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ROZHODNUTIE

Číslo spisu oU-ZA-o S ZP 3 -2020 l O 47 4 6I -OO2 lD eb v ŽíLĺne dŕra 17. t2.2020

okresný tľad Žilílta, odbor staľostlivosti o Životné prostredie' oddelenie ochrany
prírody avybraných zložíek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodiĺľstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. l80l20l3
Z.z. o organizácíi miestnej štrítnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, ako
príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa $ 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe staľostlivosti o Životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých ziíkonov
aako miestne avecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodrĺrstvapodľa $ 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Znene a doplnení niektoých
zĺákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní
v zneni neskorších predpisov (správny poriadok) udeľuje držiteľovi odpadu spoločnosti FcC
Slovensko' s.r.o.' Bľatislavská 1'8, 900 51 Zohior' IČo: : I3l8 762

podľa $ 97 ods. l písm. i) zálkonao odpadoch
s ú h l a s na zhromažďovanie odpadu bez pľedchádzajúceho triedenia

ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nieje triedenie
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

v zeľiadenínazber odpadov so sídlom: AIeáIRECOPAP - Marček, 0l3 32Svedeľník
(na pozemkoch KN-C parcela č,. 100912, 100914 a l009l5 k. ú. Svedeľník),

za podmienky vedenia oddelenej evidencie podľa druhov odpadov povolených zmiešavď.

1.l Zoznarl nebezpečných odpadov (No), ktoľé by sa mali v zariadení na zber odpadov
zhromažďovať bez predcháďzajúceho triedenia a odberateľské zaĺiadenie, v ktorom sa budú
následne zhodnocovď alebo zneškodňovať, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č,.365l2}t5
Z. z.,Iďotou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Zariadeníe

Solidifikačná linka FCC

Solidifikačná linka FCC

Kategória

N

N

Názov odpadu
minerálne rezné oleje obsahujúce halogény
okľem emulzií a roáokov
minerálne rczné oleje neobsahujúce
halogény okľem emulz1i a roztokov

Kód odpadu

12 0r 06

12 01, 07
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13 04 03

13 04 02

13 04 01

13 03 10

13 03 09

13 03 08

13 0307

13 02 08

t3 02 07

t3 02 06

13 02 05

13 02 04

13 01 13

t3 0r 12

13 01 11

13 01 10

13 01 09

12 0t t9

12 01 12

t2 0r r0
Kód odpadu

odpadové oIeie z prevádzky iných lodí
odpadové oIeie z prístavných kanálov

odpadové oleje z prevádzky lodí
vnútrozemskej plavby

ine izo|ačne a teplonosné olej e

bio lo gicky ľahko r o zlo žiteľ ne izolačne
a teplonosné oleje

syntetické izoIačne a teplonosné oleje

nechlórované mineráln e izolačné
a teplonosné oleje

iné motoľové, prevodové amazacie oleje

biolo gicky ľahko r ozložiteľ né syntetické
motorové, prevodové a mazacie oleje

syntetické motorové, prevodové a mazacie
oleje

nechlórované minerálne motorové,
prevodové a mazacie oleje

chlórované mineľálne motorové, prevodové
amazacie oleie

iné hydraulické oleje

biolo gicky ľahko rczložiteľ ĺé hydľaulické
oleje

syntetické hydraulické olej e

nechlórované minerálne hydraulické oleje

chlórované minerálne hydraulické oleje

biologicky ľahko rozložiteľĺý strojový olej

použité vosky a tuky
syntetické rezné ole.1e

Niĺzov odpadu

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

Kategória

Solidifikačná linka FCC
Solidifikačná línka FCC

KONZEKO spol. s r.o.
Maľkušovce
tČo: st 659772

KONZEKO spol. s r.o.

KONZEKO spol. s r.o.
Maľkušovce
IČo: :t 659'772

KONZEKO spol. s ľ'o.
Maľkušovce
lČo: :t 659'I'12

KONZEKO spol. s r.o.
Maľkušovce.
tčo: :t 659 772

KONZEKO spol. s ľ.o
Markušovce
lčo:gt 659772

KONZEKO spol. s r.o
Markušovce
IČo::l 659772

KONZEKO spol. s ľ.o
Maľkušovce
lČo: gt 659'772

KONZEKO spol. s r.o.
Markušovce
IČo: :t 659 772

Solidifikačná linka FCC

KONZEKO spol. s r.o.
Maľkušovce
lčo::t 659772

KONZEKO spol. s ľ.o.
Markušovce
lČo::t 659772

KONZEKO spol. s r.o.
Markušovce

KONZEKO spol. s r.o.
Maľkušovce
tČo::t 659772

Solidifikačná linka FCC

KONZEKO spol. s r.o.
Markušovce
IČo: :t 659 772

Solidifikačná linka FCC

Solidifikačná linka FCC
Zariaďenie



3. strana k rozhodnutíu č. spisu: oU-ZA-oSZP3-2020l04746I-002lDeb

2.l Zoznarl nie nebezpečných odpadov, ktoré by sa mali v zaríaďeni na zber odpadov
zltomaŽďovať bez predchádzajúceho tľiedenia a odberateľské zaľiadenie, v kÍorom sa budú
následne zhodnocovať alebo zneškodňovať, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.36512015
Z' z.,ktorcu sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoľších predpisov:

Zariaďenie

Solidifikačná linka FCC

Solidifikačná linka FCC
Biodegradačná plocha
FCC
KONZEKO spol. s r.o.
Maľkušovce
lČo::t 659772

Kategória
N
N
N

N

Nazov odpadu

kaly z odlučovačov oleja zvody
kaly z lapačov nečistôt

olej z odlučovačov oleja zvoďy

vykurovací olej a motorová nafta

Kód odpadu

t3 05 02

13 05 03

13 05 06

13 07 01

Zariadenie
oZO, a.s' Liptovshý
Mikuláš' ICo: 36 380 4l5
oZo, a.s. Liptovský
Mikuláš, lČo: :o 380 415

OZo, a.s' Liptovshý
Mikuláš, ICo: 36 380 4l5
oZO, a.s. Liptovs\ý
Mikuláš' IČo: :o 380 415
oZO,a.s. Liptovsloý
Mikuláš, IČo: :o 380 4l5
oZO,a.s. Liptovsloý
Mikuláš' ICo: 36 380 4l5
oZo, a.s. Liptovský
Mikuláš, ICo: 36 380 415
oZO, a.s. Liptovshý
Mikuláš' ICo: 36 380 4l5
oZo, a.s. Liptovshý
Mikuláš, ICo: 36 380 415
oZO, a.s. !ľtovský
Mikuláš' ICo: 36 380 415
OZo, a.s. Liptovslcý
Mikuláš, ICo: 36 380 4l5

OZo,a.s' Liptovský
Mikuláš, ICo: 36 380 4l5

OZO, a.s' Liptovshý
Mikuláš, ICo: 36 380 415
OZO, a.s' Liptovs[ý
Mikuláš' IČo: :o 380 415
OZo, a.s. Liptovský
Mikuláš' IČo: 36 380 4l5
oZO,a's. Liptovsloý
Mikuláš' lČo: go 380 4l5

Kategóľia

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Názov odpadu

odrezky, odpadové rezivo

mechanicky oddelené qimety z recyklácíe
papieľa a lepenky
odpad z kompozitných materiálov
(impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

odpady Zo spracovania textilných vlákien

odpadový plast

plasty

drevo

plasty

papier a lepenka

plasty a guma

textílie
iné odpady vrátarle zmiešaných materiálov
Z mechanického spracovania odpadu iné
ako uvedené v 19 12 lI
papier a lepenka

šatstvo

textí1ie

plasty

Kód odpadu

03 01 04

03 0 307

04 02 09

04 0222

07 02 t3

16 01 19

t7 02 0t

17 02 03

19 12 0t

t9 t2 04

19 12 08

19 t2 12

20 01 01

20 01 10

20 01 11

20 0t 39
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3./ opis spôsobu nakladania s odpadom
Podľobný popis nakladanie s odpadmi v zariadenínazber odpadov prevádzkovateľa

zanadenia FCC Slovensko, s.r.o.' Aľeál RECOPAP - Marček, 0I3 32 Svedeľník je v
dokumente Prevádzkoý poriadok zariadenia s opatreniami pre prípad haváľie, ktorý bol
priložený k žiadosti o súhlas na zblromažďovanie odpadu bez predchádzquceho tľiedenia.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane nebezpečných odpadov,
elektroodpadu, elektľozariadení, pollžitých baterií a akumulátorov bol prevádzkovateľovi
zariadenia spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. vydaný rozhodnutím tunajšieho uľadu číslo
spisu: oU-ZA-oSZP3-2020l046667'003llDeb zo dňa 16.12.2020, platným do 30. novembra
202s.
Nebezpečné odpady budú do zariadenía na zber odpadov spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o.'
Aľeál RECOPAP _ Marček, 0I3 32 Svedeľník prepravované od pôvodcov alebo držiteľov
odpadov vlastnými dopravnými prostriedkami, prípadne prostredníctvom extemých
dopravcov. No budú v zariadení dočasne uskladnené a po naplnení transpoľtnej dávky
prepravené za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia do povoleného zariadenia.

Nie nebezpečný odpad sa prepraví oď zákazníkov (právnických osôb, SZČo, otganizácií ako
pôvodcov alebo drŽíteľov odpadu) na základe zmluvy alebo objednávky. odpady sú po
privezení do Aľeálu RECOPAP - Maľček odváňené a dočasne ukladané _ zbromúďované na
spevnenej zastľešenej ploche, vkójach uľčených nazbq nie nebezpečných odpadov. Vyššie
uvedené odpady sa zllromažďujú netriedene, nakoľko pre ich ďalšie zhodnotenie nie je
oddelený zber efek<tívny ani účelný. Po naplnení transpoľtnej dávky sú nie nebezpečné odpady
nĺákladnými vozidlami expedovan é na zhodnotenie.

Hmotnosť prijalich a odovzdaných odpadov v Areáli RECOPAP _ Maľček sa zist'uje
pomocou mostovej vahy pri vsfupe/ýstupe odpadu dolz areálu.

4./ Zdôvodnenie opodstďnenosti. že odpad nebude triedený a oddelene zhľomažďovaný
Vzhľadom na následné spôsoby zhodnotenia alebo zneškodnenia nie je triedený zber

vyššie uvedených nebezpečných odpadov ekonomický ani účelný. Do prílohy bolo pľedložené
potvrdenie nasledujúceho drŽitel'a t'-ýchto odpadov, ktoý vyhlásíL, že triedený zber odpadov
v zariadení na zber odpadov v Areáli REC)PAP _ Marček nie je vzhľadom na ich ďalšie
spracovanie v zariadeniach spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. účelný.

Zberaný nie nebezpečný odpad Sa po nazbieruní tľanspoľtnej dávky netriedene
zhodnotí v zaĺiaďení OZo, a.s. Liptovský Mikuláš, povolenom na ýrobu TAP, preto nebude
účelné tľiedene zhromažďovať vyššie uvedený nie nebezpečný odpad v zariadení na zber
odpadov AreálRECOPAP - Marček.

5./ opatľenia pre prípad havaľie
opatľenia pre prípad haviíľie pri netriedenom nakladaní s odpadmi sú podrobne

rozpracovarLé v dokumente Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade haváľie. Dokument
obsahuje postup likvidácie havátie, monitoring zasiahnutého územia, bezpečnostné
a protipožiaľne opatrenia ako aj opatrenia pre prípad havaľie a prevenciu havaľijného úniku
škodliých látok do pľostredia.
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6./ Súhlas nazltomúďovanie nebezpečného odpadu bez predchádzajÍrceho triedenia udel'uje
tunajší úĺadna dobu určitú do 30. novembra 2025. pokiď nenastanú dôvody na jeho zmeil))
zrušenie ďebo stratu platnosti podľa $ 114 zákona oodpadoch. Vsúlade s $ 135f zákoĺa
o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januaÍom 202l nebude možné pľedlŽovať.

odôvodnenie

Držiteľ nebezpečného odpadu - spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18,
900 51 Zohor (ďalej len "žiadatel'), doručil tunajšiemu úradu poštou dŤn 12.1l.2020 Žiadosť o
súhlas na zhĺomažďovanie odpadu bez predchádzajuceho triedenia v zariadeĺi na zber
odpadov FCC Slovensko, s.r.o.' Areál RECOPAP - Marček, 013 32 Svedeľník,
(umiestnenom na pozemkoch KN-C parcela č,. 1009/2, t009l4 a I009l5 v k. ú. Svedemík,
vo vlastníctve spoločnosti RECOPAP s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor, lČo:
35 877 25l), ktoré má udelený súhlas ĺa prevádzkovanie zaiaďenia na zber odpadov
rozhodnutím tunajšieho uradu číslo spisu: oU-ZA-osZP3-2020l046667-003llDeb zo díla
16.12.2020, platným do 30. novembra 2025.

Dňom podania bolo začaté spľávne konanie v tejto veci. Žíadateľ v žiadosti
Vypracovanej podľa $ 28 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 37Il20l5 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zékoĺa o odpadoch v zĺení neskorších predpisov uviedol druh
a kategóriu odpadu so zaľiadením, do ktoľého sa zmiešaný odpad prepraví, opis spôsobu
nakladania s netľiedeným odpadom, zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený
a oddelene zhromažďovffiý, opatrenia pre prípad havaľie pľe nebezpečné odpady
a ľozhodnutia, ktoré boli vydané na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajtceho triedenia
v zafiadení na zber odpadov FCC Slovensko, s.r.o.' Aľeál RECOPAP - Maľček, 0I3 32
Svedeľník v minulom období.

V prílohe Žiadosti predloŽil žíadateľ dokument Prevádzkový poľiadok zaríadenía
s opatľeniami pre pľípad havaľie Areál RECOPAP - Marček, s uvedením netriedených druhov
odpadov a vo fotokópii:
- súhlasy č. oU-ZA-oSZP3-20l6l0265I7-002Deb zo dňa 02.08.2016 a č,. oU-ZA-OSZP3-
2016 l 005023 -003 lDebzo dňa 3 I .03.20l 6,
- zmluvu na odbeľ nie nebezpečných odpadov určených na výrobu TAP s prevádzkovateľom
zariadeniaOZO, a.s-,
- potvľdenie oZo, a.s. o spracovaní odpadu vhodného na výrobu TAP
- súhlas nasledujúceho držiteľa- oZO, a.s. na zhodnocovanie ostatných odpadov činnosťou
R12 a R13
- potvrdenie od nasledujúceho exteľného držiteľa nebezpečných odpadov KONZEKO spol.
s ľ.o.
- zmluvu na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia No exteľným
paľtnerom KONZEKO spol. s r.o.
- v'-ipis z oR nie starší ako 30 dní
- plnú moc žiadateľa.
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Sprár'ny orgán štátnej správy odpadového hospodáľstva upustil od ústneho
pojednávania podľa $ 18 správneho poriadku vzhľadom na skutočnosť, že Žiadosť s prílohami
obsahpvďa všetky náležitosti potrebné k udeleniu súhlasu na zL'romažďovanie odpadu
bez predchádzajirceho triedenia aŽiadateľ mal udelené súhlasy v tejto veci v minulom období.

okresný txad Ž1lina, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybľaných zložiek Životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
spľávy odpadového hospodárstva na základe vyššie uvedených skutočností a po pľeskúmaní
predložených dokladov dospel kzáveru, Že boli splnené zékonné podmienky pľe udelenie
súhlasu na zhľomažďovanie odpadu bez predchádzajuceho triedenia tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatíI správny poplatok potvrdením o úhľade správneho poplatku vo
výške 11,00 EUR (slovom: jedenásť euro) vsúlade spoložkou 162 písm. í) zákona NR SR
č.14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa $ 54 zákona č:. 7111967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenía
rozhodnutia Ia okresný urad ZíIina, odbor starostlivosti o životne prostľedie,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné
opravný prostriedok v rámci správneho konania.

súdom, pokial' nebol vyčerpaný riadny

\)l.
Ing. arch. Pavel Kropitz

vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia oP a vybranýchzložiekŽP

Doručuje sa:

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
Zakladá sa: lx spis


