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oKREsľÝ unĺo Žrľ,rľĺ
odbor starostlivosti o životne pľostredie

oddelenie ochľany prírody a vybraný ch zložiek životného pľostľedia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 o8 Žilina

Toto rozhcdnĺjt;e
a w*onäJďä ,, ili', :. ĺl iť.:.W.W.1"

ROZHODNUTIE

Číslo spisu : oIJ -ZA-osZP3 -2020 l 046667 -OO3/Deb v Žiline,dňa 16. I2.2O2O

okľesný tľad Žiliĺa, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany
prírody avybraných zložíek Životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodrárstva ako pľíslušný orgán miestnej štĺĺtnej správy podľa $ 2 a $ 4 zžkonač. 180/2013
Z. z. o organízácli miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov, ako
príslušný orgán štátnej staľostlivosti o Životné prostľedie podl'a $ 5 ziákona č. 52512003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
aako miestne avecne príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstvapodľa $ 108
ods. l písm. m) zákona NR SR č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej Ien "zákon o odpadoch") a podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskorších predpisov (správny poriadok)

udeľuje
s ú h l a s na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

podľa $ 97 ods. 1 písm. dl zákona o odpadoch, ak ide o zariadenie, na ktorého prevádzku
nebol daný súhlas podľa písmen a) až c) zékonao odpadoch,

prevádzkovateľovi zaríadenia - spoločnosti
FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor,IČo: : I 3I8 762

pre zariadenie na zber odpadov so sídlom: Areál RECOPAP - Marček, 0I3 32 Svederník
na pozemkoch KN-C parcela č. I009l2, 1009/4 a 1009/5 k. ú. Svederník.

1./ Zoznam druhov odpadov, zaradených podľa vyhlášky MZP SR č.36512015 Z.z., ktorou
sa ustanovil Katalóg odpadov v zneni neskorších pľedpisov je uvedený v písm. a) a b).

a) Zozĺam nie nebezpečných odpadov, ktoré sú pľedmetom zberu (kód nakladania V)
v zariadeni FCC Slovensko, S.r.o.' Aľeál RECOPAP - Maľček, 013 32 Svederník:
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04 02 Is
04 02 I0

04 02 09

04 01 09

04 02 09

04 01 09
04 01 01

03 03 10

03 03 09
03 03 08

03 03 07

03 01 05

03 01 01

0207 04
0207 03
02 07 02
02 07 0l
02 06 02
02 06 0l
02 05 01

02 04 02
02 03 04
02 03 03

02 03 02
02 0r 09
02 0r 07
02 0r 04
02 01 03

0l 04 13

01 04 11

01 04 10
01 04 09
01 04 08
01 01 02
01 01 01

Kód odpadu

odpad zapľetácie iný ako uvedený v 04 0214
a

odpad z kompozitný ch materíálov (impľegnovaný textil,
elastomér, plastomér)

odpady z vwracuv arlia a apretácie

odpad z kompozítých materiálov (impregnovaný textil,
elastomér, plastomér)

odpady z vypr acuv ania a apretácie
odpadová gleiovka a štiepenka

qýmety zvlákien,kaly z vlákien, plnív a náterov
z mecharickej separácie

odpad z v ápenrlei usadeniny
odpady ztríedeniapapiera a lepenky určenýchna recykláciu

mechanicky oddelené výmety z drveniaodpadového papiera
a lepenky

piliny, hobliny' odrezky, odpadové rezívo alebo
drevotrieskové/drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v030104

odpadová kôra a koľok
materiá]ry nevhodné na spotľebu alebo spracovanie
odpad z chemického spracovania
odpad z destilácie liehovín
odpad zptania, čistenia a mechanického spracovanla surovm
odpady z konzetv ačných činidiel
materiály nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie
lĺĺtky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
uhličitan v ápeĺatý nevyhovuj úcej kvality
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
odpady z extrakcie rozpúšťadlami
odpady z konzew ačných činidiel
agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
odpady z lesného hospodáľstva
odpadové plasty okľem obalov
odpadové ľastlinné pletivá

odpady zrezaĺía a pílenia kameňa iné ako uvedené
v010407

odpady zo Spracovania potaše a kamennej soli iné ako
uvedené v 01 04 07

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v010407
odpadový piesok a íly
odpadový štrk a drvené hoľniny iné ako uvedené v 01 04 07
odpad zťažby nerudných nerastov
odpad zťažby rudných nerastov
Nazov odpadu

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Kategóľia
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Kategória
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nazov odpadu
farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
odpady Z nespľacovaných textilných vlákien
p1Q4y Zo spracovaných textilných vlákien
bitúmen
odpady obsahujúce síru
odpadoý plast
odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

odpady z odstraňovariafarby alebo laku iné ako uvedené
v0801 17
odpadové náterové prášky
odpadová tlačiarenská farbaináako uvedená v 08 03 12
odpadoý toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené
v080409
fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo
zlúčeniny striebra
fotogľafický film a papiere neobsahujúce striebro alebo
zlúčeniny striebra
popol, škvaĺa a prach z kotlov okrem pľachu z kotlov
uvedeného v 10 01 04
odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
odpad}. zvýroby anód pľe vodné elektrolytické procesy
odpady Z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené
v110205
hoblíny a triesky z plastov
odpady zo zvérania
odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 0l 16
použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené
v 120120
obaly z papíera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kor,u
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly ztextib,s,
absorbenty, filtračné mateňáIy, handry na čistenie a ochľanné
odevy iné ako uvedené v 15 02 02
železnékovy

Kód odpadu
04 02 t7
04 0221
04 0222
05 01 17

0s 07 02
07 02 13

07 02 15

07 02 17

07 0s t4
08 01 12

08 01 18

08 02 01

08 03 13

08 03 18

08 04 10

09 01 07

09 01 08

10 01 01

11 01 14
tl 02 03

11 02 06

12 0r 05
T2 OT T3

t2 0t 17

t2 0I 2t

15 01 01

rs 0t 02
ls 01 03
ls 01 04
ls 01 05
15 01 06
15 01 07
ls 01 09

15 02 03

t6 0r t7
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19 0r 14
19 0I 12
18 01 07

Tl 09 04

t7 08 02
17 06 04
17 05 08
r7 05 06
17 05 04
17 04 11

t7 03 02
17 02 03
17 02 02
17 02 0t

17 0t 07

17 01 03
r7 0r 02
17 01 01

t6 rr 04

16 rr 02

16 08 04

16 08 03

16 08 01

16 06 05
16 06 04

16 05 09

16 03 06
16 03 04

16 02 16

16 02 14

16 01 22
16 01 20
16 01 19
16 01 18

Kód odpadu

popolček iný ako uvedený v 19 01 13

popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 1 1

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené
v 17 09 01,17 09 02 a17 09 03

stavebné materiály nabáze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
izolačne materiály iné ako uvedené v 17 06 0I a I7 06 03
štrk zo žeIeznilčneho zvršku iný ako uvedený v 17 0507
výkopová zemína iná ako uvedená v 17 05 05
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
káble iné ako uvedené v I7 04 I0
bítúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

plasty
sklo
drevo

zmesi betónu' tehál, škľidiel, obkladového mateľiálu
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

škľidlv a obkladový materiála keramika
tehly
betón

iné ýmurovky a žiarlvzdomé materiály zmetalurgických
procesov iné ako uvedené v 16 11 03

výmurovky a žiaruvzdoľné materiály na báze uhlíka
zmeta\urgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01

použité kata|yzátory z fluidného katalýického krakovania
okľem 16 08 07

p oužite kata|y záto ry ob s ahuj úce pre cho dné kovy al ebo
zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované

použitekata|yzátoryobsahujúcezlato,striebro,rhénium,
ródium' paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07

iné batérie a akumulátory
alkalické baterie iné ako uvedené v 16 06 03

rryradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07
alebo 16 05 08

organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

časti odstránené zvyradenýchzariadení, iné ako uvedené v
160215

wradené zariadenia iné ako uvedené v 1'6 02 09 aŽ 16 02 13
časti inak nešpecifikované
sklo
plasty
neŽelezné koly
Názov odpadu

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kategória
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Kategória
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Názov odpadu
kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15

odpad zpytoIýzy iný ako uvedený v 19 0I 17
stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
vitrifikovaný odpad
nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných
odpadov
nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
kompost nevyhor,uj úcej kvality
zwšky kvasenia z anaeľóbnej úpravy komunálnych odpadov
zhrabky zhĺablic
odpad zlapačov piesku
tuhé odpady zprimétmych filtrov ahrablíc
pouŽité aktívne uhlie
nasytené alebo použité iontomeničové živice
úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
papier a lepenka
plasty a guma
sklo
textílie
mineľálne látky, napľíklad piesok, kamenivo
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spľacovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 Il
tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 0l
papier a lepenka
sklo
obaly z kovu
biologicky rozložíteľný kuchynský a reštauľačný odpad
šatstvo
textílie
jedlé oleje a fuky
faľby, tlačiarenské faľby, lepidlá ažívice iné ako uvedené
v200127
detergenty iné ako uvedené v 20 0I 29
vyľadené elektrické a elektronicke zariaderua iné ako
uvedené v 20 0I 2I,20 0I 23 a20 0I 35
plasty
drevo iné ako uvedené v 20 0l 37
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozlo žiteľne odpady
zmesový komunálny odpad

Kód odpadu
19 01 16
19 01 18

19 03 0s
19 03 07
19 04 01

19 05 01

19 0s 02
19 0s 03
19 06 04
19 08 01
19 08 02
19 09 01

t9 09 04
19 09 0s
t9 10 04
t9 10 06
19 12 01
19 t2 04
19 12 0s
19 12 08
L9 12 09

I 9 I 2 1 2

19 t3 02
20 01 01

20 0I 02
20 0r 04
20 01 08
20 01 10
20 0t 11

20 01 25

20 0I 28

20 01 30

20 0I 36

20 01 39
20 01 38
20 0202
20 02 03
20 03 01
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20 03 08
20 03 07
20 03 06
20 03 03
20 03 02

Kód odpadu

dľobný stavebný odpad
obiemný odpad
odpad z čistenia kanalízácie
odpad z čistenia ulíc
odpad z trhovísk
Niĺzov odpadu

o
o
o
o
o

Kategória

b) Zoznam nebezpečných odpadov (No), ktoré sú predmetom zberu (kód nakladania V)
v zariadeníFCC Slovensko, s.ľ.o. - AreálRECOPAP - Maľček, 0I3 32 Svedeľník:

08 04 09

08 03 17

08 011 7

08 01 13

08 01 11

07 07 t0
07 06 10
07 05 10
07 04 10
07 03 10

07 03 04

07 01 10

07 0r 07

07 0r 04

07 01 03

06 13 04
06 04 04

03 01 04

02 01 08
Kód odpadu

odpadové lepidlá a tesniace mateľiály obsahujúce organické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

odpady z odstraňovania faľby alebo laku obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

odpady z odstraňovania faľby alebo laku obsahujúce
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

kaly z farby alebo laku obsahujúce oľganické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

odpadové farby alaky obsahujúce organické ľozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

iné filtračné koláče apoužite absorbenty
iné filĺačné koláče apollŽíte absoľbenty
iné filtľačné koláče apoužíte absorbenty
iné filtľačné koláče apoužite absorbenty
iné filtľačné koláče apollžité absorbenty

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhv

iné filtračné koláče apoažité absorbenty
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhv

organické halogénované rozpúšťadlá, premýwacie kvapaliny
a matečné lúhy

odpady zo spracovania azbestu
odpady obsahu|úce ortuť

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovlĺíknité dosky, dyhy obsahuj úce
nebezpečnélátky

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné |árky
Nazov odpadu

N

N

N

N

N

N
N
N
N
N

N

N
N

N

N

N
N

N

N
Kategória
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Katesóľia

N

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N

N

N
N

Nazov odpadu
vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace mateľiály, ktoré
obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okľem emulzií
a ľoztokov
minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií
a roztokov
syntetické rezné oleje
použite vosky a
biologicky ľahko rozložiteľný stroiový olei
chlórované mineľálne hydraulické oleje
nechlórované mineľálne hydľaulické oleje
syntetické hydraulické oleje
bioloeicky ľahko r ozložíteľ néhydraulické oleje
iné hydraulické oleje
chlóľovaĺré minerálne motorové, pľevodové a mazacie oleie
nechlórované minerálne motorové, prevodov é a mazacie

e
syntetické motorové, prevodové a mazacie ole|e
biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové,
prevodové a mazacie oleje
iné motolové, prevodové a mazacie oleje
nechlórované mineľálne ízolačné a teplonosné oleje
syrrtetické izolačne a teplonosné oleie
biologicky l'ahko rozložiteľne izolaéne a teplonosné oleie
iné izolačné a teplonosné oleje
odpadové olqe zprevádzky lodí vnútrozemskei plavby
odpadové oleje z pľístavných kanálov
odpa4ové oleje zprevádzky iných lodí
kaly z odlučovačov oleja z vody
kaly z lapačov nečistôt
olej z odlučovačov oleia zvody
vykurovací olej a motorová nafta
iné halogénované rozpúšťadl á a zmesí rozpúšťadiel
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
obaly obsahujúce zlyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebe zpečnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý póroviý základný
mateľiál (napr. azbest)vrát ane prézdnych tlakových nádob
absorbenty, filtračné mateiály wátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochĺanné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
oleiové filtľe
výbušné časti (napr bezpečnostné vzduchové vankúše)

Kód odpadu

08 04 13

12 0I 06

12 0r 07

12 01 10
12 0t t2
12 0t 19

13 01 09
13 01 10

13 01 11

13 0I 12
13 01 13

13 02 04

13 02 0s

13 02 06

13 02 07

13 02 08
13 03 07
13 03 08
13 03 09
13 03 10
13 04 01

13 04 02
13 04 03
13 0s 02
13 0s 03
13 0s 06
13 07 01

14 06 02
14 06 03

15 01 10

15 01 11

15 02 02

t6 0r 07
l6 01 10
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20 0t 37

20 01 35

20 0r 33

20 0t 27

20 01 23
20 0r 2r

20 01 05

19 12 06
19 08 06

19 02 05

18 01 03

17 0204

16 06 02
16 06 01

16 0s 08

16 05 06

16 03 0s
16 03 03
16 02 15

16 02 13

16 02 1r

16 01 13

Kód odpadu

drevo obsahuiúce nebezpečné látky

vyradené elektrické a elektronicke zariadenia iné ako
uvedené v 20 0I 21 a20 01 23,obsahujúce nebezpečné časti

batérie a akumulátory uvedenev 16 06 01, 16 06 02 alebo 16

06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto
batérie

fa'by, tlačiarensk é farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky

vyradené zariaďenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
žiaľivky a iný odpad obsahuiúci oľtuť

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými lrĺtkami wátane pržndnych
tlakových nádob

drevo obsahui úce nebezpečn é látky
nasytené alebo pouŽité iontomeničové živíce

kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahuj úce
nebezpečné látky

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehaj ú osobitným
poŽiadavkám z hľadiska prevencie nékazy

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečnéIátky alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

niklovo-kadmiové batérie
olovené batérie

lyradené oľganické chemikálie pozostávajirce z
nebezpečných látok alebo obsahujúce ne 1átky

laboratóľne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky vráúane zmesí
laboratórnych chemikálií

organické odpady obsahuiúce nebezpečné látky
anorganické odpady obsahuiúce nebezpečn é Iátky
nebezpečné časti odstrán ené z vyraďených zariaďeni

vyľadené zniadeniaobsahujúce nebezpečné časti iné ako
uvedené v 160209 aŽ160212

vyradené zariadeĺia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
HCFC, HFC

brzdové kvapaliny
Nazov odpadu

N

N

N

N

N
N

N

N
N

N

N

N

N
N

N

N

N
N
N

N

N

N
Kategóľia

3./ Rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov. s ktorými sa v zariadení bude
nakladať

V prípade potreby analýzy dodaného No, prevádzkovateľ zariadenia zabezpeč,i

aĺalýzy podľa prílohy č. 5 k zákonu o odpadoch, podl'a ktorej sa stanovujú hľaničné hodnoty
koncentrácií nebezpečných látok v odpade.
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4./ Súhlas sa vďahuje okĺem vyššie uvedených dľuhov odpadov aj na zber elektrozariadení
(EZ), s ktorými sa bude v zaríadení nakladať v súlade s ustanoveniami vyhlášky vŽp sR o.
37312015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti vyrobcov r,yhľadených qfrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prudmi odpadov v znení neskorších predpisov. Kategórie elektrozaľiadení
od 15. augusta 2018 uvedené v prílohe č. 6 k zákonu o odpadoch, II. časť:
I. Zariadenia na tepelnú ýmenu.
2. obtazovky' monitory a zanadeĺia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším
ako 100 cm2
3. Svetelné zdtoje.
4. Vel'ké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmeľom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel;
zaĺiadení na prehrávanie zvuku alebo obtazu, hudobných zariadení; elektrického
a elektronického náradia; hračiek, zariadeni na rekľeačné a špoľtové účely; zdravotníckych
pomôcok; pľístľojov na monitorovanie a kontľolu; predajných automatov; zanaďeni na výrobu
elektrických prudov. Do tejto kategórie nepatria zariadeliazahmllte v kategóriáchI ú3.
5. Malé zaňadeĺia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) wátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; spotrebnej elektľoniky; svietiďiel; zaiadení na prehĺávanie zvuku
alebo obrazu, hudobných zariaďení; elektľického a elektronického náraďia; hľačiek, zaríadeni
na rekĺeačné a špoľtové účely; zdravotĺíckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie
a kontrolu; predajných automatov; zaiadení na qýrobu elektrických prúdov. Do tejto
kategórie nepatnazariadeniazahrnuté v kategóľiách l až3 a6.
6.MaIé IT a telekomunikačné zariadenia(žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm).

5./ Miesto nakladania s odpadmi
Aľeál RECOPAP - Maľček, 0I3 32 Svedeľník, na pozemkoch KN-C paľcela č.

I009l2, I009l4 a 1009/5 k. ú. Svederník, vo vlastníctve spoločnosti RECOPAP' s.r.o.'
Bratislavská 18,900 5I Zohor, tČo: gs 877 251,LV č. 605.

6./ odhadované množstvo nebezpečných odoadov v sklade No umiestnenom v Areáli
RECOPAP - Maľček, 0I3 32 Svedeľník nepresiahne 3000 toďľok.

7 .l Technické údaie zariaďeĺlia
Priestor v areálí RECOPAP určený na zber odpadov je navrhnutý, vybudovaný

a prevádzkovaný tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na Životné pľostredie
a poškodeniu hmotného majetku. Zber, zhodnocovanie askladovanie nie nebezpečného
odpadu sa ľealizuje na pozemkoch KN-C, parcela č. I009l2, I009l3, I009l4,1009/5 v k. ú.
Svederník.

V aĺeáli RECOPAP sa nachádzajú spevnené maĺripulačné plochy, skladovací objekt
a manipulačný objekt pre nakladanie s odpadmi. Areál je oplotený klasickým
pletivom, vlnitým plechom a obetónovaným múrom. Výška oplotenia je 2 m. Plocha je
osvetlená halogénovými svietidlami umiestnenými nad vstupnými dverami skladovacej haly.
oplotenie uzatváta ''vrátnicový'' vstup s dvojkrídlovou uzamykateľnou bránou a rampou.
Pri vstupe do areá|u sa nachádza mostová automatická vé.ŕra vyvživaná na vélženie
automobilov pri vstupe/odchode dolz areáIu.
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Areál RECOPAP má celkovú rozlohu 9368 fiŕ, pľičom spevnená betónovo _ asfaltová
plocha predstavuje 6573 m2. V aľeáli je umiestnených niekoľko stavebných objektov (haly,
prístrešky) oľozlohách 1470 fiŕ, 1031 rĺŕ a294 ÍTŕ. Stavebné objekty sa nachádzaju
na pozemkoch paľc. č. 100912, Io09l20, I009l2I k. ú. Svedeľník. Nosnú konštrukciu
stavebných objeĹtov tvoria železo a betónové stĺpy s murovanou výplňou a plechové steny
s plechovou strechou.

Manipulačné plocha pre nakladanie s odpadmi sú betónové' vyspádované
do odlučovača ropných látok. Nebezpečné odpady sú skladované vo vyhradených priestoroch
ú ďo doby naplnenia kapacity a následne sa prepľavía na zhodnotenie, príp. zneškodnenie
do povolenýchzaríadení. V prevádzkovom objekte, ktorý slúži okľem iného aj na skladovanie
odpadov určených na expedíciu, je umiestnené technologické vybavenie pľe nakladanie
s odpadmi. Sociálne vybavenie a administrďíva sa nachádzaji v samostatnej budove
pri vstupe do prevádzky.

Nádoby, sudy a iné obaly, v ktoých je umiestnený nebezpečný odpad:
a) sú odlíšené od zariadení nepoužívaných na nakladanie s odpadmi, napr. tvarom' opisom
alebo faľebne,
b) zabezpečýú ochľanu odpadov pre takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť
vzník takých chemických reakcií v odpadoch, ktoré by mohli spôsobiť napr.: vznik požiaru
alebo výbuch,
c) sú odolné pľoti mechanickému poškodeniu a proti chemickým vplyvom,
d) zodpovedajú poŽiadavkám osobitných predpisov (napr.: zákon o chemických látkach
a chemických pľípravkoch, zikon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhláška, ktorou
sa ustanor.rrjí zásady požiaľĺej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní hoľľavých kvapalín,
ťažkýchvykurovacích olejov a ľastlinných a Živočíšnych tukov a olejov, a pod.).

Zariaďeĺie je riadne oznaÓené infoľmačnou tabuľou viditeľnou z verejného
priestranstva. Informačná tabuľa obsahuje názov zariadenia, obchodné meno
prevádzkovateľa, prevádzkový čas zaríadenia, zoznam druhov odpadov a elektrozariadení,
kÍoré sú predmetom zberu,nénov orgánu štátnej správy, ktory vydal súhlas naprevädzkovanie
zaĺiadenía, meno a priezvi sko o s oby zo dpovedn q za pľ ev ádzku zariadenia.

8./ Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia
Kontrola technického zaríadenia je zabezpečená v zmysle právnych predpisov

a technických noriem, vlastnými silami a prostľiedkami, ľesp. na základe zmluvného vďahu
s inými exteľn1ými orgarizáciami oprávnenými k takejto činnosti.

osobou zodpovednou za prevádzkovanie zaríadenia je vedúci prevádzky (ďalej len
zodpovedný vedúci - Zov). Zodpovedný pľacovník (ZoP), ktorý priamo nakladá
s nebezpečnými odpadmí v ZZo je pracormík určený Zov. Po umiestnení nebezpečných
odpadov v ZZo preberá FCC Slovensko, s.ľ.o. povinnosti držiteľa odpadu. ZOY zabezpeči,
aby odpady boli uloŽené vo vhodných nádobách akontajneľoch, tak aby sa zabránilo úniku
nebezpečných látok do životného prostredia.

Po naplnení zberových kontajnerov a nádob Zov v spolupľáci s obchodníkom
v zmysle obchodných aktivít FCC Slovensko, s.r.o. zabezpečia zhodnotenie/zneškodnenie
odpadov prostredníctvom oprávnenej organízácíe v zmysle platných zmltl.v a v súlade

s platnými právnymi predpismi.
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ZoV poučí a riadne a prellkáuateľne oboznámi zodpovedného pracovníka v ZZo
so systémom zftomažďovaľia odpadov' s bezpečnostnými a hygienickými zásadaní
a povinnosťou dodrŽiavať prevádzkoý poriadok s opatreniami pre pľípad havaľie a zásady
bezpečnosti pľi práci.

9 . l D átum zaóatía pr ev ádzky : rok 2007

10./ opatľenia pre prípad havárie
opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi sú podrobne

rozpracovarré v dokumente Prevádzkový poriadok a opatrenia v pľípade havráľie. Dokument
obsahuje postup likvidácie havaľie, monitoring zasiahnutého uzemia, bezpečnostné
a protipoŽiame opatrenia ako aj opatrenia pre prípad havárie a prevenciu havarijného úniku
škodliwých látok do prostľedia.

1 1./ Iné údaje
V zisťovacom konaní bolo vydané tunajším uradom pre navrhovanú činnosť

''Rozšírenie zberu odpadov, aľeál RECOPAP - Marček'' rozhodnutie - Záverečné stanovisko
Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, čj.: oU-ZA-osZP3-2019l004180-
004/Hnl zo día 20.05.2019 podľa zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostľedie a o zmene a doplnení zákonov v zneĺí neskorších predpisov (zálkon EIA)
v rozsahu:
- príloha č. 8 kapitoly 9 položka číslo 9 zákonaElA: Stavby, zaríadeni4 objekty a priestory na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zisťovacie konanie nad 10 ton zarok
- príloha č. 8 kapitola9 položka číslo l0 zákonaElA: Zhromažďovanie odpadov zo Železných
kovov, zneželezĺých kovov alebo starých vozidiel - zisťovacie konanie bez limitu.

12. / P o dmienka ukončenia prevád zkv zariadenía
Prevádzkovateľ zariadenia po ukončení činnosti prevádzkovanía zariadenía na zber

odpadov je povinný zabezpeéiť odovzdanie nevyexpedovaných odpadov oprávneným
odberatel'om alebo priamo do povolených zaiadení a oznámiť písomne ukončenie prevádzky
zaňadeĺlia tunajšiemu úradu, pokiaľ nepreberie túto činnosť nástupnícky subjekt ($ l14 ods. 4
zákona o odpadoch). Nástupnícky subjekt je povinný zosúladiť čirurosť zaríadenia
s príslušnýrni ustanoveniarní zékona o odpadoch.

13.t nakladanie s kom
Prevádzkovateľ zanadenia v prípade zberu odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky

ľĺŽp sn č.36512015 Z. z.,I<torou sa ustanovil Katalóg odpadov v zĺeníneskoiších p'ôĺpi'ou
do skupiny 20: KoMtINÁrNp oDPADY (oDPADY Z DoMÁCNoSTÍ a pôno_gNp
oDPADY Z oBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITUCID vRÁraNp ICH ZL)ŽIEK Z
TzuEDENÉao zspRU je povinný podľa ustanovenia $ 81 ods. 13 zákona o odpadoch
vykonávať na 'území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepľavu komunálnych odpadov
len na záklaďe zmluvy uzatvorenej s obcou na vykonávanie tejto činnosti.
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14. Všeobecné podmienky prevádzky zaľiadenia

zákonao odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.37I12OI5 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zékona o odpadoch.v znení neskoľších pľedpisov, vyhlášky č. 366/2015 Z.
z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a iných súvisiacich vykonávajúcich
predpisov a právnych noriem.

I,2,3 vyhlášky MŽP SR č. 37ll20l5 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zékona o odpadoch v zneni neskorších predpisov.

tykajúce sa technických požiadaviek abezpečnostných opatrení prevádzky zaríadenia,
aby nemohlo dôjsť k úniku škodliých a obzvlášť škodliqých látok do prostredia.

v tomto rozhodnutí v bode 1./ písm. a) a b).

a na plochách, na ktoré boli vydané príslušné povolenia' súhlasy a ľozhodnutia
oprávňujúce žiadateľatíeto uživať zaučelom nakladania s odpadmi.

komunálny odpad, prevádzkovatel' zaríadenia je povinný ďodržať podmienky
ustanovenia $ 81 ods. 13 a 14 zékoĺa o odpadoch.

202I nebude možné preďIžovať.

osobitných predpisov. Povinnosti vypl;ýwajúce pre prevádzkovateľa zariadenia
z ustanovení ďalších zákonov a naľiadení, neuvedených v pľedmetnom súhlase,
zostáv aju vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

I5.l Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov udeľuje tunajší urad
prevádzkovateľovi zanadeĺia na dobu uľčitú do 30. novembľa 2025, pokiaľ nenastanú
dôvody na jeho Zmenu' zrušenie alebo stratu platnosti podľa s 114 zákona o odpadoch.
V súlade s $ 135f zákona o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pľed 1 . januárom 202I
nebude možné predlžovať .

odôvodnenie

Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov - spoločnosť FCC Slovensko, S.ľ.o.'

Bratislavská 18, 900 5I Zohor (ďalej leĺ "žiadateľ), doručil tunajšiemu úradu poštou dňa
04.Il.2020 žiadosť o vydanie súhlasu naprevádzkovanie zaiadenianazbq odpadov, vrátane
nebezpečných odpadov, elekÍroodpadu, elektrozariadeni, pouŽitých baterií a akumulátorov' s

ktor;ými nakladá v-zariadení FCC Slovensko, s.r.o. - Areál RECOPAP Maľček, 0I3 32

Svederník, okres ŽíIína, umiestnenom na pozemkoch KN-C parcela Ó. l009l2, I009l4 a
1009/5 v k. ú. Svederník, vo vlastníctve spoločnosti RECoPAP s.r.o., Bratislavská l8, 900 51

Zohor,IČo::s 877 25I.
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Ziadateľ v Žiadosti vypracovanej podl'a $ 22 ods. 1 vyhl. MŽP SR č.37Il2Ol5 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoveĺia zžkona o odpadoch v zneni neskorších predpisov
uviedol spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu a jeho prepraw na spracovanie a spôsob
zabezpečenia zberu pouŽitých batérií a akumulátorov a ich prepravy na spracovanie
a ľecykláciu. V prílohe Žiadosti predloŽil žiadateľ dokument Prevádzkoqý poriadok
a opatrenia v prípade havárie pre zariadenie na zbeľ odpadov Aĺeál RECOPAP - Maľček
a vo fotokópii:
- súhlas udelený na prevádzkovanie zariaďenia na zber ostatných a nebezpečných odpadov
vydany rozhodnutiami tunajšieho uradu, číslo spisu: oU-ZA-oSZP3-2OI5lO44267-O03lDeb
zo dŤĺa 30.I2.20I5, číslo spisu: oU-ZA-oSZP3-20I6l0l7531-003lDeb zo dŤa 29.04.2016 a
zmena vydaná rozhodnutím tunajšieho úradu číslo spisu: oI]-ZA-oSZP3-20t6lO3686I-
004/Deb zo día14.12.2016, s platnosťou do 30.12.2020;
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydané
rozhodnutím tunajšieho uľadu čj.: oU-ZA-osZP3-2019i004180-004iHnl zo dila20.O5.2Ot9;
- záväzne stanovisko uzemne dotknutej obce Svederník vydané pod značkou 254O|2O2O
zo dtĺa 28 . 1 0 .2020 b ez nilmietok al eb o pripomienok ;

- zmluvy ĺa zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu,
ktoý je predmetom zberu;
- zmluvu nazúezpečenie spracovania elektroodpadu v autorizovanomzariadení;
- zmluvu na zabezpečenie spracovania a ľecyklácie pouŽitých batérií a akumulĺítorov
v autorizovanom zníaderu;
- nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom areálu na dobu neurčitú;
- plnú moc pľe splnomocnenú osobu k zastupovaniu pred úradom.

Žiadosť s pľevádzkovým poriadkom obsahovala rozčlenenie zoznamu odpadov
na ostatné anebezpečné, uvedené v pľílohe č. 1 k Žiadosti, nákľes prevádzky suvedením
miest pre kontajnery, nádtže, sudy alebo iné obaly určené na zbet jednottiqých dľuhov
odpadov, podrobnú fotodokumentáciu s popisom stavebných objektov vrátarle ich rozmerov
v nadväznosti na rozčlenenie miest pre zber odpadov, opis zberu odpadov azabezpeč,enie ich
pľepravy. Podľa predloženého Prevádzkového poriadku zariadeniapo prevzatí odpadov budú
odpady rozdelené a zattiedené v zmysle katalógu odpadov a chemicko-technologického
využitía (STN). Následne budú odpady zhromažďované v kontajneroch, v sklade haly alebo
na spevnených plochách, prípadne uloŽené do určených sektoľov v hale' aŽ do doby ich
prevzatia za účelom pľepravy k oprávnenému odberateľovi.

Prepravu odpadov k nasledujúcemu drŽiteľovi alebo do povoleného zaľiadenia
prevádzkovateľ zariaďenia zabezpečuje vlastnými motoľov'ými vozidlami, pľípadne
motorovými vozidlami nasledujúceho drŽiteľa. Pri pľeberaní No do zaríadenia vykoná ZoP
vizuálnu kontrolu, ktorou potvrdí zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov' po odviíŽení
zaeviduje odpad a zabezpečí vhodné uskladnenie. Nebezpečný odpad sa skladuje triedene
v špeciálnych certifikovaných kontajneroch alebo vo vyčlenenom sklade No tak, aby sa
zabránlIo nežiaducej manipulácií, únikom škodliých látok do prostredia, odcudzeniu
odpadov a poveteľnostným vplyvom. No sú ozĺačené identifikačným listom nebezpečného
odpadu /ILNO/ s uvedením opatrení pre prípad havárie. Pri zbere nebezpečných odpadov,
pouŽitých akumulátorov, batérií, elektroodpadov a elektrozaľiadení sa dodržiavajú opatrenia,
zabraŤujuce nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, ohrozovaniu zdravia aživota ľudí
a poškodzovaniu hmofurého majetku.
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Spôsob zúezpečeniazberupouŽitých batéií aakumulátorov je otganzovaný takým
spôsobom, aby nedošlo k neŽiaducemu vplyvu ĺa životné prostredie, ohľozovaniu zdravía
a života ľudí a poškodzovaniu hmotného majetku . Prevzate použite batérie a akumulátory sú
uskladnené v špeciálnych korrtajneroch s dvojitým dnom, ktoré splňajú technické požiadavky
pre zber pouŽitých batéÍií a akumulátorov v súlade s ustanovením $-u 16 vyhlášky MZP SR
č,.373l2OI5 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhľadených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prudmi odpadov v znení neskorších predpisov, až do doby odovzdania
na zhodnotenie oprávnenej osobe alebo priamo do autoľizovaného zariadenia uľčeného na ich
spracovanie.

Spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu lBol aelektrozariadení lEZl je
organizovaný takým spôsobom, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu ĺa životné prostredie,
ohĺozovaniu zdravia a života ľudí a poškodzovaniu hmotného majetku . Prevzatý EO a EZ sa
dočasne umiestnia na vyčlenenej ploche a podľa potreby,uskladnia na vyčlenenom mieste do
uzatxárateľných veľkoobjemových kontajnerov, ktoré 9ľ1ňajú technické požiadavky pre zber
EZ v súlade s ustanoveniami $$ 9 a 10 vyhlášky MZP SR č. 37312015 Z. z. o rozšírenej
zodpovednosti vyľobcov lyhľadených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prudmi
odpadov v znení neskorších predpisov. Zber EZ bude zabezpečený triedene v členení
do skupín v zmysle Pľílohy č. 6 k zákonu o odpadoch a uskladnený do doby ich prepravy
zaičelomzhodnoteniavaltoľizovanomzariadeĺí.

V súvislosti s infekciou COVID-19 bol doplneny do Zoznamu nebezpečných
odpadov, ktoré sú predmetom zberu a prepravy infekčný odpad zaraďený v Kďalógu odpadov
pod číslom 18 01 03 - odpady, ktorych zber a zneškodňovanie podliehajú osobitn'ým
požiadavkám z hľadiska prevencie n$azy, ktorého nakladanie vzhľadom na infekčnosť

1p'"''o' vírusového ochorenia) musí spÍňať v prípade zberu a prepravy špeciálne požiadavky
v súlade s ustanoveniami lryhlášky MZ SR č. č. 55312007 Z. z., ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti opoŽiadavkách na prevádzku zdtavotníckych zanadeni zhľadiska ochľany
zdravia v ĺadv'ánnosti na ustanovenia zákona o odpadoch, ktoré sa týkajú nakladania
s nebezpečnými odpadmi. Tento odpad sa bude skladovať vo lryhľadenom priestore najviac
sedem dní, vpriestore vybavenom chladiacim zariadenim najviac 14 dní, oskladovaní
pľevádzkovateľ zariadenía bude viesť samostatnú písomnú evidenciu. Biologicky
kontaminovaný odpad sa môže skladovať aj zmľazovaním najviac na tri mesiace. Tento
nebezpečný odpad sa uloŽí do oddelených, uzatváĺatel'ných, nepriepustných a mechanicky
odolných, podľa moŽnosti spáliteľných nádob alebo do uzatválrateľných plastových vakov
na jednorazové použitie. Tľiedenie zbromaždeného odpadu sa zabezpečí tak, aby
nedochádzalo kjeho zneužitiu, odcudzeniu aaby knemu nemali prístup nepovolané osoby,
zvíeratá ablrryz. S odpadom sa zaobchádza takým spôsobom, aby nepľišlo k porušeniu jeho

obalu.

Keďže žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskyla dostatočný podklad pre

udelenie súhlasu auzemne dotknutá obec vydala záväzĺé stanovisko k tejto veci bez námietok
alebo pripomienok, správny oľgán štátnej správy odpadového hospodaľstva upustil od ústneho
pojednávania v zmysle $ 18 správneho poriadku a upovedomil účastníkov ta zaÓatĺe

správneho konania listom zo dŤĺa24.ll.2020.
Správny orgán štátnej správy odpadového hospodiĺľstva súlade S $ 33 ods. 2

správneho poľiadku dal možnosť' aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili kjeho
podkladom i spôsobu ich zistenia, navľhli doplnenia, prípadne predloŽili chýbajúce doklady.
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Účastníci správneho konania mohli nahliadnuť do spisu na adrese tunajšieho uradu
počas stľiínkoých dní a uplatniť svoje nĺámietky a pripomienky k udeleniu súhlasu
na prevádzkovanie zaríadenía na zbet odpadov najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia. V stanovenej lO-dňovej lohote ani do dňa vystavenia predmetného súhlasu neboli
vznesené zo strany účastníkov správneho konaĺria žiadne nĺámietky alebo pľipomienky.

okľesný trad Žiliĺa. odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany
prírody a vybraných zložiek Životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgiĺn štátnej
správy odpadového hospodaľstva na základe vyššie uvedených skutočností a po preskúmaní
pľedložených dokladov dospel kzáveru, že boli splnené zékonné podmienky pre udelenie
súhlasu napreváďzkovanie zaríaderianazber odpadovtak, akoje uvedené vo vyrokovej časti
predmetného rozhodnutia.

Ziadateľ zaplatil správny poplatok potvrdením o úhľade sprármeho poplatku vo
qýške 11,00 EUR (slovom: jedenásť euro) v súlade s položkou 162 písm. d) zákona NR SR
č,.I45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa $ 54 zakona é. 7111967 Zb. o
správnom konaní v zneni neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznátmenia
rozhodnutia na okľesný urad Žllína, odboľ starostlivosti o životne prostredie,
Vysokoškolákov 8556133B., 01 0 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol qlčerpaný riadny
opramý prostriedok v rámci správneho konania.

,',!-.

lĺ7
Ing. aľch. tz

vedúci

Doručuje sa:
/ t.l FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18' 900 51 Zohor

2.l obec Svedeľník' zastiĺpená staľostom obce, obecný uľad Svederník č. 48, 013 32
Svedemík
Zaklaďása: lx spís




