
oI(REsľÝ unĺD MALACKY
oDBoR STARoSTLIvosTI o ŽryoľNÉ pnosľnEDIE

Záthorácka 29 42, 9 0 I 26 Ma|acky

Číslo sptsu

ou-MA-OSZP -20221 017 3 46-002

Malacky
07.06.2022

Rozhodnutie
okľesný úrad Malacky, odboľ staľostlivosti o životné pľostredíe, ako orgán štátnej spľávy starostlivosti

o životne pľostredie v zmysle $ 5 ods. l zákona é. 52512003 Z.z. o štéttnej spľáve starostlivosti o životné

pľostredie u ó ao.n. a doplnení niektoých zákonov v zneníneskoľších pľedpisov, zätkona č. I80l20I3 Z.z' o

oiganizáciimiestnej štátneispľávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov a orgän štáÍrej spľávy odpadového

ĺospodárswavzmysle$t-o+oa'.tpísm.d)a$108ods. 1písm.m)zálkonač.79l20I5Z.z.oodpadochao
zmenea doplnení niektori'ch zákonov (ďalej len ,,zílkoĺo odpadoch"), v súlade s $ 46 zátkonač.7111967

Zb. o správnóm konaní v zĺeníneskorších pľedpisov (ďalej len ,,spĺávny poriadok") udel'uje pľe spoločnosť

Popis konania / Účastníci konania

FCC Slovensko, s r.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor

Prevádzka: FCC Slovensko, s r.o., Prevádzkaľeň Zohoľ- medziskladNo

lČo: l l3I8762

Výľok

súhlas

v zmysle $ 97 ods' 1 písm. i) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou Ministeľstva životného pľostredia Slovenskej

..pottĺtyi. 365/201,5 Z.z.,|<torousa ustanovuje Katalóg odpadov, nazllromažďovanie odpadov držiteľom odpadu

bézpteichädzajúceho tľiedenia ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je

tľiedenie a oddelené zhľomažďovanie možné alebo účelné pôvodcovi odpadov

1. Nebezpečné odpady (kategória odpadov ,,N"), ktoľé sa u pôvodcu odpadu zhľomažd'ujú:

Číslo druhu názov odpadu
13 0l 10 nechlórované mineľálne hydraulické oleje

l3 01 11 syntetické hydľaulické oleje
13 OL Í2biologicky l'ahko rozIoŽiteľné hydľaulické oleje

13 01 13 iné hydľaulické oleje

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, pľevodové amazacie oleje

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje

2. Miesto nakladania s odPadmi

Pľevádzka: FCC Slovensko, s ľ.o., Pľevádzkaľeň Zohoľ- medzisklad No



a

3' Spôsob nakladania s povolenými nebezpečnými odpadmi:

V orípade vzniku odpadového oleja v spoločnosti FCC Slovensko, s.ľ.o. _ areá| Zohor je olej odčeľpaný do suda

"rŕi"ä"."eno 
v medzisklade No á po jeho naplnení odovzdaný zmluvnému odberateľovi na následné zhodnotenie

alebo zrreškodnenie'
ôáp"ĺ"'e oleje sú dočasne zhromažďované (max. po dobu jedného ľoka) na vyhĺadenom zastrešenom a

u"ä-ýtur"r'"om mieste s označením ,,Sklad odpadov" so spevnenou, nepriepustnou podlahou - v sklade

"éi"ip"ĺ"ých 
látok, alebo v sklade chemických látok s ľovnakými nebezpečnými vlastnosťami.

Zfuomažďované sú v uzatlĺáĺateľných nádobách k tomu ukladané sú vo vhodných obaloch, nepriepustných

vzatvárateľĺej nádobe k tomu určenej, umiestnenej na ľošte s vaničkou pľíslušného objemu.

Všetky obaly a miesto uloženia je označené identifikačným listom príslušného nebezpečného odpadu.

4. Súhlas sa udeľuje: do 3l,05.2027

5. Spôsob ďalšieho nakladania s predmetnými nebezpečnými odpadmi

Pôvodca odpadu zabezpečí zhtomažďovanie, uloženie a omaéenie nebezpečných odpadov v predpísaných

uzavrďých o_baloch tak, äby spĺňali podmienky na ich bezpečný odbeĺ, prepľavu a zneškodnenie v súlade s platĺrou

legislativou a so zmluvnými podmienkami na základe platnej zmluvy so znluvným paľtneľom.

6. Zmenlniektorej z podmienok rozhodnutia je potrebné oznámiť pľíslušnému oľgánu štátnej správy odpadového

hospodárswa.

odôvodnenie

Día25.O5.2022 požiaďala spoločnosť FCC Slovensko, s ĺ.o., okľesný úľad Malacky, odbor starostlivosti o životné

pľostredie, o udeienie súhlasu v anysle $ 97 ods. 1 písm. i) záú<ona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie

odpadov dľžiteľom odpadu bez predchádzajúcehô ffiedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania

alebo zneškodňovania nie je trieäenie a oddelen é zhromúďovanie možné alebo účelné pre prevádzku:

FCC Slovensko, s r.o., Pľevádzkareň Zohoľ- medzisklad No'

K žiadosti boli doložené doklady, ktoré poskytujú dostatočný prehľad o spôsobe nakladania s nebezpečnými

odpadmi:

. Zoznamnebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhľomažďovať u pôvodcu odpadu bezptedchétdzajúceho tľiedenia

a ich predpokladané množstvo a ich predpokladané množstvo zarok
. Potvrdenie o zmiešavaní odpadového oleja

c . Prevádzkový poriadok a opatrenia pľe pľípad haváľie - sklad olejov
. Zm|vvao dielo so spoločnosťou KONZEKo spol' s'r'o'
. Rozhodnutie č j. : oÚ-ľĺĺ-os zP -2017 l ol5 05 8, MalacW, zo dila: 07 .ÍI .2017

. Plná moc
Správny poplatok v hodnote 1l € bol zaplateý v zmysle Položky 162 písm. i) zákona Náľodnej rady Slovenskej

ľepubliky Ó. l45/Lgg5 Z.z. osprávnych poplatkoch v'zneníneskoľších predpisov foľmou e_kolku. (V pľílohe časti

X. Životné prostľedie poloŽka ĺ62)
Na základe pľedložených dokladov okesný úrad Malacky, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie rozhodol tak,

ako je uvedené vo výľoku tohto rozhodnutia'

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu sa možno odvolať podľa $ 53 a $ 54 zákona č.7I/1967 Zb. o správnom konaní v

znení neskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesnom urade Malacky, odbor starostlivosti o

životĺré pľostredie, Zilhoräcka2942160L,901 01 Malacky. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych

opravných prostriedkov nadobudne pľávoplatnosť, jeho zákonnosť môŽe bý pľeskúmaná súdom'

Ing. Janka Majcheľová

vedúci
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Infoľmatívna poznámka - tento dokument bol vytvoľený eleknonicky oľgánom verejnej moci

IČo: 00151866 Sufiľ 10204

Doručuje sa

FCC EnviľoÍrment Zohor, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor, Slovenská ľepublika
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r DoloŽka právoplatnosti a vyKonatel'nosti

yp doloŽk

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenĺa doloŽky:

I ou-MA-oszP-2022t017346-002

x

| 16.06.2022

Vytvoril I Zemánková Petra, RNDr.

daje správoplatnenia rozhodnutia

1 
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre :

rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

13.06.2022

x

{



I

osvedčovacia doložka
osvedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podta $ 35 ods. 1 pÍsm' a) zákona

č. 3o5/2o13 Z' z. o elektronrckej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejneJ mocl a o zmene a doplnenÍ niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znenÍ neskorsíôň predpisóv a výľrlasrou Úradir podpredsedú úády Slovenskej republiky pre investÍcie a informatizáciu č.

33 ĺ /20 1 8 Z' z. o zaruÓenej konverzii.

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

I

PÔvodný dokunlent v elektronicke

'1229

pdf v a1

application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml: cha rset= UTF.8

Hodnota elektronického odtlaéku pôvodného elektronického dokumentu

sHA-256Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Formát dokumentu - iný

Názov dokumentu

Formát dokumentu

pdf v a1

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

sHA-256

dokuĺnent v elektrollickej podobePôvodný

3467_0.xml1

appl

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Formát dokumentu - iný

Názov dokumentu

Formát dokumentu

pdf v a1

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

sHA-256

bePÔvodný dokument v elektronicke

Object202206161

applicationivnd.gov. ; charset=UTF-8

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Formát dokumentu - iný

Názov dokumentu

Formát dokumentu

elektronických dokrtnrentoclrUdaje o

Autorizačné prvky pÔvodných dokunrentov v elektronickej

ého elektronického dokunlentuAutoĺizácia

Kvalifikovaný elektronický

L
Typ autorizácie

113



Stav autorlzácie

Čas autorizácie

Platný

08.06.2022'14:29

17.06.202213t30Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

I

podpis / Kvalifi elektronická pečať

osoba, ktorá aubrizáciu vykonala

ldentiÍikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

úrad Malacky, NTRSK-OO1 5'l 866

Autorizované elektronické

Názov dokumentu Object202206081 3467 O.xml

ák ku alttorizácieČasová pečiatka

Typ časovej pečlatky

Stav časovej pečiatky

KvaliÍikovaný

Platný

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

08.06.2022'14:29

Time Stamp Authority 1

'17.06.202213:30

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

I

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný

Platný

16.06.202214:47

17.06.2022'13:30las overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Kvalifi kovaný elektronický podpis elektronická pečať

osoba, ktorá autorizáciu vykonaIa

ldentifikátor okresný úrad Malacky' 1 51 866

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

KvalifikovanýTyp časovej pečiatky
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stav časovej počiatky Platný

Čas vystavenia časoveJ pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

16.06.2Q2214:47

NASES Tlme Stamp Authority'l

17.06.202213:30

Autorizované elektronické rJokumenty

Názov dokumentu e ct2022060 8 1229 1 34 67-0. xm I

Autoľizované elektronické dokumetlty

Názov dokumentu Ob1ect2022061

novovzniknutétto dokultteĺrtu v listinrlej forrne

Počet listov

Počet neprázdnych strán

4

4

A4

4Počet listov

Formát papiera

Formát novovznikntrtého dokunrentu

Udaie o zartlčencj konverzii

Evidenčné čÍslo záznamu o zaručenej
konvezll

3273-220617-1

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 17.06.202213:30

Zaručenú konverziu vykonal '

lČo 31 783538

Názovprávnickejosoby

Meno

Priezvisko

Agáta

Wiegerová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+)Ak bolo 4ruóoná konvonla vykonaná autom6ĺzovaným spósobom, údaj6 o mon9, pt|o4lsku, íunkcll a o pm@vnom äEdgnĺ s neuvádzajú.

L

Podpis a pečiatka
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