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odboľ starostlivosti o životné prostľedie
oddelenie štátnej správy vôd

a vybraných z|otiek životného prostľedia kľaja
Tomášikova 46,832 05 Bľatislava 3

Ú-sł-o s zP2-2O l 9 l 038 7 8 z/JAS/R

ROZHODNUTIE

okľesný úľad Bratislava, odboľ staľostlivosti o Životné
spľávy vôd avybľaných zložiek životného pľostľedia kľaja, ako pľíslušný oľgán štátnej

odpadového hospodárstva podl'a $ 107 písm. g) zákona č. 79l20l5 Z.z. o odpadoch a o
a doplnení niektoľých zákonov (ďalej len ,,zákon odpadoch") v spojení s $ 4 ods. 1

52512003 Z.z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov aztlkona č. 180/2013 Z.z. ootganizácii miestnej štátnej správy ao zmene adoplnení
niektoqých zákonov, na zźlk|ade vykonaného spľávneho konania podľa zźů<ona č,. 7|11967 Zb.
o správnom konaní v znęni neskoľších predpisov

menr

podľa $ 114 ods. 1 písm. a) bodu 2. zćtkona o odpadoch ľozhodnutie okĺesného úľadu
Bľatislava, odboru starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenię štátnej spľávy vôd a vybraných
zloŽiek životného prostľedia kľaja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, č. oU-BA-osZPz-
20l8l0l5477 zo dňa 1l.01.2018, ktorým bol spoločnosti FCC Zohor s.ľ.o.' Bľatĺslavská 18'
900 51 Zohorrlčo: 31 930 714 udelený súhlas na pľepravu nebezpečných odpadov nasledovne:

1. Vo výľokovej ěasti ľozhodnutia dopĺňa aktuálny zoznam o nasledovné dľuhy odpador':

ostatné ěasti vo výľoku rozhodnutia okresného úradu Bľatislava, odboru staľostlivosti o
životné prostredie, oddelenie štátnej spľávy vôd a vybraných z|ožiek životného pľostľedia kľaja,

Tomášikova46,832 05 Bľatislava, č. oU-BA-osZP2-20t8l0I5477 zo dňa 11.01.2018, ostávajú

v platnosti.

Toto rozhodnutie tvoľí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného ľozhodnutia.

odôvodnenĺe

Spoločnosť FCC Zohoľ, Bľatislavská 18, 900 51 Zohot,lČo: lt 39O 7I4, požiada\a

listom zo día 18.04.2019 okĺesný úrad Bratislava, odbor staľostlivosti o Životné prostredie,

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiękŽivotného prostľedia kĺaja (ďalej len,,oU BA),
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Katalógové
číslo

Zoznam druhov odpadov Kategória
odpadu

20 01 05

obaly obsĺrhujúce zvyšky
nebezpečnýclr látok alebo
kontaminované nebezpečnými
látkami vrátanę prźndnycll
tlakových nádob

N



ako. pľíslušný organ štríĘej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ l07 písm. g) zakonao odpadoch o zmenu súhlasu nu pi.p'uuu-ĺebezpečných odpadov podl,a $ 114 ods. 1 písm. a)bodu 2' zákona o odpadoch uäeleného ziadatőľovi ľozhodnutím ě. OU-BA_oSZP2-2018/086680/DUM/R zo dňa 11.01.2018. Súhlas bol vydaný na dobu uľčitú do l0.01 .2023.Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola doľučená-bez náleŽitostí potreunyclr na posúdenieŽiadosti, žiadateľ bol dňa Og.04.2019listom č:. oU-BA_oszPz-zllg?ossĺsźĺlAS vyzvaný najej doplnenie a konanie bolo ľozhodnutím č. oU-BA-oS ZP2-2Olgl038782lJAS zo dňaI0 '04 '2019 pľeľušené. Žiadateľ dňa 27 .05 .20 1 9 listom p"zi"oái"-p;Jĺž*i. l.hoty na doplneniepodkladov' oÚ gł dřn 29.05.2019 listom č. oU-BA_ oszpz-żo19l38782lJ$S s predĺženímsúhlasil. Žiadateľ dř'n.I2.08.2019 doplnil podarrie o požadované doklady.
K žiadosti boli predložęné. nasledovné podklädy:

1. Rozhodnutie oÚ Bratislava 8. ou-BÁ- oszP2-20l8lll5477
2. Rozhodnutie SIŽP ě. 7 37 2-44220 l 37 l 20 1 8 lF aš l 37 O 1 80 l 04 / Z2g
3. Rozhodnutie SIŽP č,. 59 58 l37 l20 1 9/Faš-28 485 /2019 /37 O 1 8Ol O4/Z3O
4. Doklad o zaplateni správneho poplatku 4,00 €

. .oÚ 
gA po pľeskúmaní pľedložených dokladov konštatuje, že nakoľko žiadateľ preukázalsplnenie všetkých poŽiadaviek stanovených všeobec no-záviŁnýĺmi pľávnymi predpismi nazmenu požadovaného súhlasu a zároveň spľávnemu oľgánu nie sú-známe ziaáĺęprekážky, ktoľéby bránili udeleniu pľedmetného srĺhlasu, ipľávny o.gái' ľozhodol tak, ako je uvedené vo výľokutohto ľozhodnutia.

Poučenĺe o odvolaní

Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podl'a $$ 53 a 54 spľávneho poriadku do 15 dní odo dňajeho doľučenia podať odvolanie na oĹľesný"ůrad Bľatiślava, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného prostredia l<ĺajá, Tomášikov a 46, 832 05 Bľatislava 3.

Toto rozhodnutie je možnépreskúmať súdom.

JUDr. rr"#uffi''
vedúca odboru
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1. FCC Zohor, s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor
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