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ROZHODNUTIE
okľesný úľadKysucké Nové Mesto, odboľ starostlivosti o životnépľostredie ako
príslušnýoľgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zźlkona č). t8Ol2OI3 Z. z. o organizácii

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorych ztil<oĺov, ako príslušnýoľgán štátnej
správy staľostlivosti o životnépľostľedie podľa $ 5 zákona NR SR č,. 525l2OO3 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorých zĺíkonova ako
vecne a miestne pľíslušnýoľgán štátnej správy odpadového hospodĺĺľstvapodľa $ 10s ods. 1
písm. m) zákona NR SR č,. 79l20l5 Z. z. o ođpadocha o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej Len,,zákon o odpadoch") apodľa zákona č,.7llt967 Zb. o spľávnom konaní
v zneni neskoršíchpredpisov (správny poľiadok)

udel'uje

súhlas
podľa $ 97 ods. 1 písm. g) zákonao odpadoch
na zhľomažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
obchodné meno:
sídlo:

lČo:

miesto zhĺomažďovania:

ľ'CC Slovensko,
Bľatislavská

18o

s. r. o.

900 51 Zohor

31 318 762

Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova
2346,024 OĹKysucké Nové Mesto

Podmienky súhlasu
1

Súhlas sa vydáva pôvodcovi odpadov na z\lĺomažďovanie nebezpečných odpadov
v mieste ich vzniku Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova2346,
024 0l Kysucké Nové Mesto. Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie tých druhov
nebezpečných odpadov, ktoľésú zaľadenépodľa vyhlášky MŽP SR č,.36512015 Z. z.,
ktorou sa vydal Katalóg odpadov v zneníneskoršíchpredpisov, nasledovne:

Kód odpadu
15 01
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19
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02 02

0I 07

19 01 10
19
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2.

Názov odpadu

Kategóľia

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

absoľbenty, fi ltľačnémateriály vr á/ĺane olej ových
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochĺanné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

tuhý odpad z čistenia plynov

N

použitéaktívne uhlie z čistenia dymových plynov

N

odpad zpyrolýzy obsahujúci nebezpečnélátky

N

Súhľnnémnožstvo vzniknutých nebezpečných odpadov zhľomažďovaných v zbemých
nádobách a na určených miestach v uvedenej prevádzkeje cca 500 ton ža rok.

3. Činnosti, ktoré sa povoľujúpľi

zhtomažďovaní nebezpečných odpadov:

zhromažďovanie nebezpečných odpadov vytľiedených podľa dńhov'do ozna8ených
nádob, pevných obalov, nádržíakontajnerov, určený"h p.. zbeľ pľíslušnéhodľuhu
nebezpečného odpadu, umiestnených na zhromaždoväco* mĹste vyčlenenom
v uvedenom objekte.

4.

Pľepravu nebezpečných odpadov za účelomich zneškođnenia,zhodnotenia alebo
zberu do vhodného zariadenia zabezpečia oprávnené subjekty dopľavnými
prostľiedkami, ktoré vyhovujú predpisom ADR.

5. Predmetd

súhlas je vydaný na dobu uľčitúdo 31. januáľa 2023, pokiaľ nenastanú
dôvody na jeho zmenu' zľušęnie alebo stratu platnost1 podľa prĺsluśnycnustanovení
$
II4 zákona o odpadoch.

6. Nadobudnutím pľávoplatnostĺ tohto rozhodnutia stľáca platnost'pôvodný súhlas
na nakladanie s nebezpečnými odpadmĺ A 2012!03080_0_02/JNK z 20. septembľa
2012 vydaný obvodným úľadomživotnéhopľostľedia v Ži\ine u p""aíz.''ĺ.
vydané rozhodnutím OkľesnéhoúľaduKysucké Nové Mesto, odboru
staľostlĺvostiožĺvotnéprostredĺe oU-KM_osZP-20l5t000412_003/Sim zo
17.

júna 2015.

Ďalšie podmienky súhlasu

1.

S uvedenými nebezpečnými odpadmi bude pôvodca nakladať v súlade s legislatívnymi

pľedpismi platnými v oblasti odpadového hospodárstva a zhromažďované-nebezpečné
odpady zabezpečípľed znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom tým, že
zb'ęmé nádoby (pevné obaly) budú vhodné pre zber príslušnéhodľuhu nebezpečného
odpadu, odolné proti mechanickému poškodeniu a chémickémuvplyvu škodlivín.
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Dodržiavať povinnosti dtžitel'aodpad.u

o odpadoch, nakladď

'

P-odl'a ustanovenia
n"u""|.oií.ĺoapua*ĺ';;ň"d" ! 1a
,
$

zákona č.79/2015Z.z.

25 zákona č. 79/2015 Z.z.

;':#"ffĄrr,^ł:::ł.ť#r,:łrł[äť";ťľ*ooo*;;;äuĺ*o*ĺpoďĹ
3'

4'

Zttomažd'ovanie odp adov
zabezpe,.cov{ v súlade
s ustanoveniami
sR č' 371/2015 z' i''i|on'išä_íĺ'""á""ň;;ř;;Jurt*ou.
$ 8 vyhlášky MŽP
označovaťnebezpečno
nia
zákonio odpadoch,
oopaoy
aj skladl"'i..a
odpadov v srilade s
$ o oái' ä''''u'*.;-.
"l*o-uzJĹu-Jnň'ieuezp.ony.l,
'yl'lasLi. ä množstvách a druhoch odpadov

Ą
ilłž'ĺ'ii'g:ilä,;'a:ľĺ:l''íĺi;łĺí:*ffi
jäŁ*:łľ###ivyhlášky
ä
i;r;ői!";1:ĺ-""##j"řnnosti

uvedené v ustanoveniach

$ 13 a $ 25 ods.

I

zákonač.

Všeobecné ustanovenia

1'

2'

s. ľ.. o.' Bľatislavsk á 1y,900
51 Zohotalebo ním
|ľ:::ffT;đę'
vs"tLy"Ĺ'"á.",ľď.ľľää''ä:lľľľ;ĺ:m:ĺľ"mtlt*bľľ,ľ'xJvĺesto
Slovensko,

ľ;'ľ:ť:đ#JT,:::ľľäi"ľ,
1ĺÍ,":iliiri?:::2;"odpadoch

möže okľesný úrad

3'

Na základe žiadosti'žiadatel'aokľesný
úrad Kysucké Nové Mesto
predížitento súhlas
9.7 ods.17 zákonao
oĘuáo.ľ,, p;lĺi"ľ-;;d; dodržanépodmienĘ
J.íäľJ:"l
tohto

4'

Zrušenímu'uu':^:::de1ej
fi*y, j3j ľrevĺazkyalebo zmenou
(ICo), uvedeného v pľedńetno.n
identifikačnéhočísla
.ilrlu.. , zanikáplatnosť tohto

5'

súhlasu.

vydanie iných súhlasov podlä
d,alšíchplatných
ffÍilr''ľľ'"n'#:är,::ľ""

odôvodnenĺe
Spoločnost'FCC Slovensko'.s'

ľ' o., Bľatislav;k1í18, 900 51
okĺe'"ý;il-ii;ńte.NovJ'vl'rääirj.t.nĺ.
Zohor požiadala
nebezpečných odoadov
suhtasuna |nromazcľovanie
;pá;dJäouau p* pr"'äiää
18' januĺíľa2018

Mesto' Kukučínóvu
oJzääřil'r'&e
vznikajújednotlivé .zziě,"

odpadov

Kysucké Nové
9o"l-9"ĺ"
ilá'ätlrto.'
Keďže prevádzkou spaľovne

9'Py'"Jo'*'i1ą.'"'ą;"ä"odcom

bude uvedený odpad' L"y
zhromažd'ovat'' ateda je

oapäou.

Pô'od"a odpadu
í'äiĺ""i'"ĺ
množstvo t ,inłźuľok
vzniknutý
pri jeho činnosti
pót'äuíliätúto činnos,;.ĺ"lrlä
nu zktomažďo';;; nebezpečných
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Dňom podania žiadosti o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi
vrátarĺe ich prepravy, t. j. 18. januáľa 2018 bolo zač,atéspľávne konanie v tejto veci. okľesný
úľadKysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životnépľostredie oznámením OU-KMOSZP-2018/000193-002 z23. januara2}ll oznámi| zač,atię konania v pľedmetnej veci.
Zluomažďovanie odpadov vzniknutých v prevádzke spaľovne bolo doposiaľ (podľa
staľého zákona NR SR č,. 2231200I Z. z. o odpadoch a o zmene a đoplneníniektorych
zfüonov v znení neskorších predpisov) povolené v komplexnom súhlase na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi podľa $ 7 ods. 1 písm. g) tohto zákona. PredmeĘý súhlas
A20I2|03080-002/JNK zŻ0. septembra 201'2 vydaný obvodným úľadomŽivotného
pľostľedia v ŽiIine bol pľedíženýrozhodnutím okĺesnéhoúradu Kysucké Nové Mesto,

odboru staľostlivosti o životnépľostľedie oU-KM-osZP-z0l5l000412_003/Sim

zoI7. jtna2015. Podl'avsúčasnostiplatnej legislatívy zékonač,.79l20l5Z.z.o odpadochsa
jedná o dva rôzne súhlasy. A to súhlas na zhľomaŽďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadu podľa $ 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý je predmetom tohto konania
a súhlas nakladanie s nebezpečnými odpadmi wátane ich pľepľavypodľa $ 97 ods. 1 písm. f)
zákonao odpadoch, ktory nie je pľedmetom tohto konania.
Vypľodukované odpady budú prostľedníctvom vozidiel, ktoré vyhovujú pľedpisom
ADR prepravované nazariadęnia' kde budú zneškodňované(skládka na nebezpečné odpady,
pľevádzkovaná spoločnosťouFCC Zohor' s. ľ. o., ktorá je dcérskou spoločnosťouFCC
Slovensko' s. ľ. o.' solidifikačná linka spoločnosti FCC Slovensko, s. ľ. o.). Pľedmetné
zańadenia majú udelené potľebnésúhlasy od štátnej spľávy odpadového hospodáľstva.
Żiadateľ v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodáľstva doložil zmluvné
zabezpečenie náslędného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia zlltomažďovaných
nebezpečných odpadov. Predložil obchodnú zmluw č. ľeg. S031100381 medzi zhotoviteľom
spoločnosťouASA Zohor spol. s ľ. o. (v súčasnosti FCC Zohor s. r. o.) a objednávateľom
'
ASA Slovensko s. r. o. (v súčasnostiFCC Slovensko, s. ľ. o.), v ktorej
sa zhotoviteľ zav'azuje
prevziať a zneškodniťpredmetné odpady na skládke Zohor.

Nebezpečnéodpady vznikajú pôvodcovi odpadu pľi činnosti prevádzky spaľovne.
Uvedené nebezpečnéodpady sí zLromažďované a triedené podľa druhov v mieste svojho
vzniku v manipulačných priestoroch uľčenýchpre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
zabezpećenými tak, aby nedošlo k negatívnym účinkomnažívotnépľostľedie.

Keďže žiadosťspolu s predloŽenými dokladmi poskytla dostatočný podklad pre

udelenie predmetného súhlasu, tunajšíúľadupustil od ústneho pojednávania a vykonania
ohliadky v zmysle $ 21 správneho poľiadku.

okľesný uľad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Životné pľostredie, ako
miestne a vecne pľíslušnýoľgán štátnej spľávy odpadového hospodaľstva po preskúmaní
pređloženýchdokladov dospel kzźxeru, Že boli splnené zźlkonrĺépodmienky pľe udelenie
súhlasu na zllromažďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku u pôvodcu odpadu
v takom rozsahu, v akom bol udelený.

Żiadateľ uhľadil správny poplatok e-kolkom v hodnote 11,00 € (slovomjedenásť eur)
v súlade spoloŽkou 162 písm. g) zźkona NR SR č,.I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch,
v znęní neskorších predpisov.
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Žiadateľ oredložil:
Žiadosť vypľacovan]ĺ v súlade s 25 vyhlášky
ľĺŽpsn_ ě. 37t/20I5 Z. z., ktorcu
$
sa vykonávajú niektoré ustanove niu ,ukoru"
áap"a".l',

prev.ádzkoý poriadok zańadęnia na zneškodňovanie
odpadov, ktoľého súčastbu
sú aj opatrenia
pre prrpad haváľie,

kópiu súhlasu na nakladanie

z20'

s nebezpeěnými odpadmi A2OI2/03O80_002/JNK
septembta 2012 vydaného'obvoánym ,ĺ'aooäjĺvotného
prostredia v Žitine

akópiu jeho pľedížęniaľozhodnutím ókľesného
uľadu

odboru staľostlivosti o životnéprostredie
oU-KM_o
17. jtma20l5,

Kysucké Nové Mesto,
sži-zolslx0o4t2-O[3/Simzo

kópiu obchodnej zmluvy č. reg. S031100381
medzi zhotoviteľom spoločnosťou
ASA Zohor spol. s r. o. (v súčasnostiFCC Zohot,
;.;;.j a objednávateľom ASA
Slovęnsko s. ľ. o. (v súčasnostiFCC Slovensko,
.. ,. o.
kópiu qýpisu z obcEldného registra okľesného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo:I3406/Bk dátumřl1. 01. 2018,

kópiu

plnomocenstva medzi splnomocniteľom
spoločnosťouFCC
ľ. o. (zasttryená konatelmi Petrom Úru,ĺoLo- a Ing.

Slovensko, s.

Vaľgom) a splnomocnencoň Ing. Kataľínou
Tvrdoňovou.

Tomášom

Poučenĺe
Pľoti tomuto rozhodnutiu je moŽné podľa
$ 53 a $ 54 zríkon a č;. 7111967 Zb. o
správnom konaní v zneníĺeskoršíchpľedpisov
podať äa*mĺ.do l5 dní odo dňa oznĺímenia
rozhodnutia na okľesr^lý úLrad Kysucŕé
Nôvé Mesto,
staľostlivosti o Životné prostredie,
Litovelská I2t8, O24 01 KysucťéNové Mesto.
"db";
Toto rozhodnutie nie je pľeskúmatel'né
súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný ľiadny opravný
prostľiedok v ľámci správne}ro konania.

Mgr. I

5
Doručísa
1. FCC Slovensko,

s. ľ. o.'

Bľatislavská 18, 900

Na vedomie
I Slovenská inšpekcia životnéhoprostredia
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