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oKRESľÝ Únło ŽnIľł
odboľ staľostlivosti o životné pľostredie

oddelenie ochľany prírody a vybraných zložiękŽivotného pľostredia
Vysokoškolákov 85 56 l 33B,010 og Žilina
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HOZHODNUTIE

Číslo spisu : o|] -Z A-osZP 3 -2O I 9 l 03 9 63 1 -002 lD eb Y Z1|inę dřn 17 . I0' 2019

okľesný ilrad Zi|ina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany pľírody
a vybraných z|ožiek životného prostľedia, na úseku štátnej spľávy odpadového hospodáisiva akô
pľíslušný oľgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zćlkona ě' l8Ol2OI3 Z. z. o organizácií
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný organ štátnej
spľávy staľostlivosti o Životné pľostredie podľa $ 5 zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľávó
starostlivosti o životné pľostredie a o zmenę a doplnení niektoľých zákonov a ako miestn. u uecn.
príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ l08 ods. 1 písm. m) zákona NR
SR č' 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších
predpisov (d'alej "zákon o odpadoch") a podl'a zźlkonač,.7111967 Zb. o správnom konanív znení
neskorších pľedpisov (spľávny poľiadok)

udeľuje
s ú h l a s na vydanie pľevádzkového poľÍadku zariadenĺa na zhodnocovanie odpadov

podľa $ 97 ods' 1 písm. e/ bod 2. zákona o odpadoch

prevádzkovatel'ovi zariadenia - spoločnosti
FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor,lČo: :1 318 762

vypľacovanom pre prevádzku RECOPAP Marček, 013 32 Svederník - Marček' okľes Žilina,
paľcela KN-C číslo 1009/20 k. ú. Svederník'

Súhlas sa udeľuje na dobu uľčitú do 30. septembľa 2024' pokiaľ nenastanú dôvody najeho
zmenu' zrušenie alebo stratu platnosti podľa $ 114 zákonao odpadoch.

odôvodnenie

Pľevádzkovate|' zafiadenia na zhodnocovanie odpadov - spoločnost' FCC Slovensko,
s.r.o.' Bľatislavská l8, 900 5I Zohor (d'alej žiadatel') požiad,al tunajší úľad listom doľučeným dňa
05.09.2019 o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v preváđzke RECOPAP Marěek, Ol3 32 Svęđerník - Marček, okľes Žilina. Dňom
podania bolo zač,até správne konanie v tejto veci.
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Žiadateľ v podaní predloŽil ,,P1evĺid{<ový poriadok zariaden ia na zhodnocovanieodpadov" (ďalej PP).,vypracovaný v súlade s $ 10 od'. ä 
"ĺi. 

uyľĺĺsŕy MŹP Sil .37ll20l5 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia žákona o oápuao.h v znení neskorších predpisov.Predložený PP obsahuje:
o názov a sídlo podnikania prevádzkov atel'a zańadenia vrźúane mien a priezviskzamestnancov zodpovedných za pr ev ádzku zariadenia'
' 

:::i:r:ś::atí 
prevádzky, čase Životnosti zariad,eniaa o jeho kapacite, technický opis

o organizačné a technologi cké zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,o podmienky na zaistenie bezpečnosti a ächran y zdravia pri pľáci pľi prevádzkezańadenia,
povinnosti pri obsluhe audržbe zańadenja,
opatrenia pre prípad havárie,
zoznam druhov ostatných odpadov, na ktoľých zhodnocovanie je prevádzkovatel,opľávnený.

a

o

a

a
má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadovpodl'a g 97 ods. I písm. c) zákona o odpadoch rozhodnutím číslo oU_ZA-oS zP3-2019t039632_003/Deb zo dňa t6'l0.2019, platný do 30. Septem bra 2019. Dátum zač,atiaprevádzky: novembeľ2019. Prevádzka zariadenia je navľhovaná v jednozmennom 8 hodinovom režime, pracovné dni,mimo sobôt, nedieľ a sviatkov. Kapacita zariadenia neprekľočíľočne 4990 ton zhodnotenýchodpadov

Stľojné zańadenieKoMPAKToR Model SK 370 H, patľiaci spoloěnosti FCC Slovensko,s'r'o' sa nachádza na prevádzke RECoPAP, s.r'o., SveJerník - Nłarček v areáli patriacemuspoločnosti RECoPAP: 
|'ľ'o' v krytej hale vyčlen."á; pr. ,pľacovanie odpadu. Pľístup do areáluje priamo z komunikácie č. ĺĺlśoi, kde je p'.J ;';Ĺ- spoločnosti vybetónovaná plochaľozširujúca cestnú k9ľľ'Il":u pľe bezpeenú manipuláciu s kontajneľmi a nákladnými vozidlami.So zariadením KOMPAKTOR pracu.j e'obsluha, zaikolená vedúcim prevádzky.

Pođrobný popis strojných zaiiadení a možnostĺ t""tnotogických postupov je popísanýv dokumente Technologický ieglement, vypľacovaný v súlade s $ l0 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č.37ll20l5 Z' z',ktorou sa vykonávajú nĺeklóré ustanoven iazákonao odpadoch v znęníneskoršíchpľedpisov a schválený prevádzkovát"l'o- zariadenia.

en aK pľevádzkovej dokumentácii o te chni c ko - o r ganizačno m zabezpečení riadneho choduzańadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na Životné pľostredie patrí:
a) technologický ľeglement
b) prevádzkový poľiadok,
c) prevádzkový denník'
d) obchodné a dodélvateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi'
e) vydané súhlasy, vyjadľenia a staňovisŕa o.ganor.liffi spľávy a zźxiiznéstanoviskásamosprávy.



3. strana k rozhodnutiu ě. spisu: oU-ZA-oSZP3-2019l039631-002lDeb

Zabezpečenie odboľnej technickej kontľoly ptevádzky zariadenia má na starosti vedúci
prevádzky a prehliadky a skúšky strojných zariadení vykoná exteľná oľganizácia' Počas
ptevádzky sa budú vykonávať prehliadky a skúšky v lehotách ustanovených bezpeěnostno-
technických pľedpisoch.

Podmienky na zaistenie bezpeěnosti a ochľany zdravia pľi práci pri pľevádzke zariadenia
Stľojné zariadenia sú skonštľuované v súlade s platnými pľedpismi o bezpečnosti stľojných

zariadęni a na zameđzenię možného úľazu alebo poškodenia stľoja je potrebné pouŽívat'stľoje
v bezchybnom technickom stave a len na účely, na ktoľé sú uľčené.

Je potrebné akékoľvek poruchy odstránit'v čo najkľatšom čase' najmä poľuchy' ktoré môžu
znižovať bezpečnosť _ pri takejto poruche je nutné odstavit' pľíslušný stľoj a pouŽívat' ho až
po odstľánení poľuchy' Je nutné vykonávať pľavidelné pľeventívne kontroly strojných zariadęni
a revizię. Návod na obsluhu stľoja musí bý' v jeho blízkosti a obsluhujúci zamestnanec musí
ovládď príslušný návod.

Je nutné vykonávat'pľavidelné preventívne kontľoly strojných zariadení arevizie. Návod na
obsluhu stľoja musí byť v jeho blízkosti a obsluhujúci zamestnanec musí návod ovládať. Ję
zakázané vykonávať akékoľvek úkony, zmeny a úpravy za účelom vyradenia bezpečnostných
funkcií stroj a alebo úmyselne obchá dzat' bezpeěnostné funkcie.

Pľi požiari je potrebné pouŽiť penové hasiace pľístľoje. Pri manipulácii so stľojnými
zariadeniarrli a dopravnými zariadeniami je potrebné dodtžiavať nasledovné zćsađy:

o zariadenie smú obsluhovať iba osoby staršie l8 rokov
. pracovník musí byť na obsluhu zaškolený
o musí bý vybavený osobnými ochľannými pomôckami'

Povinnosti pľi obsluhe a údržbe zaľiadenia
Pracovníci na pľacovisku nesmű požívať alkohol' lieky alebo omamné a utlmujúce

prostriedky, ktoré môŽu nepriaznivo ovplyvnit' pozoľnosť a reakcie pracovníka' Personál
obsluhujúci stľojné zariadeniemusí byť schopný vykonávat'úkony potrebné pľe používanie stľoja
bezpeěným spôsobom. Musí si osvojiť pľedpisy v príručke, grafické schémy avýsttažné štítky
k pľíslušnému stľoju'

obsluha musí stále sledovať pľacovné podmienky v priestore urěenom na prácu. Je potľebné
zabezpečiť dôslednú údľžbu a čistotu pľacovných pľiestoľov. Pred, zač,atím pľevádzky stroja je
pľacovník povinný preverit' funkcie všetkých bezpečnostných mechanizmov v pľacovnom
priestore.

Ak pri kontrole zistí nedostatky, nesmie začat'pľácu až do odstľánenia poľuchy. Je zakázané
vykonávať opľavy' údľžbu a čistenie stroja počas jeho chodu alebo po zač,ati práce. Stľoje môŽe
samostatne obsluhovat' len pľacovník, ktoľý má pre túto činnosť príslušnú odbornú spôsobilost',
je staľší ako 18 rokov, duševne a telesne spôsobilý aje pľeukázatęľne zaškolený.
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opatľenia pre pľípad haváľie
opatrenia pľe prípad haváľie sú ľozpľacované v samostatnej kapitole dokumentuPľevádzkový poriadok zariadenia a určujú po.tupý a po'vinnortĺ p.u.ou_níkov pľevádzkypľi manipulácii s látkami ohľozujúci'ni. Ĺuaľtu 

"'áä ist"alivé a oĹzvlášt] škodlivé ltúky,nebezpečné odpady) a postup odstľaňovania následko" p.il"ľ' úniku do okolia.

Rl2 prava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl aŽ Rl1R13 Skladovanie odpadov pred pouŽitím niektorej z činností Rl až R12 (okrem dočasnéhouloŽenia pľed zbeľom na mieste vzniku)

o

odpad" podľa vyhlášky sR č. 36512015 Z. z., ktoľou sa ustanovi laa vydal Katalóg odpadov v znení neskoľších pľedpisov

Poučenĺe:

Ked'Že žiadost' spolu s predloŽenými'dokladmi poskytla dostatočný podklad pre udeleniesúhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadä ia Áa zhodno.ouáń. odpadov, spľávny

;|ľ#':i]ľjTĹ;'"ä[ľ 
odpadového hospodárstva upustii oo'ĺ.tn.ľ'o poi.anJvaniu u '.yrl. ś iá

okľesný fuad Žilina, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie ochrany príľodya vybľaných zložiek Životného pľostredia, ako miestn. u'u..n.. pľíslušný orgán štátnej správyodpadového hospodáľstva dospél k záveľu, Že boli splnené zákonné podmienky pre udeleniesúhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zaľiadenä nu ,noano.ou*i. stavebných odpadovv takom rozsahu, ako je uvedené vo výrokovej časti p..áÁ.r"or'o rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil spnívlľ poplatok v hodnote l1,00 euľ (slovom: jedenásť eur) potvľdenímo úhľade spľávneho poplatku u sulaae s.p.oložkou lo) pĺs-. e) zákonaNR SR č:'145/1995 Z. z.o správnych poplatkoch v znení neskoľšíôh pľedpisov. '

do kategórie "ostatný
kategoizácia odpadov

Proti tomuto ľozhodnutiu je možno god.ať podl'a $ 54 zákon a ě. 7ll1967 Zb. osprávnomkonaní v znení neskoľších predpisov odvolanie ŕ l"hot." is anĺ odo dňa oznźlmeniaľozhodnutia

ää "łil'"Tý 
tnadŽilina. odboľ siaľostlivosti o Životné pľosiľedie' VysokoškoúĹ;" 8556/338, 0l0

o
obaly z plastov15 01 02

kategóľia
názov odpadukód odpadu
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Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný ľiadny opľavný
prostriedok v ľámci správneho konania.

\\,
Ing. aľch' Pavel Kĺopitz

vedúci odboľu

v zastúpení: Ing. Daniela Haněíková
vedúca oddelenia oP a vybranýchzložiękŻP

Doruěuje sa:

,.FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18,900 51 Zohoľ' 
Zakladäsa: lx spis




