
oKRESľÝ unĺn Žrrrľa
oDBoR STARoSTLIvosTI o ŽrvoľľÉ pnosľREDIE
oDDELENrn ŠľÁľľnĺ sľnÁw vÔo A vYBRAnnŕcH zĺoŽlnŔ

Žrvoľľnuo PRosTREDIA KRAJA
Vysokoškolákov č' 8556/33B, 010 08 Žilina

OU-ZA- O S ZP 2 -2020 I 0 49 9 0 4 -0 \2l\tem v Žiline, dŤla 17. 12.2020
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ROZHODNUTIE

okresný trad Žilina, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zložiek životného pľostľedia kľaja (ďalej len okĺesný tĺraď v sídle l<ĺiia Žhina1,
alĺo príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hóspodárstva podľa $ 4 ods. l zákona
č). 52512003 Z.z- o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a ó zmene a doplnení
niektorých zákonov vplatnom znení a podľa $ 107 písm. g) zákona č.79/2Ol5 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov 1žakon óodpadoch) apodľa zákona
č. 7111967 Zb. osprávnom konaní vznení neskoľších pľedpisoi, na'zétklade žiadosti
spoločnosti FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 5l iohoí,IČo: : t 3I8 762,

udel'uje súhlas
podľa $ 97 ods. 1 písm. I zákona o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov
pľesahujúcu územný obvod okľesného úradu apľepravu nébeipeoných odpadov pľesahujúcu
izemie kľaja, pte žiadateľa:

ľ'CC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18r 900 51 Zohor
lčo: 31318 762

Súhlas sa vďahuje na pľepravu nebezpečných odpadov zatadených podľa vyhlášky vĺŽp sn
č.36512015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom anázvom:

Kód
Názov odpadu Kategóľia

02 01 08 od o ne N
03 01 04 rezivo aleboho t N
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drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce

06 04 04 o úce ortuť N
06 13 04 zo azbestu N

07 01 03
organické halo génové ľozpúšťadl á, premýv acie kvapaliny
a matečné l

N

0t 0r 04
Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné N

07 0r 07 destilačné a ľekľeačné N
07 0l 10 Iné filtľačné koláče apouŽíte absorbenty- N

07 03 04
Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhv

N

07 03 10 Iné filtľačné koláče apouŽíte absoľbenty N
07 04 t0 Iné filtračné koláče apoužite absorbenty N
07 05 10 Iné filtračné koláče apoužite absoľbenty N
07 06 10 Iné ťrltračné koláče apoužite absoľbenty N
07 07 10 Iné Íiltračné koláče a pouŽité absoľbenty N

08 01 11
odpadové farby a laky obsahujúce organické ľozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 13
KaIy zfaľby alebo laku obsahujúce oľganické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 17
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce
oľsanické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 03 17 odpadový toner do tlačiaľne obsahujúci nebezpečnéIátky N

08 04 09
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 13

Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace mateľiály,
ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky

12 0r 06
Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a
roztokov

N

12 0I 07
Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem
emulzii a ľoztokov

N

12 01 10 Syntetické rezné oleje N
12 0r 12 Použité vosky a tuky N
t2 0r 19 Biologicky ľahko rczLožĺteľný strojový olej N
13 0l 09 Chlórované mineľálne hydľaulické olej e N
13 01 10 Nechlóľované minerálne hydraulické olej e N
13 01 11 Syntetické hydraulické olej e N
13 0r 12 ľahko rozložiteľĺeh N
13 01 13 Iné hydraulické oleie N
13 02 04 Chlórované minerálne motorové, pľevodové amazacie o\eje N

13 02 05
Nechlóľované
oleie

mineľálne motoľové, prevodové a mazacie N

13 02 06 Syntetické motoľové, pľevodovéa mazacie oleje N

13 02 07
Biologicky ľahko rozloŽĺteľné syntetické motorové,

amazacle e
N

13 02 08 Iné amazacle e N
13 03 07 Nechlórované minerálne izolačné a N
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13 03 08 Syntetické izolaÓné a teplonosné ole.ie N
13 03 09 Biologicky ľahko ľozloŽíteľĺe izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 Iné izolačné a teplonosné oleie N
13 04 01 odpadové oIeie zpľevádzky lodí vnútľozemskei plavby N
t3 04 02 odpadové o|eie z prístavných kanálov N
13 04 03 odpadové oleie zprevádzky iných lodí N
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleia zvoďy N
13 05 03 Kalv z lapačov nečistôt N
13 05 06 olei z odlučovačov oleia zvody N
13 07 0r Vykuľovací olei a motorová nafta N
14 06 02 Iné halogénované rozpúšťadl ä a zmesi ľozpúšťadiel N
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 01 11

Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý
záklaďný mateľiál (napľ' azbest) vľátane prándnych
tlakových nádob

N

15 02 02
Absoľbenty, filtračné mateiály vrátane olejových filtľov
inak nešpecifĺkovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontamino v aĺé nebeztoečnými látkami

N

16 0r 07 oleiové filtre N
t6 01 10 Výbušné časti (napr. bezpečnostné vzduchové vankúše) N
16 01 13 Brzdové kvapaliny N

16 02 1r
Vyradené zariadenia obsahujúce chlóľfluórované
uhľovodíky, HCFC' HFC N

16 02 13
Vyradené zariadeniaobsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

N

16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 03 03 Anorganické odpady obsahuiúce nebezpečnó látkv N
16 03 05 organické odpady obsahuiúce nebezpečné látky N

16 05 06
Laboratóme chemikálie pozo stáv ajice z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboľatórnych chemikálií

N

16 05 08
Vyradené organické chemikálie pozostávajúce
znebezpečných látok alebo obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 Niklovo - kadmiové batérie N

11 02 04
Sklo, plasty a dľevo obsahujúce nebezpečné|éLrky alebo
kontaminované nebezpečnými látkami

N

19 02 05
KaIy zfyzikáIno - chemického spľacovania obsahujúce
nebezpečné látky

N

19 08 06 Nasytené alebo použité iontomeničové živice N
19 t2 06 Drevo obsahuiúce nebezpečné látkv N

20 01 05
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami vrátane ptázdnych
tlakových nádob

N

20 0r 21 Ziarivky a iný odpad obsahuiúci oľtuť N

20 0r 23
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluóľované
uhľovodíky

N
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20 0t 27
Farby, tlačiaľenské
nebezpečné látky

farby, lepidlá a živice obsahuj úce N

20 0I 33
Batérie a akumulátoľy uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo
16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce
tieto batérie

N

20 0t 35
Vyľadené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 0l 2I a20 0I 23, obsahu|úce nebezpečné časti N

20 0t 37 Drevo obsahuiúce látky N

Prepľava nebezpečných odpadov bude vykonávaná od pôvodcov odpadov, resp. držiteľov
odpadov z celého uzemia Slovenskej republiky' mimo územného obvodu okľesu Žilina,
do prevádzky žíadateľa, AreälRECoPAP _ Maľček, 0I3 32 Svederník, okľes Žilina.

Preprava sa bude vykonávať vlastnými dopravnými vozidlami, príp. inou zmluvnou
prepravou. Preprava Sa bude vykonávať dopravnými pľostriedkami, ktoré vyhovujú
ustanoveniam medzináľodných zmlílv o preprave nebezpečných vecí - ADR.

Nebezpečné odpady budú do zariadeniana zbet odpadov doválžaĺe za účelom ich dočasného
uskladnenia a naplnenia tľansportnej kapacity. Po naplnení transportného množstva budú
odpady odvezené na následné zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Celkové množstvo prepravovaných odpadov nepľesiahne 2 900 t/ľok.

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov platí od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2025.

Podmienky súhlasu:

1' odosielateľ nebezpečných odpadov je povinný zabezpečiť prepravu nebezpečných
odpadov v súlade so zĺákonom č. 79l2OI5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a áoplnení
niektoých zžlkonov,na základe súhlasu na prepravu podľa $ 97 av súlade 

' 
t;7-to

súhlasom.
2' odosielateľ a príjemca nebezpečných odpadov sú povinný viesť a uchovávať

evidenciu o prepľavovaných nebezpečných odpadoch.
3. Pri pľeprave odpadov musia bý' súčasťou spľievodných dokladov aj opatrenia,

ako naloŽiť s odpadom v pľípade haváľie.
4. UmoŽniť orgiánom štátneho dozoru v odpadovom hospodáľstve kontrolu nakladania

s odpadmi v pľiebehu prepťavy.
5. odosielateľ nebezpečných odpadov, pľíjemca nebezpečného odpadu, dopľavca

sú pri pľepľave nebezpečných odpadov povinní potvľdiť spľievodný list nebezpečných
odpadov.

6. odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu
nebezpečného odpadu okľesnému úradu, odboru staľostlivosti o Životné prostľedie,
príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vyktádky
nebezpečného odpadu, ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okľesný
úľad v sídle kľaja, aj tomuto úľadu.
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7. Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zasIať potvrdený sprievodný list

nebezpečného odpadu odosielateľovi nebezpečného odpadu, okresnému úradu, odboru
staľostlivosti o životné pľostľedie, príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného
odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu, ak súhlas na prepravu nebezpečného
odpadu vydal okľesný úrad v sídle kĺaja, aj tomuto uradu.

odôvodnenie

okľesnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o Životné prostredie, oddeleniu štátnej správy
vôd a vybraných zložiek Životného prostredia kľaja (ďalej len okľesný :úrad v sídle kľaja
ZíIina), bola dňa 12. 11. 2020 doľučená žiadosť spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o''
Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, lČo: 31318762, ktoľou žiada o udelenie súhlasu
na prepľavu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okľesného úradu aprepravu
nebezpečných odpadov presahujúcu územie kĺaja, od pôvodcov odpadov zcelého územia SR,
ľesp. držiteľov odpadov z celého uzemia SR do prevádzky žiadateľa, Aľeál RECOPAP

Maľček, 0l3 32 Svedeľník, okres Žilina. Prepľava sa bude vykonávať
vlastnými dopravnými vozidlami, príp. inou zmluvnou prepravou. Prepľava sa bude
vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam medzináľodných zmLiĺv
o pľeprave nebezpečných vecí _ ADR. Nebezpečné odpady budú do zariadenia na zber
odpadov dovážane za účelom ich dočasného uskladnenia a naplnenia transportnej kapacity.
Po naplnení transportného množstva budú odpady odvezené na následné zhodnotenie
alebo zneškodnenie. Celkové množstvo prepravovaných odpadov nepresiahne 2 900 t/rok.
Dňom doľučenia Žiadosti bolo začate spľávne konanie.

Žiadateľ v spľávnom konaní predložil náleŽitosti v zmysle ustanovenia $ 97 ods. 2 zákona
o odpadoch, s 24 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 37ll20l5 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanoveniazál<ona o odpadoch v zĺení neskoľších predpisov:

zozÍLam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať
kópiu aktuálneho súhlasu na pľepravu nebezpečných odpadov vydaného ľozhodnutím
okľesného úradu Žilina, odbor starostlivosti o Životné prostredie, č. oU-ZA-osZP2
-20l6l025395-002lKon zo dňa 3I. 05. 20l 6
kópia súhlasu na- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, rozhodnutie
okľesného úľadu Žilina, odbor staľostlivosti o životné prostredie, č. )U-ZA-OSZP3
-20201046667-003lDeb zo dňa 16. 12.2020
kópia aktuálneho.súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy
v rámci okľesu ŽiLina, ľozhodnutie okĺesného úradu Žilina, odbor starostlivosti
o Životné prostredie, č' oU-ZA-osZP3-2020l047642-002lDeb zo día 17. 12.2020
kópiu aktuálneho súhlasu pľíslušného oľgánu ochĺany ovzdušia na prevádzkovanie
spaľovne odpadov vydaného rozhodnutím okĺesného úradu Kysucké Nové Mesto,
odbor starostlivosti o Životné pľostredie, č. oU-KM-osZP-20I71000009-012
zo dňa27. I0.2017
kópie rozhodnutí SŽP na povolenie činnosti v prevádzke skládka odpadov
na nebezpečný odpad av prevádzke solidifikačná linka
kópie zmluv na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia
nebezpečných odpadov, s ktorými sa nakladá
dokument opatrenia pľe prípad havárie pľi prepľave nebezpečných odpadov
plná moc žiadateľa
Výpis z obchodného registra
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Súhlas na pľepľavu nebezpečných odpadov moŽno podľa $ 97 ods. I7 zákona o odpadoch
udeliť len na uľčitý čas, tj. najviac na páť rokov. Tunajší úrad udelil žiadateľovi súhlas
na dobu od 01. 0I.202l do 30. II.2025, pričom vychádza| zpodmienky upravenej
v citovanom ustanovení zákona o odpadoch az platĺosti súhlasu okľesného úľadu Zílina,
odboľ staľostlivosti o životné prostredie, č. OIJ-ZA-OSZP3-2020|046667'003lDeb zo dila
16. 12.2020 na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Žiadateľ zaplati| spľávny poplatok formou potvrdenia o úhľade správneho poplatku
vhodnote 11,00 € v súlade spoloŽkou 162 písm. f) zákonač.I45lI995 Z.z. o spľávnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle $ 53 a 54 zákona č.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov do 15 dní odo dťla ozĺámenia ľozhodnutia
na okresný iľad Žilin4 odbor starostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie štátnej správy vôd
avybraĺýchzložiekživotného prostredia Waja,Vysokoškolákov 8556133 B,010 08 Zi l i n a.

Toto ľozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný ľiadny opľavný
prostriedok v rámci správneho konania.

ľr
Ing. arch. P

vedúci

Doručuje sa:

1. FCC Slovensko, s'r.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor

Na vedomie:

l. okľesný iĺradŽiirina' OSZP 3' Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 ŽI|ina
2. SIŽP - IoH' Legionáľska 5, 010 ot Žilina
3. vŽP SR, odboi odpadového hospodĺĺĺstva, Námestie Ľ. Štúra č. I,812 35 Bratislava
4. Spis

{l ĺj
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