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ROZHODNUTIE

Císlo spi su : oU -Z A-osZP 3 -2020 l 0 407 97 -003 lD eb Y Zlline dt'a 26. 10.2020

okresný úrad Žilina, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany
príľody a vybraĺých zložiek Životného prostredia, na úseku štátnej spľávy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. l80l20l3
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
príslušný orgán štátnej staľostlivosti o Životné pľostľedie podľa $ 5 zákona č. 52512003 Z' z.
o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako miestne a Vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmerLe a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č). 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších predpisov (spľávny poriadok),

u d e I'u j e

s ú h I a s na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa $ 97 ods. 1 písm. cl zákonao odpadoch

spoločnosti RECOPAP, s.ľ.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor,lČo: :s 877 25I
ako prevádzkovateľov i zariadenia na zhodnocovanie odpadov umiestnenom v prevádzke :

RECOPAP - Marček, parc' č. lóioglz v k' ú. Marček, Ol3 32 Svederník, okĺes Žiltna.

1./ Zoznam odpadov. s ktorými sa bude v zaľiadení nakladať.
zaľadenýchdo kategóľie "ostatný odpad" podľa vyhlášky vĺŽp sn č.36512015 Z. z.,ktorousa
ustanovila kategoizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v zneni neskorších predpisov:

kód odpadu nžnov odpadu kategória

07 02 13 odpadový plast o
15 01 01 obaly zpapiera a lepenky o
ls 0t 02 obaly z plastov o
15 01 05 kompozitné obaly o
17 02 03 plasty o

ĺ5
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kod odpadu nézov odpadu kategória

19 t2 0r papier a lepenka o
t9 12 04 plasty a guma o
20 01 01 papieľ a lepenka o
20 0t 39 plasty o

2. Rozsah analýznebezoečnÝch odoadov. s ktoľými sa bude v r'ariadeni nakladať:
v zafiaďení sa nebude nakladat' s nebezpečnými odpadmi. V pľípade odpadov povolených
prijímať do prevádzky RECOPAP Maľček savstupné ana|ýzy nevykonávajú, nakoľko z|oženie
a povaha odpadu je vopred známa a jedná sa vždy o nie nebezpečný odpad. Vstupná kontrola
odpadov sa vykonáv a vizuáIne.

3. Zoznam vvkonávanÝch činností a nľílohv č,.1 zákonao odoadoch
R12 Uprava odpadov určených na Spracovanie niektoľou z činností Rl až Rl1
/Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním
vľátane predbežnej úpravy' okľem iného napríklad rozobeľanie, triedenie, drvenie, stláčanie,
pe|etizácia. sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie
a zmiešavanie pred podľobením sa ktorejkoľvek z činností Rl až R1 1./.

R13 Skladovanie odpadov pľed pouŽitím niektorej z činností Rl aŽ R12 (okrem dočasného
uloženia pred zbeľom na mieste vzniku). (Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa $ 3

ods. 5 zákonao odpadoch).

4. Oois technolosi nostrrnrr nakladania s odnadmi vrátaĺe snô sobu z'aber'n ečent a

pľepravy odpadov
V hale druhotných surovín sa skladujú odpady podľa evidenčného listu, tj. pľeberajú sa
od jednotlivých pôvodcov / dľŽiteľov' Podľa potľeby sa tľiedia a lisujú na účel ich pľepľavy

na zhodnotenie. Ide o odpady, ktoré následne odváža zmluvný odbeľateľ' exteľný prepravca

alebo vozidlá spoločnosti FCC Slovensko' s.r.o. do zariadenia uľčeného na zhodnocovanie
odpadov. odpady, ktoré obsahujú viaceľé z|ožky a je žiaďuce ich oddeliť a vytľiediť, sú triedené
za ďodržaĺia postupu, ktorý je uvedený v prevádzkovom poľiadku zariadenia. Pre skladovanie
odpadov (činnosttRl3) je využivaný priestor v hale'

5. Teclrnické údaje o zaľiadení

Prevádzková hďra predstavuje jednopodlaŽnú stavbu - oceľová nezateplená hala systém
ASTRON SP, ktoľá je vybavená betónovou podlahou. Yráta sú oceľové 'Y prevádzkovej hale
sa nachádzaj ú stľoj né zariadeĺia:
_ tľiediace zariadenie (pásový dopravník + tľiediaci dopľavník);
- balíkovací Lis HBC-80 na lisovanie odpadov;
- vysokozdvižný vozik- CAT 30 na prepľavu zlisovaných balíkov.
Podrobný opis stľojných zariadeni vrátane ich fotodokumentácie je uvedený v pľevádzkovom
poľiadku zaiaďenia, ktoľý obsahuje aj opatrenia pre pľípad havárie a spôsob zabezpečenia
o db o rnei techni ckej ko ntro ly pľ ev ádzky zariadenia.
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6. Spôsob zabezpečenia odboľnej technickej kontrol}' prevádzkv zariadenia

osoba zodpovedná za prevádzkpvanie zariadenia (ďalej aj ako ,,zodpovedný vedúclalebo
Zov"). Zodpovedný pľacovník (ZoP), ktorý pľiamo nakladá s odpadmi v hale je pľacovník
určený Zov. odpady sa podľa druhu jednotliqých komodít tľiedia na dopravníku a lisujú
do balíkov, ktoré sa následne prepľavují do zariadenia na zhodnotenie v zmysle platných
zm|uv. ZoV preukázateľne oboznámí zodpovedného pracovníka v hale dľuhotÚch surovín
So systémom nakladania s odpadom, s bezpečnostnými a hygienickými zásadami
a s povinnosťou dodržiavať tento prevádzkový poriadok a zásady bezpečnosti pri pľáci'

Strojné zariadenia sú skonštruované v súlade s platnými pľedpismi o bezpečnosti strojných
a elektľotechnických zniadeni. Na zamedzenie možneho urazu alebo poškodenia stroja je
potrebné používať stroje v bezchybnom technickom stave a len na účely, na ktoré sú určené.
Je potrebné akékoľvek poruchy odstrániť v čo najkľatšom čase, najmä poruchy, ktoré môŽu
znižovať bezpečnosť _ pľi takejto poruche je nutné odstaviť príslušný stľoj a používať ho až
po odstľánení poruchy. Je nutné vykonávaťpravidelné preventívne kontroly strojných zariadení
a revizie. Návod na obsluhu stroja musí byť v jeho blízkosti a obsluhujúci zamestnanec musí
ovládat' predmetný návod. Pľi vykonávani opráv, idržby, čistení a inej činnosti vo vnútri
strojných zaiaďení musí bý' elektrické zaríadenie vypnuté a odpojené od elektľickej
siete, zabezpečené uzamknutím hlavného vypínača v polohe ,'0"' Je zakázané vykonávať
akékoľvek úkony, zmeny a'Úpravy za účelom vyradenia bezpečnostných funkcií na stľojných
zarĺadenlach či inak úmyselne obchádzať bezpečnostné funkcie. Pri požiaľi je potrebné použiť
penové hasiace prístroje.

Pracovná doba: pondelok _ piatok 6,30 hod. _ 16,00 hod.; sobota, nedel'a zatvorené.

Kapacita zaľiadenia: nepľekľočí 17 800 ton/rok

7. opatľenia pre prípad havárie

opatľenia pre pripad havárie sú ľozpľacované v samostatnej kapitole dokumentu Pľevádzkový
poriadok zariadenia a uľčujú postupy a povinnosti pracovníkov prevádzky pri manipulácii
s látkami ohľozujúcimi kvalitu vôd (škodlivé aobzv|ášť škodlive|átky, nebezpečné odpady)
a postup odstľaňovania následkov v prípade ich úniku. Priestor určený pľe nakladanie
s uvedenými odpadmi jo vybudovaný aprevádzkovaný tak, aby nemohlo dôjst'* nežiaducemu
vplyvu na Životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku

8. Dátum začatla prev ádzky : po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia

9. Iné údaie
Žiadater pľedloŽil záverečĺé stanovisko Z prooesu posudzovania vydané MŽP SR čĺslo:
1577l20II _3.4lhp zo día26.08.20l1 pre prevádzku: ,,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
v lokalite Svederník - Marček, v ktoľej sa ľealizuje mechanické spracovanie odpadov s ročnou
kapacitou 17 800 ton.
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0. Platnosť ľozhodnutia
Súhlas naptevádzkovanie zaľiadeniana zhodnocovanie odpadov udeľuje tunajší úľad na dobu
určitú do 30. septembľa 2025, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho Zmenu' zľušenie alebo stľatu
platnosti podľa $ 1 14 zákonao odpadoch.

1 1. Podmienky ukončenia prevádzk}' zaľiadenia

Prevádzkovateľ zariadenia po skončení uvedenej činnosti je povinný zabezpečiť demontáž
technologických zariadení, odovzdanie všetkých druhov odpadov oprávneným odberateľom
a oznámiť písomne ukončenie prevádzky zaiadenia tunajšiemu úradu, pokiaľ nepľeberie túto
činnosť nástupnícky subjekt. Nástupnícky subjekt je povinný zosúladiť činnost' zariadenia
s príslušnými ustanoveniami $ 114 ods. 4 zákona o odpadoch.

12. Všeobecné podmienky pľevádzky zariadenia

vyplývajúce zo zákona o odpadoch, ustanovenia vyhlásky uŽľ sR č. 37Il20l5 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
pľedpisov, vyhlášky č. 36612015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noľiem.

irĺŽp sn č' 37II2OI5 Z. z.,ktotou sa vykon ávajúniektoľé ustanoveni azákonao odpadoch
v znení neskorších predpisov.

sa technických poŽiadaviek a bezpečnostných opatľení prevádzky zariadenia, aby nemohlo
dôjst' k úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do prostredia.

v tomto rozhodnutí v bode 1./.

a na plochách, na ktoré boli vydané príslušné povolenia, súhlasy a ľozhodnutia
oprávňujúce žiadateľatieto uživať za účelom nakladania s odpadmi;

komunálny odpad, prevádzkovateľ zaríadenia je povinný doďržať podmienky ustanovenia
$ 81 ods. 13 a14zákonao odpadoch.

v pľevádzkovanom zĺiadeni.

202I nebude moŽné predlŽovať.

osobitných predpisov. Povinnosti vyplývajúce pľe prevádzkovateľa z ustanovení ďalších
zákonov a naľiadení, neuvedených v predmetnom súhlase, zosÍávají vydaním tohto
rozhodnutia nedotknuté.
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odôvodnenie

Prevádzkovateľ zniadenia na zhodnocovanie odpadov - spoločnosť RECOPAP, s.r.o.,

Bľatislavská 18, 900 51 Zohor (ďalej len ,,Žiadateľ") požiadala tunajší úrad osobne doručeným
listom dtn 2l.09.2020 o udelenie súhlasu na ptevádzkovanie zaňadenia na zhodnocovanie
odpadov v prevádzke RECOPAP - Marček,parc. č.I009l2 k. ú. Maľček, 013 32 Svedeľník, okľes
Žilina.

Žiaďateľ predloŽil dodatok k žiadosti ďňraO7 .I0.2020,vypracovanej podľa $ 21 vyhlášky
ľĺŽp sn č. 37I12OI5 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
a v podaní predložil:
- prevádzkový poriadok zarĺadenia s technologickým reglementom a opatreniami pľe prípad
haváľie
- obchodné zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi
- záverečné stanovisko alebo ľozhodnutie zo zisťovacieho konania Z procesu posudzovania
vplyvov na životné prostľedie
- platné súhlasy a vyjadrenia orgánov štátnej správy
- plnú moc žiadateľa pre splnomocnenú osobu
- stanovisko dotknutej obce k vydaniu súhlasu.

Pľe pľevádzku RECOPAP - Maľček, parc. č. l009l2 k. ú. Marček, 013 32 Svederník, okľes
Žilina p..rrád'korrateľovi zaľiadenia bol udelený súhlas vydaný napreváďzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov ľozhodnutím obvodného úradu Životného prostredia v Žíline, ĺ. s. Žp
A2O06lO26g7-Uá zo dňa 29.09.2006 a prediŽený rozhodnutiami tunajšieho úrad číslo spisu:
I900l20I3l02247ls\t zo ďňa 02.05'2013 s platnosťou do 2. mája 2016) a č.: oU-ZA-osZP3-
2016/08811-003/Deb zo dťla04.04.2016 (s platnosťou do 31. októbra 2020).

obec Svederník predložila k tejto veci ako účastník konania podľa $ 113 ods. 4 zákona
o odpadoch záväzné stanovisko číslo: 2215120230 zo dňa 24.08.2020 bez námietok
alebo pľipomienok.

Keďže žiadosť spolu s pľedloŽenými dokladmi poskytla dostatočný podklad pľe udelenie
Zmeny súhlasu a'Územ4e dotknutá obec vydala záväzné stanovisko k tejto vgci bez námietok
alebo pľipomienok, správny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva upustil od ústneho
pojednávania v zmysle $ 18 spľávneho poriadku a upovedomil účastníkov ĺa začatie správneho
konania listom zo dňa08.1,0.2020.

Správny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dal moŽnosť v súlade s $ 33 ods.

2 spľávneho poriadku, aby sa účastníci konania pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho
podkladom i k spôsobu ich zistenia, navrhli doplnenie, pľípadne predložili chýbajúce doklady.

Účastníci správneho konania mohli nahliadnuť do spisu na adrese tunajšieho úľadu počas
stránkových dní a uplatniť svoje námietky a pripomienky k udeleniu súhlasu naprevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov najneskôľ do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
V stanovenej 7-dňovej lehote ani do dňa vystavenia predmetného súhlasu neboli vznesené
zo strany účastníkov spľávneho konania žíadne námietky alebo pripomienky.
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okľesný tľad Žilina' odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany
pľírody a vybraných zložiek životného prostredia' ako pľíslušný orgán štátnej spľávy
v odpadovom hospodárstve dospel k závetu, že boli splnené zákowrc podmienky pre udelenie
súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v takom ľozsahu, ako je
uvedené vo výľokovej časti pľedmetného rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil spľávny poplatok potvľdením o úhrade správneho poplatku v hodnote
1 1,00EUR (slovom: jedenásť EUR) v súlade s položkou 162 písm. c) zákonaNR SR č.145 llgg5
Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu j e možno podať podľa $ 54 zákon a č. 7I 11967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších pľedpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámeniarozhodnutia
na okĺesný iľad ŽLlina, odbor starostlivosti o životnó pľostredie, Vysokoškolákov 8556133B,
0l0 08 Žilinu.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom' pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok v ľámci správneho konania.

i,t f';l ai

I

\).
Ing.

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

Doručuje sa:

-"ĺ RECDPAP, s.ľ.o., Bratislavská 18' 900 5I Zohor
2.l obec Svedeľník' zastilpená starostom obce' obecný úľad Svederník č. 48, OI3 32

Svedeľník
Zakladá sa: 1x spis


