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PtOZHODNUTIE
okľesný urad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
pľíslušný oľgán miestnej štátnej správy podľa 2 a 4 zákona č,. l80l20I3
$
Z. z. o organizźrcii
$
miestnej štátnej spľávy a o zmene a doplnení niektoľých zźlkonov, ako pľíslušný
orgán štátnej
správy staľostlivosti o životnéprostredie podľa 5 zákona NR SR č,.
52512003 Z. z. o štátnej
$
správe starostlivosti o životné prostľedie ao zmene a doplnení niektorých
zákonov a ako
pľíslušnýoľgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa
108
ods.
1 písm. m )
$
zákona NR SR č,.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zÍnene a doplnení niektoých
zákonov (ďalej
len ,,zákon o odpadoch") a podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní v znęnl
neskorších predpisov (správny poľiadok) a v nadvaznosti na 114 ods. 1 písm.
a) zákona
$
o odpadoch

mení
ľozhodnutie okľesného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti
o Životné prostľedie
oU-KM-osZP'20l7l000869-003 z27. októbra 2077,ktorým bol udelený súhlas nä vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
$ lz oor. 1 písm. e)
bod l zákona o odpadoch pre:

obchodné meno:
sídlo:

tČo:

pľe prevádzku:

F'CC Slovensko, s. ľ. o.
Bratĺslavská 18,900 51 Zohor

31 318 762
Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova
2346,024 01Kysucké Nové Mesto

I.

Jyn{sĺ utad z výrokovej časti ľozhodnutia oU-KM-oIZP-20I7/000869-003 z27. októbľa
2017 vypÍlšťanaslędovné druhy odpadov zarad,enépodľavyhlášky
uŽp sn- ĺ. zesĺzoĺsz'z.,

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kód odpadu
07 02 99

07 0699

Názov odpadu
odpady inak nešpecifikované
odpady inak nešpecifikované

il.

Ďalšia zmenasa týka rozšíreniaprevádzkového poľiadku o infoľmácie týkajúce sa náhradného
zdroja elektrickej eneľgie, ktoľý bol nainštalovaný za űčelom zameđzenia znečistenia
zprevádzky spaľovne pri náhlom výpadku dodávky elektrickej energie.
ostatné časti rozhodnutia oU-KM-osZP-20l71000869-003 z Ż7. oktőbra2017 zostávajú v
platnosti. Pôvodné rozhodnutie a schválený aktualizovaný pľevádzkový poriadok sú
neoddeliteľnými súčasťamitejto zmeny rozhodnutia.

odôvodnenie
SpoločnosťFCC Slovensko, s. r. o., sídlom Bratislavská 18, 900 5l Zohor požiadala
19. aprila 2018 okľesný úľadKysucké Nové Mesto, odboľ starostlivosti o životnépľostľedie
o zmenu ľozhodnutia vydaného okľesným úľadomKysucké Nové Mesto, odboľom
starostlivosti oživotnépľostľedię oU-KM-osZP-2017/000869-003 z 27. októbra 2017,
ktorým bol udelený súhlas na vydanie pľevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanie
odpadov podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod I zákona o odpadoch pre prevádzku Spal'ovňa
odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova2346,024 0l Kysucké Nové Mesto.

Dňom podania Žiadosti o zmenu súhlasu bolo začatésprávne konanie v tejto veci.

oznámenie o začati správneho konania

a

upustenia

od

ústneho pojednávania

oU-KM-osZP-Ż0I8l000387-002 z 24. aprila 2018 bolo doľučenéúčastníkovispľávneho
konania spoločnosti FCC Slovensko, S. r. o., Bľatislavská 18, 900 5l Zohor.
Pľevádzkovateľ zariađeniav ľámci plnenia podmienok súhlasu na povolenie ďalšej
prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia vydaného okľesným úradom Kysucké Nové Mesto'
odborom starostlivosti oŽivotné pľostredie oU-KM-osZP-2017i000009-012 z27. októbľa
2017 zabezpečil zamedzenie šírenia znečistenia do ovzdušia zo zdroja pri náhlom výpadku
dodávky elektrickej eneľgie. V pľevádzke nainštaloval náhĺadný zdroj elektrickej energie
EZA GETOR GI440S + ATS. Informácie o náhľadnom z&oji energie doplnil do
pľevádzkového poľiadku. Ďalšou zmenou je vypustenie odpadov s katalógovými číslami
07 02 99 a 07 06 99 zo zozÍamu odpadov, s ktoými sa v prevádzke nakladá a ktoré sú
uvedené v pľevádzkovom poriadku. Nakoľko v momentálne platnom súhlase na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi podľa $ 97 ođs.1 písm. f) zákona o odpadoch, ktoľý bol udelený
žiadateľovi pre pľevádzku spaľovne ľozhodnutím okľesného úradu Kysucké Nové Mesto,
odboru starostlivosti o životnépľostľedie oU-KM-osZP-20I7/000195-003 z 26. febľuaľa
2018 sa predmetné ođpadynenachádzajú, bolo nutné ich vylúčiťaj zprevádzkového
poľiadku. Zvyššie uvedených dôvodov bol aktualizovaný prevádzkový poriadok abolo
potľebnépožiadaťo udelenie zmeny vydaného rozhodnutia. Tunajší úrad akceptoval
aktualizovaný prevádzkový poriadok, do ktoľéhosa doplnili infoľmácie o náhĺadnom zdtoji
elektľickej eneľgie azktorého boli vylúčenévyššiespomínané đruhyodpadov.
Ziadateľ predloŽil:

-

žiadosťvypľacovanú v súlade s vyhláškouMŻp SR č. 37I12OI5 Z. z., ktorou sa
vykonávaj ú niektoré ustanoveni a zákona o odpado ch,
prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
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kópiu súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie

odpadov vydaného okľesným úľadomKysucké Nové Mesto, odborom
starostlivosti oživotnéprostredie oU-KM_osZP-20I7l000869_003 z27. októbľa

20t7,

kópiu súhlasu na trvalé pľevádzkovanie zańadenia na zneškodňovanie odpadov
HOVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste vydaného okľesným úradom Kysucké
Nové Mesto, odboľom staľostlivosti o životnéprostredie OU_KM-bSZP20Í7 1000009 -0I2 z 27 . oktőbra 2017,
kópiu výpisu z obchodného 'ľegistľa okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sľo,
Vložka číslo:13406lBkdátumu 14. 02.2ol].,

kópiu

plnomocenstva

medzi

splnomocniteľom spoločnosťouFCC

Slovensko, s. ľ. o. (zastúpená konatel'mi Petrom Uľbánkóm

Vaľgom) a splnomocnencom Ing. Kataľínou Tvrdoňovou'

a

Ing. Tomášom

Kęďže žiadosť'spolu s predloŽenými dokladmi poskytuje dostatočnépodklady pre
udelenie zmeny predmetného súhlasu, okľesný úľa^dKysucké Nové Mesto, odbor
staľostlivosti o životnéprostredie upustil od vykonania ohliadký

okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odboľ starostlivosti o životnépľostredie po
pľeskúmanípredložených podkladov dospel kzáveru,že boli splnené
zźtkomépôo-i.nLy pr.
vyd3nie zmeny platného súhlasu na vydanie pľevádzkového poriadku zariađeniana
zneškodňovanie odpadov vtakom ľozsahu ako je uvedené vo výľoLovej časti pľedmetného
ľozhodnutia'
Na zĺĺkladevyššieuvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak' ako je uvedené
vo
výrokovej ěasti predmetného rozhodnutia.

. Žaĺyeľzaplatil sprétvny poplatok e-kolkom vhodnote 4 € vsúlade spoložkou 162
písm' y) zákona NR SR č. l45lt995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskoľších

predpisov.

Poučenie
Proti tomuto ľozhodnutiu je možnépodľa $ 53 a $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o
správnom konaní v zneni neskoršíchpľedpisov podat'odvolanie do 15 dní odo dňa
oznámenia
ľozhodnutia na okľesný úľadKysucké Nové Misto, odboľ starostlivosti o životnéprostľedie,
Litovelská l2I8,024 0l Kysucké Nové Mesto.
Toto rozhodnutie nie je preskúmatelhésúdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
pľostriedok v rámci spľávneho konania.
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Doľučísa

1. FCC Slovensko,

s. r. o.,

Bratislavská 18' 900 5t Zohor
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Na vedomie
1. Slovenská inšpekcia životnéhoprostľedia - oIoH, Legionaľska5,OI2 os ŻíIina
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