov odpadu Kat.

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka o
04 0r 02 odpad z lúhovania o
04 01 03 odpady z o dmast'ovani a ob sahui úcę rozpúš ť adllá b ez kv apalnej ftny N
04 01 05 činiaca brečka neobsahuiúca chľóm o
04 01 09 odpady zvypracuvania a apretácie o

04 02 09
o dp ad z komp ozitných mateľi álov (impľe gnovaný textil, e l astoméľ'
plastoméľ)

o

04 02 r0 oľganické látky pľíľodného pôvodu, napĺíklad tuky a vosky o
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v040214 o

08 04 09
odpadové lepidlá a tesniace mateľiály obsahujúce oľganické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 11
kaly z lepidiet a tęsniacich mateľiálov obsahujúce oľganické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 13
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace mateľiály' ktoľé obsahujri
oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

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

o

08 04 15
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace mateľiály, ktoré
obsahuiú oľganické rozpúšťadlá alebo iné neb látky

N

08 04 17 živičný olei N
11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové Žtvtce N
12 OT 12 pouŽité vosky a tuky N

] 2' strąna ľozhodnutią oU-KM-OSZP-20 1 7/000869-003



-
Kóđ
ođoadu Názov ođpadu Kat.

r1 0203 plasty o
19 08 06 nasýtené alebo pouŽité iontomeničové Živice N
t9 12 04 plasty a guma o
20 01 10 šatstvo o
2001 11 textílie o

Kód
odpadu

Nĺĺzov odpadu Kat.

09 01 03 roztoky vývoiok ľozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 07 fotografický film a papieľe obsahuiúce striebro alębo zlúčeniny stľiebra o

09 01 08
fotografický film a papiere neobsahujúce stľiebľo alebo zlúčeniny
stľiebra

o

09 01 10 fotoaparáty na iedno pouŽitie bezbatérii o
0901 11

fotoaparáty na jedno pouŽitie s batéľiami zaradenými do 16 06 01,
16 06 02 alebo 16 06 03

N

09 0r 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 o
09 01 13

vodný kvapalný odpad zregeneĺtrcie striebľa v mieste regenerácie iný
ako uvedený v 09 01 06

N

Skupina 9
Y16 _ |atky z výľoby, pľípľavy a pouŽitia fotochemikálií a fotogľafických materiálov

2' Pľevádzkovateľ bude v zaľiadení spaľovne nebezpečného odpadu v Kysuckom Novom
Meste vykonávať naslędovné činnosti:
a) D10 Spal'ovanie na pevnine
b) D13 Zmiešavanie alebo miešanie pľed použitím niektoľej z činnostiDl ažDI2
c) D15 Skladovanie pred použitím nięktorej z činnostíDI aŽ D14 (okĺem dočasného

uloŽenia pľed zberom na mieste jeho vzniku)
d) Pľeprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zneškodňovania

nebezpečných odpadov v zaľiadení pre termické zneškodňovanie ostatných,
nebezpečných a nemocničných odpadov, spaľovacia pyrolýzna pec typ: HOVAL
GG24

e) Zhromaźd'ovanie odpadov' ktoľé vzniknu preváđzkovateľovi (spoločnosti FCC
Slovensko, S. ľ. o' so sídlom v Zohore) činnosťou zańadenia na zneškodňovanie
odpađov v pľevádzke'

3. Viesť evidenčný list spaľovne v súlade s $ 6 a podľa vzoru uvedeného v pľílohe č. 6
vyhlášky IrĺŽp sn č,. 366lŻ015 Z' z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a tento
zaslat' za kaIendźlrny ľok na okresný űrad Kysucké Nové Mesto đo 28. februára-
nasledujúceho ľoka.

4. Priestoľy na zhtomaŽďovanie odpadov určených na znęškodňovanie musia splňať
technické a bezpečnostné požiadavky. Nebezpečné odpady ako aj sklad a miesto
zhĺomažďovania nebezpečných odpadov musia byť označ,ené identifikačnými listami
nebezpečného odpadu v súlade S $ 6 ods. 3 vyhlášky vŽp sn č,.37Il2Ol5, ktorou sa
vykonávaj ú ni ektoré ustanoveni a zákona o odpado ch.
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5. Na zneškodňovanie moŽno prevziať odpad od takého držiteľa, ktoľý pľedloží
pľevádzkovateľovi spaľovne:
a) doklad o množstve a đruhu dodaného odpadu,
b) ak ide o nebezpečný odpad, aj spľievodný list a identifikačný list nebezpečného

odpadu,
c) údaje o vlastnostiach a zloženi odpadu v ľozsahu ustanovenia $ 5 vyhlášky MZP

SR č' 37112015, ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanoveĺia zźlkona o odpadoch
(analytická kontrola nebezpečných odpadov),

d) údaje o fyzĺkáInych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom
zložení odpadu anevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho pľocesu
z hľadiska ochľany životného pľostľedia (napľ' výsledky spaľovacej skúšky),

e) ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o obsahu
významných škodlivín z hľadiska emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešavať, ale aj infoľmácie
o bezpečnostných opatľeniach, ktoré je nevyhnutné dodľžať pľi nakladaní s ním'

6. Viesť prevádzkovú dokumentáciu spaľovne V súlade s $ 10 vyhlášky vŽp sn o.

37Il20I5, ktoľou sa vykonávajú niektoľé ustanoveniazźtkona o odpadoch.

7. Pľevádzkový poľiadok zańadenia na zneškodňovanie uvedených druhov odpadov bude

umiestnený na viditeľnom mieste v objekte a dotknutí pracovníci budú oboznámení
s vydaným pľevádzkovým poľiadkom.

8. Predmetný súhlas je platný do 30. septembľa 2022.

9. Nadobudnutím právoplatnostĺ tohto súhlasu stráca platnost' predošlý súhlas na
vydanie prevádzkového poľĺadku zariadenĺa na zneškodňovanie odpadov vydaný
okľesným úradom Kysucké Nové Mesto oU-KM-o sZP -2017 1000538-00 4lSim z
27.04.2016.

Všeobecné ustanovęnia

1. Pokiaľ dôjde k dôležitým zmenám, ktoré budú mať rozhodujúci vplyv na Zmenu
pľevádzkového poriadku, spoločnosť FCC Slovensko, s' ľ.-o.' Bľatislavská 18' 900 51

Zohor, odštepný závodŽilina, Na stanicu 561' 010 09 ŽíIina, alebo ním poverený
subjekt, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému oľgánu štátnej správy
odpadového hospodáľstva a prejednať všetky okolnosti, ktoľé môžu mať vplyv na
zmenu skutočností udeleného súhlasu.

2. okľesný úrad Kysucké Nové Mesto möž,e udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť
v zmysle ustanovenia $ 114 ods' 1 zákonač,,79lŻu5 Z. z. o odpadoch.

3. Zľušením vyššie uvedenej fi*y, jej prevádzky alebo Zmenou identifikačného čísla
GČo), uvedeného v pľedmetnom súhlase , zaníkáplatnosť tohto súhlasu.

4. PľedmeĘý súhlas nenallrádza vydanie iných súhlasov podl'a ďalších platných
legislatívnych predpisov.
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odôvodnenie

'.',. 
Spoločnost'FCC Slovensko, s. ľ. o'' Bratislavská 18, 900 57 Zohot, odštepný ztxod

Zilina, Na stanicu 561, 010 09 żilinapožiadala28. Og. zoill okresn;i úrád Kysucké Nové
Mesto o udelenie suhlasu na vydanie Prevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie
odpadov v prevádzke spaľovne nebezpečného odpadů, Kuk.rčír, ova 2346, O24 0t KysuckéNové Mesto. Spoločnosť FCC Slovensko má uäelený súhlas na vydańe pľevádzkového
poriadku zariadeĺia na zneškodňovanie odpadov rozhoänutím oU-KM-}SZP-2OI6/000538-
004lSim z27. 04. 2016, ktoré bolo vyđané okľesným úľadom Kysucké Nové Mesto'
Dôvodom udelenia.nového súhlasu sú podstatné zmeny í prevádzkouoń poriadku týkajúce sanajmäjeho zosúladenia s platným súhlasom na zhtomažđ'ovanie odpadw dľŽiteľom odpadu
bez pľedch ádzajuceho'triędenia.

. Dňom podania žiadosti o vydanie súhlasu na vydani e ptevádzkového poľiadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov, t. j. 28. 09. 20t7 bolo začaté správne konanie v tejtoveci' okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné pľostľedie
oznámením oU_KM-osZP'2OI7l000869-002 zo 06. 10. 2017 oznámil zač,atie konania
v predmetnej veci účastníkom konania.

KeďŽe Žiadost' spolu s predloŽenými dokladmi poskyuje dostatočný podklad pľeudelenie pľedmetného súhlasu, okľesný úrad Kysucké'Nové 
"Mesto 

upustil od ústnehopojednávania a vykonania ohliadky podľá $ 21 spľávneho poriadku.

Żiadateľ pręđložil:

- žiadosť Vypracovanú v súlade s $ 23 vyhlášky MŽP SR č,. 37Il20I5 Z. z., ktorou
sa vykonávaj ú niektoré ustanove nia zélkonao ódpadoch,

- 2 x prevádzkový poľiadok zariadeniana zneškodňovanie odpadov,

- kópiu výpiśu z obchodného registra okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,Vložka číslo: 13406/8 k dátumu 20. 09.2OI7,

_ kópiu plnomocenstva medzi splnomocniteľom spoločnosťou FCC
Slovensko, s' ľ. o. (zastúpená konateľmi Petľom Uľbánkóm a Ing. Tomášom
Vargom) a splnomocnencom Baľboľou Hatiaľovou,

- fotokópiu súhlasu na vydanie pľevádzkového poriadku zariadenia l1a
zneškodňov1le odladov vyáaného olresnym ĺraaom Kysucké Nové Mesto oU_
KM-OSZP -20161 000543 8-004/Si m z 27 . oą. z0t6,

- kópiu sĺhĘ1l na trvalé prevádzkovanie zańadenia na zneškodňovanie odpadovHoVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste vydaného obvodným úiadom '
Životného prostredia v ŻilineŽp-ogĺozo52-3lPAP/R5O zo 14. 10. 2O0g,

- kópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy
vydaného obvodným úľadom životného prostre_dia v Žiliĺe A2OI2I03O8O-
002/JNK z20. 09.2012 a jeho pľedĺŽenie 

" 
.oiu 2OI5,

] 5' stľ ąną ľ ozho dnuti a o U- KM-osZ P -2 0 1 7 /0 0 0 8 6 g -0 0 3



\

3

<(a

kópiu súhlasu na zhromaŽďovanie nebezpečných odpadov držiteľom odpad
predchádzajúceho ođpadu vyđaného obvodným úľadom životného
v ŻíIine A20I2103082-002/JNK z2O. 09. 2OI2, jeho zmenu z
a pľedĺženie z roku 2Ol5,

roku

kópiu súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov vydaného kľajským úradom
životného pľostredia v Ži|iĺę 20I2l204lch z 18 ' OI . z\Iz,jeho zmeny z rokll 2013
a2015.

Prevádzkový poriadok je vypľacovaný v súladę s ustanovením $ 10 ods. 6 vyhlášky
MŽP SR č,. 37ll20l5 Z. z. o vykonaní niektoľých ustanoveni zákona o odpadoch v znení
neskoľších pľedpisov.

Zuveďeného vyplýva, že ptedIoźený ptevádzkový poľiadok rieši technologický postup

nakladania s odpadmi, spôsob zabezpečenia odboľnej technickej kontľoly prevtńzky
zariadenia, poskytuje technické údaje o zariadení' obsahuje zoznam jednotlivých druhov
odpadov zneškodňovaných v zaríadeni. stanovuje rozsah vstupnej analýzy odpadov ako aj

opatľenia pre pľípad haváľie.

okresný úľad Kysucké Nové Mesto po pľeskúmaní predloŽených dokladov dospel k
záveru,Že boli splnené zákonné požiadavky pre udelenie súhlasu v takom ľozsahu azatakých
podmienok, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Żĺađateľ uhľadil spľávny poplatok e-kolkom vhodnote 11,0 € podľa položky 162
písm. e) ztkona NR SR č. |45ll995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v zneĺí neskorších
predpisov.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je moŽné podľa $ 53 a $ 54 zakona č:. 7111967 Zb. o
spľávnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa ozniímenia
ľozhodnutia na okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie,
Litovelská 1218,024 01 Kysucké Nové Mesto.

Toto rozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčeľpaný riadny opravný
pľostriedok v rámci správneho konania.
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Doručí sa
1' FCC Slovensko, s. ľ' o.' Bľatislavská 18,900 5I Zohor

] 6. str ąną rozho dnuti ą oU - KM-)SZP -2 0 1 7 /0 0 0 8 6 9 -0 0 3

oĄ
?
oą

(.)
!-rýo

Mgr. I

5 ved odboru

Na vedomie
1. Slovenská inšpekcia Životného pľostredia - oIoH, Legionaľska 5, 010 0I Zi|ina
2. FCC Sloverrrko, s. ľ. o.' odštepný zźlvodŽilina,Na stanicu, 010 09 Žilina


