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Číslo spisu : oIJ -ZA-osZP3 -202Ol 047 642-0)2lDeb v Žlline, dňa 17. 12.2020

okĺesný tľad Ži|ina. odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany príľody
avybraných zložiek Životného prostredia, na úseku šĹítnej spľávy odpadového hospodárstva ako
príslušný orgrín miestĺrej štatnej správy podľa $ 2 a $ 4 ziákona č,. 18}l20l3 Z. z. o orgaĺrizácii
miestnej štátnej správy aozmene adoplnení niektoqých zákonov, ako príslušný orgán štátnej
starostlivosti o životné prostredie podľa $ 5 zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti
o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zékonov a ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodiĺľstva podľa $ 10s ods. 1 písm. m) zákonaNR SR č.79l20I5 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zĺíkonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len
"zákon oodpadoch") apodľa zákona č- 7111967 Zb. osprávnom konaní vznení neskorších
predpisov (správny poriadok)

držiteľovi odpadu a prepľavcovi nebezpečných odpadov

spoločnosti F'Cc Slovensko' s.r.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor,lČo: : I 3I8 762

udeľuje
s ú h l a s qa nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravy v okľeseŽilrina

podľa $ 97 ods. 1 písm. f) zákonao odpadoch,

ak držiteľ odpadu nakladá ročne v súhrne s väčším množstvom ako l tona alebo ak pľepravca
prepraluje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,

do zaríadenia na zber odpadov so sídlom: Aĺeál RECOPAP - Maľček, OI3 32 Svederník na
pozemkoch KN-C paľcela č. I009l2, I009l4 a l009l5 k. ú. Svedeľník, alebo do iných zaiadeni
určených na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov v okrese Žilina.

I./ Zoznam ktoré sú predmetom nakladania a prepravy, zaľadených
podl'a vyhlášky
pľedpisov:

SR č. 365/2015 Z- z.,l<totou sa ustanovil Katalóg odpadov v znení neskorších
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Kód odpadu

biologicky ľahko rozloŽiteľ né hydraulické oleie
e

nechlórované mineľálne hydraulické oleje
chlórované mineľálne
biolo gicky ľahko r ozložiteľ ný
použité vosky a tuky
syntetické rezné oleie

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okľem emulzií
a roztokov

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emu|zií
a ľoztokov

vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré
obsahuiú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
rozpúšťadl á alebo iné nebezpečnélátky

odpady z odstraňovaruafarby alebo laku obsahujúce
orsanické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

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

kďy zfarby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

odpadové farby alaky obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

iné ťrltračné koláče apoužite absorbenty
iné filtľačné koláče a
iné filtračné koláče apoužite absorbenty
iné frltľačné koláče apoužíté absorbenty
iné filtračné koláče apoužíte absorbenty

iné organické rozpúšťadlá, prem;ivacie kvapaliny a matečné
1úhv

iné filtračné koláče apoužíte absorbenty
halogénované destilačné nyškya reakčné splodiny

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
1úhy

oľganické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy

odpady zo spracovania azbestu
odpady obsahuiúce ortuť

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo ďebo
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
Nazov odpadu
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Nĺázov odpadu
iné hydraulické oleje
chlórované minerálne amazacre e
nechlórované minerálne motorové, prevodov é a mazacíe

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleie
biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové,
prevodové a mazacíe oleie
iné motorové, pľevodové a mazacie oleie
nechlórované mineľáln e izolačné a teplonosné oleie
syntetické izoIačné a teplonosné oleje
biolosicky ľahko r ozložíteľ ne izolačne a teplono sné olei e
iné izolačné a teplonosné oleje
odpadové oleje zprevádzky lodí rmútrozemskei plavby
odpadové olej e z pnstavných kanálov
odpadové oleje z prevádzky iných lodí
kaly z odlučovačov oleia zvody
ka|y z lapačov nečistôt
olej z odlučovačov oleja zvoďy
vykurovací olej a motorová nafta
iné halogénované rozpúšťadl á a zmesí rozpúšťadiel
iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebe zpečnýmí látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný
materiál (napr. azbest)vrát ane prázdnych tlakových nádob
absorbenty, filtračné materiály wéúane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie' ochľanné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
oleiové filtre
výbušné časti (napr bezpečnostné vzduchové vankúše)
brzďove kvapaliny
vyľadené zariadenia obsahujúce chlóľfluórované uhľovodíky,
HCFC, HFC
vyľadené zaríadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
nebezpečné časti odstrĺánené z vyradených zariadeni
anorganické odpady obsahuiúce nebezpečné látky
organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných lrítok
alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboľatórnych chemikálií
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Kód odpadu

drevo obsahui úce nebezpečn é |átky

vyradené elektrické a elektronicke zaríadenia iné ako
uvedené v 20 0l 2I a20 01 23,obsahujúce nebezpečné časti

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16

06 03 a netriedenebateríe a akumulátory obsahujúce tieto
baterie

farby, tlač i arensk é farby, lepidl á a Žív ice ob sahuj úce
nebezpečné látky

r,ryľadené zariadenia obsahuiúce chlórfluórované uhľovodíky
žíarivky a iný odpad obsahuiúci ortuť

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminovanénebezpečnýmilátkamivrátanepréndnych
tlakorrŕch nádob

drevo obsahuiúce nebezpečné látky
nasytené alebo použité iontomeničové živíce

kaly z fyzikálno-chemického spľacovania obsahuj úce
nebezpečné látky

odpady, ktorých ňer a zneškodňovanie podliehaj ú osobitným
požiaďavkém z hľadiska prevencie nákazy

sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečnélátky alebo
kontamino v ané neb ezpe čnými látkami

niklovo -kadmiové batérie
olovené batérie

vyľadené oľganické chemikálie pozostáv ajuce z
nebezpečných látok alebo obsahuiúce nebezpečné látky

Názov odpadu
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2./ Spôsob pľepravy nebezpečných odpadov
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor pľepraví nebezpečné odpady od ich

pôvodcov alebo držiteľov v okrese Žilina do zariaďenia na zber nebezpečných odpadov FCC
Slovensko, s.r.o.' Aľeál RECOPAP - Maľček, 0l3 32 Svederník, alebo do iných zariadeni určených
na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov v okľese Ž1Iina. Preprava sa

zabezpečuje vlastnými dopravnými prostriedkami (motorové vozidlá) vybavenými systémom ADR,
prípadne zmluvnou prepravou exteľných dopravcov, v množstve max. 3000 toďrok. Nebezpečné
odpady budú v zníadení ĺa zber nebezpečných odpadov FCC Slovensko, s.r.o., Aĺeál RECOPAP _

Marček, 0I3 32 Svedemík dočasne uskladnené a po naplnení transpoľtnej dávky sa opätovne
prepľavia za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia do povolených zaríadení alebo k ďalším
dľžiteľom odpadu alebo k prepravcom nebezpečných odpadov v okrese Z1lina.

3.t a zneškodňovania
Nebezpečné odpady siĺ v zariadení dočasne skladované podľa druhov, vo vyhľadených

priestoroch zaríadeľĺa ĺa zber nebezpečných odpadov FCC Slovensko, S.ľ.o.' Areál RECOPAP _
Maľček, 0I3 32 Svedeľník, vo vyčlenenom sklade No, v rôznych obaloch, v ceľtifikovaných
kontajneroch, a pod.
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Držiteľ odpadu nakladá s nebezpečnými odpadmi v zariadení na zbet nebezpečných
odpadov FCC Slovensko, s.r.o.' Aľeál RECOPAP _ Marček, OI3 32 Svederník podľa ustanovení $-u
25 zálkoĺa o odpadoch,tzn-tak, úy
_ nedochádzalo k riedeniu azmiešavarliu No (jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzá$om,

nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, nebezpečné odpady s látkami atebo
s materiálmi, kÍoré nie sú odpadom);

_ bola zabezpečená ochĺana dočasne skladovaných kapacít pred nepriazníťymí poveteľnostnými
podmienkami a únikom škodlirných látok do pľostredia;

_ bol No označený identifikačným listom nebezpečného odpadu, s uvedením opatrení v prípade
haváľie;

_ sa zúezpečila riadna evidencia nebezpečných odpadov, ktoré sú predmetom zberu a prepravy..

Držiteľ odpadu zabezpeéí zhodnocovanie pľípadne zneškodňovanie No v povolených
zariadeníach prevádzkovaných spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o.. Bratislavská 18, 90b 5I Zohor
a u zmluvných držiteľov odpadu, prepravcov No alebo prevádzkovatel'ov zníaďení. Povolenia
zaríaderi prevádzkovaných spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o. sú pľísfupné na webovej stľánke
www.fcc-group.eu.

4./ Pľeukazanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi
V rámci nakladania s predmetnýmí nebezpečnými odpadmi bude uprednostnené

zhodnocovanie nebezpečných odpadov, vprípade, ak to nebude moŽné alebo účelné aiziteľ odpadu
zabezpeči ich zneškodnenie.

5 / Rnzsqh qtlqlirz ipÁnnflirn?nh Á*,hnrz rĺaheznaňnr?nh ̂ Á_ s lrfnn?mi co.t zariadení h''Áo
nakladať

V pľípade potľeby analýzy No, drŽiteľ odpadu a prepravca nebezpečného odpadu zabezpečí
analýzy podľa prílohy č. 5 k zákoĺu o odpadoch, podľa ktorej sa stanowjú hľaničné hodnoty
koncentrácií nebezpečných látok v odpade. V prípade pochybností o zaradeĺí odpadu, pôvodca alebo
držiteľ odpadu predloŽí protokol z analyíckej kontroly odpadov (lyhláška MŽP SR č. 36812015
Z. z. o r{rnose MŽP SR z 9.9.2015 č. II2OI5 ó jednotných metódacľr analytickej kontroly odpadov,
podrobne zverejnených vo vestníku MZP SR č. 7/2015); ak ide o nebezpečrré odpaáy tvorené
kompaktnými celkami zhodn;fmi s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje, akumulátory,
povaŽujú sa za analyickú kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie vyľobku o jeho
zložení; pľi bežne znétmom zaradeĺí odpadu podľa Katalógu odpadov nebude potrebné preĺl,oziľ
analýzu odpadu.

6./ Uľčenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi
Zaríadeníe na zber odpadov: FCC Slovensko, s.r.o.' Areál RECOPAP - Maľček, OI3 32

Svederník, (na pozemkoch KN-C paľcela č. 100912, 100914 a t0O9l5 k. ú. Svederník, vo vlastníctve
spoločnosti RECOPAP, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5l Zohor,IČo: :s 877 251,LV č. 605), ktoré má
udelený súhlas na prevádzkovanie zariaďenía ĺa zber odpadov roáodnutím tunajšieho uľadu číslo
spisu: oU-ZA-oSZP3-2020l046667-003llDeb zo dňa16.12.2020' platným do 30. novembra 2025.
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7.l Ine údaie ootrebné udelenie súhlasu
Držiteľ odpadu a prepravca No mal udelený súhlas na nakladanie s

wátane ich prepravy vydaný rozhodnutím tunajšieho úradu, číslo
nebezpečnými odpadmi
spisu: OU-ZA-OSZP3-

2016 l 023237 -002lDeb zo dňa 13.05.20I 6.

8./ Podmienka prepravy komunálnych odpadov
V prípade prepravy nebezpečných odpadov, ktoré sú zaľadené podľa vyhlášky MZP SR č-

36512015 Z. z., ktorou sa ustanovil Katalóg odpadov v znení neskorších pľedpisov do skupiny 20

(komunálne odpady), je prepravca No povinný podl'a ustanovenia $ 81 ods. 13 zákona o odpadoch

vykonávať ĺa_uzemi obce prepravu komunálnych odpadov len na zŕklade zmluvy uzatvorenej

s obcou na vykonávanie tejto činnosti.

9./ opatrenia pre prípad havárie
opatrenia pre prípad havarie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi vréÍane ich prepravy sú

podrobne rozptaaované v dokumente opatrenia v prípade havárie pľi preprave nebezpečných

ódpadov. Dokument obsahuje postup likvidácie havaľie, bezpečnostné a protipožíarne opatrenia ako

aj opatrenia pre prípad havaľie a pľevenciu havaľijného úniku škodlivých látok do prostľedia.

10./ Súhlas na nakladanie snebezpečnými odpadmi vriítane ich prepľavy vokrese ŽIlína udeľuje

tunaiší úrad na dobu určitú do 30. novembra 2025, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenv)

zrušenie alebo stratu platnosti podľa $ 114 zálkonao odpadoch. V súlade s $ l35f zakona o odpadoch
platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 202I nebude moŽné predlžovať.

odôvodnenie

Držiteľ nebezpečného odpadu _ spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18, 900 51

Zohor (ďalej len "žíadateľ), doručil tunajšiemu uľadu poštou dťra I2.I1.2020 žiadosť na nakladanie

s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepľavy v okľese ŽíIína do zaiaďeĺia FCC Slovensko, s.r.o. -

Areál RECQPAP Maľček, 0I3 32 Svedeľník, (umiestnenom na pozemkoch KN-C parcelač. I009l2,
l009l4 a 10O9l5 v k. ú. Svedeľník, vo vlastníctve spoločnosti RECoPAP s.r.o., Bratislavská 18, 900

51 Zohor,IČo: :s 877 25I), ktoré má udelený súhlas naptevádzkovanie zariadeĺiataňet odpadov

rozhodnutím tunajšieho tľadu číslo spisu: oU-ZA-oSZP3-2020l046667-003llDeb zo dňa

16.12.2020, platným do 30. novembra 2025. Dňom podania bo|o začaté správne konanie v tejto veci-

Žiadateľ v Žiadosti vypracovanej podľa $ 24 ods. 1 vyhl. vŽp sn č. 371rl20l5 Z. z.,ktorou
sa vykonávajú niektoľé ustanoveĺiazákoĺao odpadoch v zĺení neskoľších pľedpisov uviedol spôsob

pľepravy nebezpečných odpadov, jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovaĺia

''"u"'péených 
odpadov' preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými

odpadmi, zabezpečenie vykonaniaanalýzv potrebnom rozsahu a určenie miesta nakladaľria s No.
V prílohe žiadosti predloŽil žiaďateľ dokument opatrenia v prípade havárie pľi preprave

nebezpečných odpadov a vo fotokópii:
- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy vydaný rozhodnutím

tunajšieho úradu, číslo spisu: oU-ZA-oSZP3-2016l023237-002lDeb zo dťta13.05.2016;
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- zmluvy na zúezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov,
s ktorymi sa bude nakladď, vrátane prehľadnej tabuľky, kÍorá pľeukazuje zabezpečenie jednotliých
spôsobov zhodnocovania prípadne zneškodňovania nebezpečných odpadov s preukázaním vhodnosti
zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi'

Spľávny orgán štátnej správy odpadového hospodiĺľstva upustil od ústneho pojednávania
podľa $ 18 správneho poľiadku vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť s pľílohami obsahovala všetky
náležitosti potľebné k udeleniu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepľavy
a žíadateľ dlhodobo patrí k najväčším prepravcom No vlastnými dopravnými prostriedkami v rĺímci
uzemia S lovenskej republiky.

okĺesný tnad ŽíIina. odbor starostlivosti o Životné prostredíe, oddelenie ochľany pľíľody
a vybraných zIožiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgiín štátnej spľávy
odpadového hospodĺíľstva na základe vyššie uvedených skutočností a po preskúmaní predložených
dokladov dospel kzáveru, že boli splnené zákoĺ'ne podmienky pre udelenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnýmí odpadmi vrátane ich prepravy v okrese Ž\liĺatak, ako je uvedené vo výrokovej časti
predmetného rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok potvrdením o úhrade správneho poplatku vo výške
11'00 EUR (slovom: jedenásť euro) v súlade s poloŽkou 162 písm. f zékonaNR SR č:.I45lI995 Z. z.
o správnych poplďkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa $ 54 zákona č. 7tlI967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
okľesný iľad ŽíIína, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08
Zilina.

Toto rozhodnutie nie je pľeskúmateľné
prostriedok v rámci správneho konania.

súdom, pokiaľ nebol r,yčerpaný riadny opravný
.l

U!.
Ing. aľch. Pavel

vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia oP a vybraných zložiekŽP

Doručuje sa:
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 5l Zohor
Zakladá sa: lx spis
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