
oKRESNÝ
Únno
MALACKY

č j. : oU-M A-osZP -2017 l 00245

odbor starostlivosti o životné pľostredie
Záhor ácka 29 42 l 60 A, 9 0 1 26 Malacky

Malacky, 14.II.20Í7
ĺ0ťo ľoľhoďĺtutía

Ro z h o d n u ti e nľávoplaľnosťdňe

okľesný úľad Malacky, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, ako otgán štátnej
spľávy starostlivosti o životné pľostredie v zmysle $ 5 ods. 1 zákona č. 52512003 Z.z. o štátnej
spľáve staľostlivosti o Životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších predpisov, v súlade so zákonom I80l20I3 Z.z. o organizácii miestnej spľár,y a o
zmene a doplnení niektoých zákonov a orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva v zmysle
$ 104 ods.l písm. d) a $ 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79l20I5 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákona č. 7111961
Zb. o sptávnom konaní v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,spľávny poriadok") udeľuje

súhlas
na pľevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov v zmysle $ 97 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch dľŽiteľovi odpadov:

F'CC Slovensko spol. s ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
Pľevádzka: Medzisklad nebezpečného a iného odpadu Zohor

Ičo : 31318 762

Sídlo zaľiadenia na zber nebezpečných odpadov:

Sídlo prevádzky Medzisklad nebezpečného a iného odpadu Zohot:
areál skládky FCC Zohor, Bľatislavská 18, 900 5I Zohor

1. Súhlas sa udel'uje na nasledovné dľuhy odpadov kategóľie,,N" a o,o":

a) Zoznam nebezpečných a ostatných odpadovo ktoľé sa v zariadení na zbeľ odpadu
zbierajú sa nachádza v pľílohe č. l, ktoľá je neoddelitel'nou súčast'ou tohto
ľozhodnutia

b) Zber elektľoodpadu

kategóľie,,N"
číslo druhu nánov odpadu

16 02 11 vyľadené zariadeĺia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky,
HCFC, HFC
vyľadené zariadeníaobsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

vyľadené zariadeniaobsahujúce chlóľfluorované uhľovodíky 20 0l 35
vyradené elektľické a elektľonické zariadenia iné ako uvedené

16 02 13

20 0r 23
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v 20 01 2I a20 0I 23, obsahujúce nebezpečné časti
kategóľia odpadu,,o"

číslo dľuhu názov odpadu

16 02 14 vyľadené zariadeniainé ako uvedené v 160209
až 16 0225 13

časti odstránené zvyraďených zaiaóeni iné ako

vedené v 16 02 15

vyradené elektrické a elektronické zariaďenia iné

ako uvedené v 20012I,200135 a 200123

16 02 16

20 0r 36

Súhlas sa udeľuje na zber odpadu z elektrických a elektľonických zariadeni pre druh

odpaduuvedenývpľíloheč.6kzákonuč.79l20I5Z.z.oodpadochaoZmeneadoplnení
niektoľých zákonov _ KATEGORIA ELEKTROZARIADENÍ I. časť: Kategóľie

elektrozaľiadení, na ktoľé sa vzťahujetento zákon do 14. augusta 2018 (pľechodné obdobie)

V zátvoľke sú uvedené elektľozaľiadenia podľa Pľílohy č. 7 a Prílohy č. 8 vyhlášky č.

373l2OI5 Z.z. o ľozšíľenej zodpovednosti výľobcov vyhľadených výrobkov a o nakladaní

s vyhľadenými pľúdmi odpadov _ Zoznam elektľozariadení podľa kategóľií, ktoľé spÍĺaJĺ
definíciu elektľozaľiadenia podľa $ 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností

podľa $ 32 ods. 7 zákona a definíciu elekltľoodpadov pľe použitie mimo domácností podľa $
32 ods' 8 zákona:
1. Vel'ké domáce spotrebiče
(Veľké chladiarenské spotľebiče pre domácnosť, Chladničky, Mľazničky, Iné veľké

spotľebiče použivané na chladenie, konzeľvovanie a skladovanie potravín, Práčky, Sušičky,

Úmyvačky ľiadu, Sporáky a rllry na pečenie, Elektľické spoľáky, Elektrické varné dosky,

Mikľovlnné rúľy, Iné veľké spotľebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín,

Elektľické spotrebiče na vykuľovanie, Elektľické radiátory, Iné veľké spotľebiče na

rykuľovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie , Elektľické ventilátory, Klimatizačĺe
zniadenia,Mobilné klimatizačné zariadenia, Iné zaiadeĺiana ventiláciu a klimatizáciu,Ine)

2. Malé domáce spotrebiče
(Vysávače, Čistiee kobercov, Iné spotľebiče na čistenie' Spotľebiče, ktoré sa vnlžívajú

nu jiti., tkanie a iné spracovanie textilu, Žehličky a iné spotľebiče na Žehlenie, mangľovanie

a inú staľostlivosť o šatstvo, Hľiankovače, Fritézy, Mlynčeky, kávovary a zaĺiadenia na

otváľanie azatváraĺie nádob alebo obalov, Elektrickéĺože, Spotľebiče na stľihanie vlasov,

sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáŽ a iné spotľebiče na staľostlivosť o telo,

Bezšnúľové alebo a|ebo nabíjacie spotrebiče na stľihanie vlasov, čistenie zubov, holenie

masáž a iné spotľebiče na staľostlivosť o telo Hodiny' hodinky a zaňadenia na meľanie,

ukazovanie alebo zaznamenávanie času, Váhy Iné, Eľotické pomôcky, Elektľonické cigaľety)

3. Informačné technológie a telekomunikačné zaľiadenia
(Servery, Minipočítače, Tlačiaľne osobné počítače, Zobrazovacĺe zariadenia k osobným

počítačom s CRT, LED LCD' Klávesnice, Polohovacie zariadenia k osobným počítačom,

Ŕepľoduktory k osobným počítačom, Laptopy, Notebooky, Elektronické diáľe, Kopíľovacie

zaiiadenia, Elektrické a elektľonické písacie zdroje, Vreckové a stolové kalkulačky, Iné

zariadenia na zber, uchovávanie, spľacovaĺie, prezentáciu alebo elektronické spľacovanie

infoľmácií, Pamäťové karty' UŽívateľské teľmináy a systémy, Faxové prístľoje, Telex,

Telefónne pľístľoje, Telefónne automaty, Bezdľôtové telefonne prístľoje, Mobilé telefoĺrne

prístľoje, Záznamĺiky, Iné výľobky alebo zariadeniana pľenos zvuku, obrazu (LCD' OLED,
ŕlazm61alebo iných informácií pľostredníctvom telekomunikácií, Iné, Súbor zobrazovacich

panelov zoradených do infoľmačnýh video stien)
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4. Spotľebná elektronika a fotovoltaické panely
(Rozhlasové prijímače, Televizne pľijímače s CRT, LED LCD obľazovkou, Videokamery,
Videoľekordéry, Hi-fi zariadenia, Zosilňovače zvuku' Hudobné nástľoje Iné qýľobky alebo
zafiadenia na zaznamenávanie alebo prehľávanie zvuku alebo obtazu vľátane signálov alebo
technológií na iné šírenie zvuku a obtazu pľostľedníctvom telekomunikácií, Fotovotaické
panely s pľíslušenstvom _káblové rozvody, meniče, meracie panely)
5 a. osvetloovacie zaľiadenia(okľem osvetl'ovacích zaľiadení v domácnostiach)
5. b. Svetelné zdľoje
(Sveteľné zdroje, Lineáľne žiarivky, Kompaktné žiarivky, LED žiarovky, Svietidlá, Svietidlá
pre žiaľivky a LED, s výnimkou svietidiel z domácností, ostatné osvetľovacie zaňadenia
alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou pľiamo žetavených Žiaľoviek
v inej podskupine neuvedené
6. Elektrické a elektronické nástľoje (s výnimkou vel'kých stacionáľnych
pľiemyselných nástroj ov)
(Pílky, Vŕtačky, Šijacie stroje, Zaiadeniana otáčanie , frezovanie, bľúsenie, dľvenie, pílenie,
kľájanie stľihanie, vŕtanie, dierovanie, rezaníe, skladanie, ohýbanie alebo podobné
spľacovanioe dľeva, kovu a iných materiálov, nástroje na niťovanie, pritĺkanie klincov alebo
skĺutkovanie alebo odstľaňovanie nitov, klincov, skĺutiek alebona podobné účely, nástľoje
na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely, zariadenia na striekanie, nanášanie
ľozprašovanie alebo iné spracovanie kovoých alebo plynných látok inými prostľiedkami,
nástroje na kosenie alebo ine záhradkáľske činnosti...)
7. Hľačlĺy' zariadenia uľčené na špoľtové a ľekľeačné účely
(súprava elektrických vláčikov alebo autodľáh, konzoly na videohry, videohĺy, Počítače na
bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., Špoľtové zariadenia s elektľickými a
elektronickými zariadeniami, elektľobicykle, Hľacie automaty, Iné)
8. Zdravotnícke pľístľoje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov)
(Merače kľvného tlaku, Meľače hladiny cukru, Inhalačné prístľoje, UV hľebeň pľe liečbu
svetelnými lúčmi, Fototerapeutické svetlo, Iné, Geľmicidne lampy, Negatoskopy zariadenía
na rádioterapiu, kardiologické pľístľoje, pľístroje pre dĺa|ýzu' dýchacie pľístroje, pľístľoje pľe
nukleáľnu medicínu, laboratóľne zariadenia pre in vitro diagnostiku, analyzátory, iné
prístľoje na detekciu' prevenciu, monitoľovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, ztaneni
alebo postihnutia, Pľístľoj e na fertilizačné testy)
9. Pľístľoje na monitoľovanie a kontrolu
(hlásič elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, termostaty, prístľoje na meľanie,
véňenie alebo nastavovanie pre domácnosť ako laboľatóme zariaďenia' iné monitorovacie a
kontro l né prí stľoj e p oužív ane v pľiemys e lných zaiadeniach)
10. Pľedajné automaty
(predajné automaty na teplé nápoje, pľedajné automaty na túé výrobky, automaty naýďaj
peťnzí, automaty na vydaj paľkovacích kaľiet, všetky prístroje na automatický ýdaj
výrobkov,

c).Zber použitych batérií a akumulátorov
Císlo dľuhu názov odpadu

16 06 01
20 0r 33

olovené batéľie
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,

16 06 02 alebo 16 06 03 a netľiedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batéľie
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Uvedený nebezpečný odpad je zhĺomažďovaný a dočasne skladovaný v kovoqých

pogumovaných kontajneroch k tomu uľčených.

Celková kapacita zaľiadenia: 25 000 t/ľok nebezpečných a ostatných odpadov

2. Spôsob pľevádzky zaľiadenia na zbeľ nebezpečných a ostatných odpadov :

Prevádzka sa nachádza v extľaviláne obce Zohor, v aľeáli spoločnosti FCC Zohor,

s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor Pľístup do aľeálu je po pozemku, ktoqý je vyuŽívaný ako

účelová komunikácia.
Aľeál prevádzky je zabezpečený proti nežiaducemu úniku povolených zbieľaých a

zhodnocovuny"Ĺ odpadov oplotením a stľážnou službou. PodloŽie je spevnené azabezpečené

pľoti úniku znečisťujúcich látok do okolitého pľostredia v rámci celého arcálru skládky odpadov

FCC Zohor s.r.o. Prevádzkaje označená informačnou tabuľou s údajmi: názov a umiestnenie

prevádzky,meno prevádzkovateľa,pľevádzková doba, dľuhy povolených odpadov.

Pľiestoľ na zhľomaŽďovanĺe odpadov je navľhnutý, vybudovaný aptevádzkovaný tak, aby

nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostľedie.

V medzisklade nebezpečného odpadu GVrNo) sa zhľomažďujú nebezpečné odpady za účelom

ĺazhromaždenia tľansportnej dávky a jeho následného odovzdania oprávnenej osobe zaičelom
zhodnotenia a|ebo zneškodnenia opľávnenou osobou nazáklaďe platnych uzatvorených zmlúv.

MNo je jednopo dlažná nezateplená stavba s oceľovými uzamykateľnými vrátarni.

Jeho súčasťou sú aj zarĺadenia mimo MNo, ktoré sa využívaju pri prevzatí odpadov, pľi

vykládke, manipulácii a nakládku povolených odpadov.
Všetky činnosti vykonávajú zodpovední pľacovníci poverení uľčitou prácou na

p1oche bioodpadov, ktoľí sú ľiadení vedúcim nákladového strediska, ktorí je ľiadení

ľe gionálnym vedúcim pr ev ädzky :

- Pľíjem a vykládka povolených odpadov zvozidiel dodávateľa

- Tľiedenie odpadov podľa druhu
- Dočasné zltomažďovanie odpadov až do doby ich nakládky a odovzdania opľávnenej osobe

na zhodnotenie alebo zneškodnenie

b) Spôsob nakladania s elektľoodpadmi:

Zbeľ odpadu z elektľických a elektľonických zariadení (}EEZ) sa bude vykonávať v súlade s $
39 ods. (a) a $ la a $ 16 zákona o odpadoch v aľeáli vyššieuvedenej pľevádzky, ktoľá splňa

všetky požadavky v súčasnosti platnej legislatívy. Prevádzka pozostáva z nezastrešenej

spevnenej plochy a budovy, v ktorej sa nachádzaju administratívne priestory, sociálne

iariadenia, sklady odpadov a dľuhotných suľovín, pľiestory pre mechanickú demontéň. a

stroj ovú úpľavu odpadov.

V súlade s 39 ods. (1) zákona o odpadoch zbeľ elektroodpadu moŽno vykonávať len oddelene

od ostatných dľuhov odpadu.

odpad z elektľických a elektľonických zariadeĺiuľčený na spracovanie je do zaľiadenianazber
pľedmetného odpadu dopľavovaný od pôvodcov elektroodpadov.

Každá dodávka )EEZ prechádza kontľolným véňením a vstupnou kontrolou - kontľola zhody

vykladaných odpadov s deklaľovaním na spľievodných dokladoch. Hmotnosť dovezených

eiektroodpadov sa zapíše do spľievodného listu No alebo na dodací list ostatného odpadu

tool.
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Následne je pomocou vysokozdviŽného vozika a paletových vozíkov dopľavený do skladu
elektľoodpadov, kde je skladovaný v členení na šesť samostatných pľiestorov v súlade s $ 12
ods. 1 písm b) vyhlášky č. 37312015 Z.z. o rozšíľenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
qýľobkov a o nakladaní s r,yhľadenými prudmi odpadov (ďalej len,,vyhláškď') nasledovne:
- elektľoodpadzchladiaľenských,mtaziarenských aklimatizačných zaľiadení - kategóľia 1.1,
I.2,L3,I.4,t.I47,1.18, 1.19prílohač.7pľílohy č.7 akategória 1.l al.2prílohyč.8
- elektľoodpad zostatních veľkých elektľozariadení _ kategória 1.5 _ 1.16, I.l9 pľílohy č,.7 a
kategóľia 1.3, 8.1 _ 8.10, 9.1 a 10.1 - 10.5 pľílohy č. 8
- elektroodpadzostatĺých malých elektrozariadení - kategória 2.1 _2.l3,3.l _3.4,3.6 _3'26,
4.1,4.3_4.9,6.I_6.9,7.I_7.7,8.l_8.6.2,9.l_9.4prílohyč,.7kategórie3.2prílohyč.8
- elektľoodpad zo zobrazovacieho zaľiadenia s obsahom CRT, LED alebo LCD _ kategóľia 3.5,
4.2 prílohy č.7,kategória 3.1 prílohy č.8
_ elektľoodpaď z osvetľovacích zariadení _ kategóľia 5.1 _ 5.3 prílohy č. 7
- elektľoodp ad z z fotovoltaických panelov _ kategória 4.I prílohy č. 8
Pľíslušné skladovacie priestory sú viditeľne označené nénvom pľíslušnej skupiny skladovaných
e1ektľoodpadov
Elektľoodpady sa po nahĺomadení uľčitého množstva odovzdajú zmluvnému autoľizovanému
spľacovateľovi elektroodpadov na spracovanie

a), b), c)
V pľiestoroch mimo prevádzkovej haly sa vy'konávajú tieto činnosti:
Prevzatie odpadov, vykládku odpadov, manipulácia s odpadmi a nakládka odpadov

Dopľava odpadov :

Doprava povolených druhov odpadov do MNo je zabezpečovaná extemou organizáciou alebo
tľansportnými vozidlami spoločnosti FCC SLOVENSKO' V pľiestoroch plochy sa odpad
pľemiestňuj e pľacovníkmi FC C S LOVEN S Ko pomocou r,ysokozdvižného v ozika.
Po naplnení tľanspoľtnej dávky sa odpad expeduje nákladnou dopľavou - exteľnými vozidlami
opľávnených osôb ku konečnému zmluvnému paľtneľovi.

3. Rozsah ana|ýz pľeberaných odpadov:

V pľípade odpadov povolených pľrjať do prevádzky MNo Zohot, sa vstupné analýzy
nevykonávajú' nakoľko zIoženie a povaha odpadu je vopred známa. Vstupná kontrola odpadov
je vykonávanávizuá|ne v dvoch kľokoch:
- Pľi prebeľaní do zariadenia na váhe
- pľiamo pri vysýpaní odpadu
V prípade podozrenia, že privezený odpad nie je v súlade s deklaľovanými údajmi o odpade,
odpad bude odmietnutý, pľípadne sa dočasne preskladní na vodohospodársky zabezpečenej
ploche adá sa zneho urobiť analýza vakľeditovanom laboratóľiu, na základe ktorej sa
ľozhodne, ako sa s daným odpadom ďa|ejĺaloží.

4. Technické požiadavky zaľiadenia:

MNo _ jednopodlažná oceľová nezateplená stavba s betónovou podlahou a oceľovými
uzamykateľnými vrátami.
- Vysokozdvižný vozik 2 ks
- Hasiaci prístľoj
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- Autováha na zisťovanie presného množstva dľuhotných suľovín _ vo vlastníctve FCC Zohot
_ Spevnené vodohospodáľsky zabezpečené manipulačné plochy Mostová váha

- Kontajnery na pľeskladnenie elektľoodpadu
_ Nádoby a sudy na skladovanie No
- Záchytné vane s ľoštom 'Iksl290l, 2 ks/400 l
- Plechové sudy _ počet podľa potľeby _ 200 l
- Kontajner na Žiaľivky _ počet podľa potľeby _ 200 kg
- Kovový pogumovaqý kontajner _ počet podľa potľeby _ pľe opotľebované batéľie a

akumu1átory
- IBC nádoba - početpodľapotľeby- 1000 1

- Havarijná sada 1 ks

5. Bezpečnostné opatľenia pľi prevádzke zaľiadenia:

- dodľŽiavanie bezpečnosti pľi práci
- zabezpečenie školenie BoZP apožiamej ochľany pľe každého nového pľacovníka

_ dodľžiavanie pľevádzkového poľiadku zaiadenia
- zabezpečiť zamestnancom ochĺanné pracovné odevy a prostriedky a ochľanné nápoje

- manipulácia s odpadmi a technickým vybavenim je zabezpečená len osobou na to zaškolenou

_ zodpovedný zaprevádzku je vedúci stľediska

o. Prevádzka bola zaháfiená dňa 16.12.2004, nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia

č j. :oUŽP- 2OO4 l2002-Ing. Ha zo dŤ:a 22.1 L2004

ĺ. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia :

V pľípade ukončenia činnosti pľevádzky MNo (zariadenia na zbĺ.ĺ nebezpečných a ostatných

odpaáov) je nevyhnutné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých dľuhov

odpadovoprávnenými organízáciami. Celý areáI bude vyčistený aodovzdaý na ďalšie

využitie. Ak pľi 
-uvedenój 

činnosti vzniknú ďalšie odpady, budú tieŽ zhodnotené alebo

zneškodnenenazák|adeuzatvorených zmluvných vzťahov s oprávnen;ými organizáciami.

8. Pri zmene niektorej z podmienok ľozhodnutia je potrebné pľedložit'pľíslušnému úradu

životného pľostľedia žiadosto o zmenu súhlasu.

s. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu MNo sa udeľuje na dobu do

3l,t0,2022 (alebo na dobu uvedenú v rozhodnutí o zmene doby platnosti tohto súhlasu).

odôvodnenie

Dťn 29.03.2016 spoločnosť A.S.A. Slovensko spol. sľ.o., Bľatislavská 18' 900 51

Zohor, v zmysle s $ 97 ods. 1 písm. d) zakona o odpadoch , požíaďa\a okresný úrad Malacky,

odboľ starosi1ivosti o životné pľostredie, o udelenie súhlasu na ptevádzkovanie zariadenia ĺa
zber odpadov' vrátane súhlasu na zber elektľoodpadu azbet použitých batérii a akumulátoľov _
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medzisklad nebezpečných a ostatných odpadov (MNo), v súlade s $ 135 ods. (21) zákona
o odpadoch:
Kto vykonáva činnosť, na ktoru sa podľa doterajších predpisov vyžadoval súhlas na zbet alebo
spľacovanie staých vozidiel alebo nas zbeľ alebo spracovanie odpadu zelektrozatiadení, je
povinný požiaďať o vydanie príslušného súhlasu vyžadovaného na túto činnosť podľa tohto
zákona do 3l.murca 2016, inak sa jeho činnosť povaŽuje za činrtosť vľozpoľe stýmto
zákoĺom. Po uplynutí tejto lehoty uvedené súhlasy stľácajú platnosť.

Dňa 19.09.2017 spoločnosť FCC Slovensko, požiadala o Zmenu a pľedĺženie
rozhodnutia čj.:OU-MA-OSZP-20I4|09628-KUJ o udelení súhlasu na prevádzkovanie
zariadenianazber nebezpečných odpadov - medzisklad nebezpečných odpadov s.ľ.o.

K Žiadosti boli doložené doklady, potľebné k udeleniu poŽadovaného súhlasu:

o Rozhodnutie čj.: oUŽP-2OO4l2O02-Ing.Ha zo dťraz2.ll.2004
o Rozhodnutie čj: oUŽP-2O071012I8-HAP zo dňa3LO7.2007
o Rozhodnutie čj.: }UŽP-2O08!02077-HAP zo dť.n04.I2.20O8
o Rozhodnutie čj.: oUŽP'2OIO1)|318-HAN zo ĺňa}I'IO.2}IO
o Rozhodnutie čj.: oU-MA-01ZP-2014-KUJ zo dťru24.Il.2014
o Rozhodnutie čj.: )UŽP-2O05!O|466-HAP zo dňa26.l}.20)5
o Rozhodnutie čj.: oUŽP-2OO7 l0I605llt2-KIJJ zo dňa 06.II.2007
o Rozhodnutie č:j.: oUŽP-2O09lOt456l108-KUJ zo dňa II.IO.20O9
o Rozhodnutie čj.: OU-MA-01ZP-20I4|009629-KUJ zo dňa 17.I2.20I4
. Výpis z obchodného registľa okľesného súdu Bľatislaval k dátumu 24.02.2016, odd.:Sľo,

Vl. č.:13406/8
o Pľevádzkoý poriadok - MEDZISKLAD NEBEZPEČNÝcH A IN7CH ODPADoV -

ZoHoR, Yerzia 4, Účinnosť od: 1 .4.2o16,index/čísko: PP-04
C Zmluva o dielo č.Ill2008
. Zmluva o dielo č.47612008
o Zmluva č. KD 00ll20l2lll2
o Zmhxa o poskýovaní služieb v odpadovom hospodáľstve _ ENVIROPOL s.ľ.o. oZ,

Lamačská cesta 45, 841 03 Bľatislava
o Zmluva o recyklácii elektroodpadu č.l25llBV2005
o Rozhodnutie ĺj.: Žv-oslO2052-3lPAPlR50 zo dňa I4.I0.200g
. Rozhodnutie č:.: 9638-17146137 l20l2lzáll370l80208 zo dťta 19.06.2012
o Rozhodnutie č.:4746-23297 l20lllMarl770930444 zo dňa l 1.08.201 1

o Plná moc

Na základe pľedložených dokladov okĺesný uľad Malacky, odboľ starostlivosti o
životne prostľedie rozhodol tak, akoje uvedené vo výľokutohto ľozhodnutia.

Spľávny poplatok vhodnote 11 eúľ bol zaplatený vzmysle poloŽky 162 písm' d)
zákoĺa Národnej rady Slovenskej ľepubliky č. 14511995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v znení
neskorších pľedpisov foľmou e-kolku (v prílohe časti X. Životne pľostľedie položka 162).
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Poučenie
Proti tomuto ľozhodnutiu sa možno odvolať podľa $$ 53 a 54 zákoĺač.7111967 Zb. o

spľávnom konaní v zĺenineskoľších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesnom

uľade Malacky, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, Záhoúcka 2942160 A, 901 01

Malacky.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doľučí :

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

2. ObecZohor, starosta obce, 900 5I Zohor
3. 2 x spis
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