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ROZHODNUTIE

Císlo spi su OU-ZA- o S ZP 3 -2020 l 0 42423 -002 l D eb v Ži\iĺe dŤn 29.IO

okľesný úraď Ž1lina, odbor staľostlivosti o Životne prostredie, oddelenie ochľany pľírody
avybrarlých zIožiek Životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadovóho hospodáľstva ako
pľíslušný oľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. I80l20I3 Z. z. o organizácií
miestnej štátnej spľávy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov, ako pľíslušný orgán štátnej
správy starostlivosti o Životné prostľedie podľa $ 5 zákona č. 52512003 Z. z' o štátnej spľáve
staľostlivosti o životné prostredie ao Zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne
pľíslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ l08 ods. 1 písm. m) zákona NR
SR č. 7912015 Z' z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákqnov v znení neskorších
pľedpisov (ďalej "zákon o odpadoch") a podľa zákona č' 7111967 Zb. o správnom konani v zneni
neskorších predpisov (správny poriadok)

udeľuje
s ú h l a s na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

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

prevádzkovateľovi zariaďenia na zhodnocovanie odpadov - spoločnosti
RECOPAP, s.ľ.o., Bľatislavská 18' 900 51 Zohor,lČo: :s 877 25l

pre prevádzku:

RECOPAP - Maľček, parc. č. I009l2 v k. ú. Maľček, OI3 32 Svederník;okres Žillna.

Súhlas sa udeľuje na dobu uľčitú do 30. septembľa 2025, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho
Zment4 zrušenie alebo stľatu platnosti podľa $ l14 zákona o odpadoch. V súlade s $ 135f zákona
o odpadoch platnosť ľozhodnutia vydaného pred 1. januárom 202I nebude moŽné predlžovať.

odôvodnenie

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov spoločnosť RECOPAP' S'r.o.,
Bľatislavská 18, 900 5I Zohor (ďalej len ,,žiadateľ") požiadala tunajší úrad poštou doľučeným
listom dňa 0l .10'2020 o udelenie súhlasu na ptevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v prevádzke RECOPAP - Marček' parc. č.I009l2 k. ú. Marček, 0l3 32 Svederník, okĺes
Ži\ina. Dňom podania bolo začate správne konanie v tejto veci.
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2. str ana k ľozhodnutiu č. spisu : oU -ZA-o S ZP 3 -2020 l 03 5220 -002 lD eb

odôvodnenie

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov spoločnosť RECOPAP, s.r.o.,

Bľatislavská 18, 900 51 Zohoľ (ďalej len ,,žiadateľ") požiadala tunajší úrad poštou doľučeným

listom dňa 01 .I0.2O2O _o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zarladenia na zhodnocovanie

odpadov v pľevádzke RECoPAP - Maľček' paľc. č. I009l2 k' ú. Maľček, 013 32 Svedeľník' okľes

Ži\ina. Dňom podania bolo začate spľávne konanie v tejto veci.

Predložený prevádzkový poriadok zaňadeniana zhodnocovanie odpadov činnosťami R12

aR13, v súlade s $ 10 ods.6 cit. vyhláškyĺĺŽY SRč. 37tl20l5 Z.z.,ktorou savykonávaju
niektoré ustanoveniazákonao odpadoch v zĺeni neskoľšíchpredpisov, obsahuje:

o nžĺzov a sídlo podnikania prevádzkovateľa zariadenia vľátane mien a pľiezvisk
zamestnancov zodpovedných za prev ádzku zaľiadenia'

. údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite, technický opis

zariadenia,
o organizačné atechnologicke zabezpečenie prevádzky a ochĺany zariadenia,
o podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci pri prevádzke

zariadenia,
o povinnosti pri obsluhe a'Úďržbe zariadenia,
. opatľenia pre pľípad havátie,
. zozÍam druhov ostatných odpadov, na ktoľých zhodnocovanie je prevádzkovateľ

oprávnený.

Žiadateľ má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

podľa $ 97 ods. 1 písm' c) zákoĺlao odpadoch rozhodnutím tunajšieho úradu, číslo spisu: oU-
ZA-1SZP3-2O20!O4O797-OO3|Deb zo dtr- 26'10.2020, platÚ do 30. septembra 2025.

V prevádzke sa bude zhodnocovať nie nebezpečný odpad. Prevádzkazariaďeniaje navľhovaná

v ieŽime - pracovná doba: pondelok - piatok 6,30 hod' - 16,00 hod.; sobota, nedeľa zatvorené

a kapacita zaňadenianeprekročí 17 800 toďrok.
Zoznam odpadov, s ktoľými sa bude v zariadení nakladať, zatadených do kategóľie

..ostatný odpad" póaľu vyhlášky MŽP SR č.36512015 Z. z.,Iďorou sa ustanovila kategoizácia
odpadov a vydal Katalóg odpadov v zĺeni neskorších predpisov:

kód odpadu názov odpadu kategóľia

0t 02 13 odpadový plast o

15 01 01 obaly zpapiera a lepenky o

15 01 02 obaly z plastov o

15 01 05 kompozitné obaly o

17 0203 plasty o

19 12 0I papieľ a lepenka o

19 12 04 plasty a guma o

20 01 01 papieľ a lepenka o

20 01 39 plasty o



-

3. strana k ľozhodnutiu č. spisu: oU-ZA-osZP3-2020l035220-002lDeb

Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. I zákona o odpadoch: R12 a Rl3.
Y preváďzkovej hale sanachádzajú stľojné zaiadenia:
- triediace zariaďenie (pásový dopravník + triediaci dopravník);
- balíkovací Lis HBC-80 na lisovanie odpadov;
- vysokozdvížný vozik- CAT 30 na pľepľavu zlisovaných balíkov.
Podrobný opis strojných zaiadení vrátane ich fotodokumentácie je uvedený v prevádzkovom
poľiadku zariadenia, ktoľý obsahuje aj opatrenia pľe prípad havárie a spôsob zabezpečeĺia
odbornej technickej kontľoly pr ev ádzky zariadenia.

KeďŽe žiadosť spolu s predloŽenými dokladmi poskýla dostatočný podklad pľe
udelenie pľedmetného súhlasu, spľávny oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva upustil od
ústneho pojednávaniapodľa $ 18 spľávneho poriadku.

okĺesný iradŽIlina. odboľ starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochrany pľírody
a vybľaných zložiek Životného prostredia, ako miestne a Vecne príslušný oľgán štátnej správy
odpadového hospodárstva dospel k záveru, že boli splnené zákonrrc podmienky pre udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov v takom
rozsahu, akoje uvedené vjeho výrokovej časti.

Žiadateľ zaplatil spľávny poplatok v hodnote 11,00 EUR (slovom: jedenásť EUR)
potvrdením o úhĺade správneho poplatku v súlade s položkou 162 písm. e) zákona NR SR
č.l45ll995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v zĺení neskorších pľedpisov.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu je moŽno podať podľa $ 54 zákonač.7111967 Zb' o spľávnom
konaní v zneni neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na okľesný uraďŽilina' odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/338, 010
08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom,
prostriedok v rámci spľávneho konania.

ľiadny opravnýbol

C)

Doručuje sa:

.RECOPAP, s.ľ.o., Bratislavská 18' 900 5I Zohor
Zakladá sa: lx spis

trt

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

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