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Rozhodnutie
súhlas

podľa $ 97 ods. l pĺsm. e) bod I zákonao odpadoch

na vydanie prevádzkového poriadku zanadenia na zneškodňovanie odpadov

Výrok
okľesný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostĺedie ako príslušný oľgán miestnej štátnei
správypoď'a$2a$4zátkonač'i80/2013Z.z.oorganizítciimiestnejštátnejsprávyaoZmeneadoplneníniektoých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné pľostľedie podľa $ 5 ziíkona NR sR č. 52512003
Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov a ako vecne a
miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva poďa $ l08 ods. l písm. m) zĺákona NR SR č.
79lz0I5 Z. z. o odpadoch a o zrnene a doplnení niektoých zákonov (zákoĺo odpadoch) a podľa z{lkonač."1lllg67
Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (správny poľiadok)

udel'uje

súhlas

podľa $ 97 ods. l písm. e) bod I záĺkonao odpadoch

na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
spoločnosti

obchodné meno: FCC Slovensko, s. r. o.
sídlo: Bľatislavská l8
iČo::t 3I8762
pre prevádzku: Spaľovňa nebezpečného odpadu, Kukučínova 2346,024 01 Kysucké Nové Mesto

Podmienky súhlasu

l. okĺesný úľad Kysucké Nové Mesto, odboľ staľostlivosti o životné prostredie udeluje súhlas na vydanie
pľevádzkového poriadku zariadenia na aneškodňovanie odpadov pre tie druhy odpadov zaraďené podľa vyhlášky
MZP sR č.36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovila kategoizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v zrlenineskorších
predpisov, nasledovne:
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Kód odpadu Názov odpadu Kat.
02 0l 03 odpadové rastlinné pletivá o
02 0I 0'1 odpady z lesného hospodáľstva o
02 01 08 agľochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
02 01 09 agĺochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 o
0203 02 odpady zkonzewačných činidiel o
02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami o
0203 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
02 04 02 uhličitan vápenaý nevyhol'ujúcej kvality o
02 07 02 odpad z destilácie liehovín o
02 07 03 odpad z chemického spľacovania o
02 0'7 04 mateľiály nevhodné na spotrebu alebo spľacovanie o
03 0l 0l odpadová kôra a korok o
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo dľevotrieskové/drevovlráknité dosky, dyhy obsahuiúce

nebezpečné látky N
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo dľevotrieskové/dĺevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené

v030104O
03 02 01 nehalogénované oľganické prostriedky na ochranu dĺeva N
03 02 02 organochlórované prostľiedky na ochĺanu dreva N
03 02 03 organokovové prostriedky na ochĺanu dľeva N
03 02 04 anorganické pľostriedky na ochĺanu dreva N
03 02 05 iné pľostriedky na ochĺanu dĺeva obsahujúce nebezpečné látky N
03 03 01 odpadová kôra a dľevo o
03 03 02 usadeniny aka|y zo zeleného qýluhu ziptavy čierneho qýluhu o
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarens\ých faľieb pri ľecyklácii papiera (de-inking) o
03 03 07 mechanicky oddelené v1imety z drvenia odpadového papiera a lepenky o
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na ľecykláciu o
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny o
03 03 10 ýmety zvlákien,ka|y z vlĺíkien, plnív a náterov z mechanickej separácie o
04 0l 01 odpadová gleiovka a štiepenka o
04 0L 02 odpad z lúhovania o
04 0l 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťad|ábezkvapalnej fázy N
04 0 1 04 činiaca brečka obsahujúca chĺóm o
04 01 05 činiaca bľečka neobsahuiúca chĺóm o
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brusny pľach) obsahujúca chĺóm o
04 01 09 odpady zvypltacivania a apretácie o
04 02 09 oďpad z kompoziĺrých materiálov (impľegnovaný textil, elastomér' plastomér) o
04 02 10 organické látky príľodného pôvodu, napríklad tuky a vosky o
04 02 14 odpadz apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 o
04 0216 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N
04 02I7 farbiváa pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 o
04 02 2I odpady z nespracovaných textilných vlákien o
04 0222 odpady zo spracovaných textilných vlákien o
05 01 05 rozliate ropné látky N
05 01 07 kyslé dechtyN
05 01 08 iné dechty N
05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami N
05 0l 12 ĺopné látky obsahujúce kyseliny N
05 01 15 použité filtračné hlinky N
05 0l 17 bitúmen o
06 13 01 anorganické pľostriedky na ochranu rastlín, pĺostriedky na ochĺanu dľeva a iné biocídy N
06 13 03 priemyselné sadze o
07 01 03 organické halogénované ľozpúšťadlá, prem1fuacie kvapaliny a matečné luhy N
07 0I04 iné organické rozpúšťadlá, pĺemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0I 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
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07 0l 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 03 organické halogénované rozpúšt'adl á, prem,ýslacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 04 iné organické rozpúšťadl á, ptemývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 02 07 halogénovaĺré destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 02 08 iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 0z |4 odpadové prísady (aditíva) obsahuiúce nebezpečné látky N
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 o
07 02 16 odpady obsahujúce silikóny N
07 02 99 odpady inak nešpecifikované
07 03 0l vodné prem1ývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúšt'adlá,premývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, prem5ívacie kvapaliny a matečné luhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 l l ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahuiúce nebezpečné látky N
07 03 12 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 l l o
07 03 99 odpady inak nešpecifikované
07 04 0I vodné premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá,premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 04 04 iné organické rozpúšťadl á, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
07 05 03 organické halogénované ľozpúšt'adlá, pľemývacie kvapaliny a matečné 1úy N
07 05 04 iné organické ľozpúšťadl á, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 08 iné destilačné zr'yšky a ľeakčné splodiny N
07 05 i3 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 o
07 06 03 organické halogénované rozpúšt'adlá,premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 06 04 iné organické rozpúšťadl á, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 99 odpady inak nešpecifikované
a7 07 0l vodné prem;ývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 03 organické halogénované rozpúšt'adlá,premývacie kvapaliny a matečné luhy N
0'l 07 04 iné oľganické rozpúšťadlá, prem;ývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 07 07 halogénované destilačné zrryšky a reakčné splodiny N
07 07 08 iné destilačné zlyšky a ľeakčné splodiny N
08 01 l l odpadové farby a laky obsahuiúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné tátky N
08 0l 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 l l o
08 0l 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 0l 14 kalry z faĺby alebo laku iné ako uvedené v 08 0l 13 o
08 0l 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 0l 15 o
08 0 1 l 7 odpady z odstľaňovania farby alebo laku obsahujúce organické ľozpúšťaďá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 0l 17 o
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v
0801 190
08 0l 2i odpadoqý odstraňovač farby alebo laku N
08 02 0l odpadové nátercvéprášky o
08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiaľenskú faľbu o
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačíarenskú farbu o
08 03 12 odpadová tlačiarenská faľba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 13 odpadovátlačiarenská farbaináakouvedenáv08 03 12 o
08 03 16 odpadové leptavé ľoztokyN
08 03 17 odpadoqý toner do tlačiame obsahuiúci nebezpečné látky N
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08 03 18 odpadoi4ý toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 i7 o
08 03 19 dispeľzný olej N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace mateĺiály iné ako uvedené v 08 04 09 o
08 04 l I ka\y z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 o
08 04 t3 vodné kaly obsahujúce tepidlá alebo tesniace materiály' ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky N
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13 o
08 04 l5 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické ľozpúšťadlá

alebo iné nebezpečné látky N
08 04 17 živíčný olej N
09 01 03 roztoky qiruojok rozpustných v ľozpúšťadlách N
09 0 t 07 fotogĺafický Íilm a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny stľiebľa o
09 01 08 fotogľafický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny sĺiebľa o
09 01 l0 fotoaparáty na iedno použitie bez batérií o
09 01 l1 fotoaparáty na jedno použitie s batériami zarudenými do 16 06 0I,
16 06 02 alebo 16 06 03 N
09 0l 12 fotoapaľáty naiedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 1t o
09 0l l3 vodný kvapalný odpad zregenerácie striebĺa v mieste ľegenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 N
l1 01 15 eluáty a kaly z membránoqých alebo iontomeničoqých systémov obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 l6 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
1 1 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
12 0I 12 použité vosky a tuky N
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
l4 06 03 iné ľozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
15 0l l0 obaly obsahuiúce zvyšky nebe4ečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty' filtračné materiály vrátane olejoqých filtľov inak nešpeciťrkovaných, handry na čistenie,

ochľanné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 03 absoľbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochĺanné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 o
i6 01 07 olejové filtre N
16 01 13 brzdovekvapalinyN
16 0l 14 nemĺznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 0l 15 nemĺznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 0l 14 o
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 06 oľganické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 o
16 05 06 laboľatórne chemikálie pozostávajúce z nebezpeéných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane

zmesí laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyĺadené anoľganické chemikálie pozostávajúceznebezpečných látok alebo obsahujúcenebezpečné látky

N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce zneberyečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo 16 05 08 o
16 07 08 odpady obsahujúce olei N
I7 0201 drevo O
I7 0203 plasty O
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
18 01 0l ostľé predmety o}ľem 18 01 03 o
18 01 02 časti a organy tiel vľátane krvných vľeciek a krvných konzeľv okrem

1801030
l 8 0 l 03 odpady, ktoých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska pĺevencie nakazy N
1 8 0 i 04 odpady, ktoých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitrrým požiadavkám z hľadiska prevencie n äkazy,

napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy,postelhá bielizeň, jednorazové odevy, plienky o
18 0l 06 chemikálie pozostávaiúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
l8 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 o
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18 01 08 cýotoxické a cytostatické liečivá N
18 0l 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 o
l8 0l 10 amalgélmoý odpad zdentŕilnej starostlivostiN
t8 02 01 ostré predrnety okrem 18 02 02 o
18 02 02 odpady, ktoých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
l8 02 03 odpady, ktoých zber a zneškodňovanie nepodliehaiú osobitným p ožiadavkžmz hľaďska prevencie náiazy
o
18 02 05 chemikálie pozostávaiúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v l8 02 05 o
I8 02 07 cýotoxické a cytostatické liečivá N
l8 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 o
19 02 07 olej a koncentrélý zo sepaľácie N
19 02 08 kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 09 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 l0 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 0209 o
19 02 Ii iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 08 0l zhrabky zbrablic O
19 08 06 nas1itené alebo použité iontomeničové živice N
19 08 07 ľoztoky aka|y z ľegenerácie iontomeničov N
19 08 08 odpad z membľánoqých systémov s obsahom ťažkýchkovov N
l9 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody obsahujúcejedlé oleie a tuky o
19 08 l0 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v
190809N
19 120l papieľ alepenka o
19 12 02 železne kovy o
19 Iz 03 neželeme kovy o
19 12 04 plasý a guma o
19 12 06 dĺevo obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
20 0l 0l papieľ a lepenka o
20 01 l0 šatstvo o
20 01 l1 textílie o
20 0l 13 ľozpúšťaďá N
20 0I Y'l fotochemické látky N
20 0l 19 pesticídy N
20 0Izsjedlé oleje a ĺrky o
20 0I26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 0I 27 farby, tlačiaľenské farby, lepidlá aživice obsahujúce nebezpečné látky N
z0 0l 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá aživice iné ako uvedené v 20 0l 27 o
20 0l 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 0I 30 detergenty iné ako uvedené v 20 0I 29 o
20 0I3l cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 0I32liečivá iné ako uvedené v 20 01 3l o
20 0l 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 0l 37 o
20 0139 plasty O
20 03 01 zmesový komunálny odpad o
20 03 07 objemný odpad o

Y zariadenína zneškodňovanie odpadov sazhromažd'ujú niektoľé odpady netľiedené' na ziĺklade udeleného súhlasu
na zhromažd'ovanie odpadov dľžiteľom odpadu bez pľedchádzajúceho tľiedenia podľa $ 97 ods. 1 písm. i) zakona
NR SR é.79l20l5 Z. z.Ide o nasledovné odpady:

Skupina l _ všetky odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti

Kód
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odpadu Názov odpadu Kat.
18 01 0l ostrépredmeý okľem 18 01 03 o
l8 01 02 časti a orgrĺny tiel vrátane kĺrĺrých vľeciek a kľvných konzerv okĺem
1801030
l 8 01 03 odpady, ktoďch zber a zneškodňovanie podliehajú osobitn1ýrn poŽiadavkám z hľadiska pľevencie nakazy N
18 01 04 odpady, ktoý chzbeĺ a nteškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,

napríklad obv'azy, sadľové odttačky a obv'ázy,postel'ná bielizeň, jednorazové odevy, plienky o
1 8 0l 06 chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
l8 01 07
chemikálie iné ako uvedené v 18 0l 06 o
18 01 08 cytotoxické a cýostatické liečivá N
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 0l 08 o
18 0l 10 amalgámoqý odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 0l ostré predmety okľem 18 02 02 o
L8 02 02 odpady, ktoých zber a nreškodnenie podliehajú osobitqým požiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy N
1 8 02 03 odpady, ktoých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitn;im po žiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

o

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
18 02 05 chemikálie pozostávajúc e z nebezpeéných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 o
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 o

odpady budú zbĺom ažďované v spoločných nádobách a zmiešavané pre skupiny odpadov, ktoré sú v jednotliých

skupinách zaradené takto:

A skupina

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
18 01 01 ostré predmety okĺem 18 01 03 o
18 0l 04 odpady, ktoý chzber azneškodňovanie nepodliehajú osobitn;ým požiadavkám z hľadiskapľevencie nákazy,

napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy,postelhá bielizeň, jednorazové odevy, plienky o
t8 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 o

B skupina

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
l8 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02 o
1 8 02 03 odpady, ktoqých zber a zneškodňovaĺrie nepodliehajú osobitn;ým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

o
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 o
l 8 02 08 liečivá iné ako uvedené v l 8 02 07 o

Skupina 2 - nie qýbušné alebo ľahko zitpalne

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá o
02 0I 07 odpady z lesného hospodárstva o

o u- KM- o s zP - 2 0 2 2/0 0 0 03 6 - 0 0 0 0 0 0 8/2 0 2 2
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02 0 1 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
02 0I 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 o
03 01 0l odpadová kôra a korok o
03 0l 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovlráknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky N
03 0l 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo dľevotrieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v030104O
03 03 01 odpadová kôra a drevo o
03 03 02 usadeniny a kaly zo ze|eného ýluhu zip,rayy čieľneho qýluhu o
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pľi ľecyklácii papiera (de-inking) o
Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
03 03 08 odpady z triedenia papieľa a lepenky určených na recykláciu o
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlakien o
04 0222 odpady zo spracovaných textilných vlákien o
19 IZ0l papier a lepenka O
19 12 06 dľevo obsahujúce nebezpečné látky N
19 1'2 07 dľevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
za 0I 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 0l 38 drevo iné ako uvedené v 20 0I 37 o

Skupina 3

Y4 - odpady zpoužitiapesticídov a fytofarmák
Y5 _ odpady zvyroby apoužitiachemických pľostriedkov na ochĺanu dreva

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
03 02 0l nehalogénované organické proshiedky na ochranu dreva N
03 02 02 organochlórované prostľiedky na ochranu dreva N
03 02 03 organokovové pľostriedky na ochľanu dľeva N
B 02 a4 anorganické pľostriedky na ochĺanu dreva N
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dľeva obsahujúce nebezpečné látky N
06 13 0l anoľganické prostľiedky na ochľanu rastlín, prostľiedky na ochľanu dľeva a iné biocídy N
07 04 0I vodné pľem1ývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 03 organické halogénované rozpúšt'adl á, premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 04 04 iné oľganické rozpúšťadlá, pľem;ývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 13 ĺrhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 03 organické halogénované rozpúštädlá,premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 05 04 iné oľganické rozpúšťadlá, prem1ývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
0'7 05 14 fuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 o
07 06 03 oľganické halogénované ľozpúšťadlá,premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 06 04 iné oľganické rozpúšťadlá, prem1ývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
20 0I 19 pesticídy N
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Skupina 4
Y6 - odpady zvyoby,pľĺpravy apouŽitia organick1ých rozpúšt'adiel
Y41 _ halogénové organické rozpúšťadlá

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadláN
07 0l 03 organické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, pľemiývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 0l 08 iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 02 03 organické halogénované ľozpúšt'adlá, pĺemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 04 iné oľganické rozpúšťadlá, pľem;ývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 03 0l vodné prem;ýĺacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúštädlá, pren1ývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, pľem;ivacie kvapaliny a matečné luhy N
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúy N
0't 04 04 iné oĺganické rozpúšťadlá, pľem;fuacie kvapaliny a matečné lúy N
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, pľem;fuacie kvapaliny a matečné lúy N
07 05 04 iné organické ľozpúšťadlá, pĺemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, pľem;ývacie kvapaliny a matečné luhy N
07 06 04 iné oľganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúy N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
0'7 07 03 organické halogénované ĺozpúšťadlá,premývacie kvapaliny a matečné lúy N
0'l 07 04 iné organické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 07 halogénované destilačné Zvyšky a reakčné splodiny N

Skupina 5

Y9 - odpady typu oĺej vo vode, emulzie

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
05 01 05 rozlĺate ropné látky N
05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami N
05 01 12 ropné látky obsahujúce kyselinyN
05 01 15 použité {iĺtfačné hlinky N
05 01 17 bitumen O
|5 02 02 absorbenty, filtračné materiály vľátane olejoých filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,

ochĺanné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové filtľe N
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
19 0207 olej a koncentráty zo separácie N
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov N
l9 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúcejedlé oleje a tuky o
19 08 10 znesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 190809 N
20 0I 25 jedlé oleje a ĺrky o
20 0I 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N

Skupina 6
y 12 - odpady z ýroby, prípravy a použitia atramentov' farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

Kód

o U- K/u- oszP- 2 0 2 2/0 0003 ô- 0 0 00 0 0 8/2 02 2
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odpadu Názov odpadu Kat.
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 o
04 02 16 farbívá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N
04 0z I7 farbivá a pigmený iné ako uvedené v 04 0216 o
04 022I odpady z nespľacovaných textilných vlrĺkien o
04 0222 odpady zo spľacovaných textilných vlákien o
08 0l l 1 odpadové farby a laky obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 0l 12 odpadové ťarby a laky iné ako uvedené v 08 01 1 1 o
08 0 1 1 3 kaly z farby alebo laku obsahujúce oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 0l 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 o
08 01 16 vodné kaly obsahujúce faľby alebo laky, iné ako uvedené v 08 0l 15 o
08 01 17 odpady z odstraňovania faľby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 0l 18 odpady z odstraňovania faľby alebo laku iné ako uvedené v 08 0l 17 o
08 0l 20 vodné suspenzie obsahujúce ťaľby alebo laky, iné ako uvedené v
0801 190
08 01 21 odpadoý odstraňovač farby alebo laku N
08 02 0l odpadové náterové pľášky o
08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú faľbu o
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu o
08 03 12 odpadová tlačiaľenská faľba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 o
08 03 16 odpadové leptavé roztokyN
08 03 17 odpadoqi toner do tlačiame obsahujúci nebezpečné látky N
08 03 18 odpadoý toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 o
08 03 l9 disperzný olej N
z0 0I 27 farby' tlačiarenské farby, lepidlá ažívice obsahujúce nebezpečné látky N
20 0l 28 farby, tlačiaľenské farby, lepidlá aživice iné ako uvedené v 20 0L 27 o

Skupina 7

Yl4 _ odpady, ktoré môžu vznikať pľi ýskume, výučbe, ktoľé nie si zatiaľ určené alebo sú nové a ich účinky na
človeka alebo životné prostredie nie sú zráme

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
16 01 07 olejové filtfe N
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 0l 14 nemĺznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 0l 15 nemľznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 o
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 o
16 03 05 oľganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 06 laboratóľne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné tátky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií N
l6 05 07 vyľadené anoľganické chemikálie pozostĺávajúce znebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
N
16 05 08 vyľadené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 09 vyľadené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo
1605080

Skupina 8

Yt6 - lŕttky z ýľoby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

Kód
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odpadu Názov odpadu Kat.
04 01 0l odpadová glejovka a štiepenka o
04 0I 02 odpad z lúhovania o
04 0l 03 odpady z odmastbvania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fazy N
04 01 05 činiaca bĺečka neobsahujúca chĺóm o
04 01 09 odpady zvypracivania a apľetácie o
04 02 09 odpad z kompoziĺrých materiálov (impĺegnovaný textil, elastomér, plastomér) o
04 02I0 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky o
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 o
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 l I ka\y z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 l3 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoľé obsahuiú organické rozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látky N
0B 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 080413 o
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické ľozpúšťadlá

alebo iné nebezpečné látky N
08 04 17 živičný olej N
1l 01 16 nas1itené alebo použité iontomeničové živice N
L2 0I 12 použité vosky a tuky N
Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
I'l 0203 plasty O
19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
19 12 04 plasty a guma O
20 01 l0 šatstvo O
20 0l 11 textílie o

Skupina 9

Y16 - |átky zvyľoby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

Kód
odpadu Názov odpadu Kat.
09 01 03 roztoky qýrlojok rozpustných v ľozpúšťadlách N
09 01 07 fotogĺafický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra o
09 01 08 fotogĺaťrcký ťrlm a papiere neobsahujúce striebľo alebo zlúčeniny striebľa o
09 0 1 l 0 fotoapaĺáty na j edno použitie bez batérií o
09 01 1l fotoaparáty na jedno použitie s batéľiami zaradenými do 16 06 01,

16 06 02 alebo 16 06 03 N
09 01 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 o
09 01 13 vodný kvapalný odpad zregeĺeržĺcie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 0l 06 N

2. Prcvádzkovateľ bude v zariadení spal'ovne nebezpečného odpadu v Kysuckom Novom Meste vykonávať

nasledovné činnosti:
a) D10 Spalbvanie na pevnine
b) Dl3 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektoľej z činnosti D| ažDlL
c) D 1 5 Skladovanie pľed použitím niektorej z činností DI ažDI4 (okĺem dočasného uloženia pľed zbeľom na mieste

.leho vzniku)
d) Preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zneškodňovania nebezpečných odpadov v zaľiadeni
pľe termické zreškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov' spalbvacia pyrolýzna pec typ:

HOVAL GG24
e) Zhĺomažďovanie odpadov, ktoré vzriknú prevádzkovateľovi (spoločnosti FCC Slovensko, s. r' o. so sídlom v
Zohoľe) činnosťou zaríadeniana zneškodňovanie odpadov v prevádzke.

3. Viesť evidenciu odpadov podľa vyhlášky MŽP sR č. 366/20L5 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

ou-KW-oszp-2022/000036-0000008/2022 
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4. Pľiestory na zluomažďovanie odpadov uľčených na zneškodňovanie musia spĺňať technické a bezpečnostné
požiadavky. Nebezpečné odpady ako aj sklad a miesto zhĺomaždbvania nebezpečných odpadov musia byť o značené
identifikačnými listami nebezpečného odpadu v súlade s $ 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č.37ll20l5, ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

5. Na zneškodňovanie možno prevziať odpad od takého držíteťa,ktoý predložíptevádzkovatel'ovi spaľovne:
a) doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b) ak ide o nebezpečný odpad, aj sprievodný list a identiÍikačný listnebezpečného odpadu,
c) údaje o vlastlostiach a zloženi odpadu v rozsahu ustanovenia $ 5 vyhlášky MŽP SR č' 37Il20I5, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákonao odpadoch (analytická kontrola nebezpečných odpadov),
d) údaje o ťyzikáLnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemick om zloženi odpadu a nevyhnutné údaje
na posúdenie vhodnosti spaľovacieho pľocesu z hľadiska ochľany životného prostľedia (napr' qýsledky spaľovacei
skúšky),
e) ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o obsahu významných škoďivín z hl'adiska
emisií znečist\úcich látok do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktoými sa nesmie odpad zniešavať, ale aj
informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.

6. Viesťprevádzkovu dokumentáciu spaľovne v súlade s $ l0 vyhlášky MŽP sR č. 37ll20l5, ktorou sa vykonávaiú
niektoľé ustanovenia zálkona o odpadoch.

7.Prevádzkoqý poriadok zanadeniana zreškodňovanie uvedených druhov odpadov bude umiestnený na viditeľnom
mieste v objekte a dotknutí pľacovníci budú oboznámení s vydaným pľevádzkov5im poriadkom.

8. Predmetný súhlas je platny do 31. decembľa 2026.

9' Nadobudnutím pľávoplatnosti tohto súhlasu stráca platnosť predošlý súhlas na vydanie prevádzkového
poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov vydaný okĺesným uradom Kysucké Nové Mesto č. OU-KM-
oszP-20l71000869-003 zodňa27'l0'2017 ajehozmenyč.OU-KM_OSZP_20l8/000387-003 zodňal7.05.20l8'
č' oU-KM-osZP-20l9l000707-003 zo dňa 14. I0.2019 a č. oU-KM-osZP-2O20l000738-003 zo dia25.08.202).

Všeobecné ustanovenia

1. Pokiaľ dôjde k dôležiým zmenám, ktoré budú mať rozhodujúci vplyv na Znenu prevádzkového poľiadku,
spobčnosť FCC Slovensko, s. r. o., Bľatislavská i8, 900 5l Zoho4 odštepný závodŽilina, Na stanicu 56t,010
09 ŽíIína, alebo ním poveľený subjekt, je povinný ozrÁmíť futo skutočnósť pľíslušnému orgánu štatnej správy
odpadového hospodárstva a prejednať všetky okolnosti, ktoľé môŽu mať vplyv na Zmenu skutočností udeleného
súhlasu.

2' okresný urad Kysucké Nové Mesto môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť v zmysle ustanovenia $ 114 ods'
l zákonač.79l2al5 Z. z. o odpadoch'

3. Zrušením vyššie uvedenej ťrrmy, jej pľevádzky alebo zmenou identifikačného čísla (Čo), uvedeného v
pľedmetnom súhlase, zaniká platnosť tohto súhlasu'

4. Predmetný súhlas nenabrädzavydanie iných súhlasov podľa d'alších platných legislatívnych pľedpisov

odôvodnenie
Spoločnosť FCC Slovensko, s. ľ' o., Bratislavská 18, 900 5t Zohor požiada\a 02. decembra202I okresný úrad
Kysucké Nové Mesto o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zaľiadenia na zľreškodňovanie odpadov
v prevádzke spal'ovne nebezpečného odpadu, Kukučínova 2346, O24 0l Kysucké Nové Mesto.

Dňom podania žiadosti o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zaĺiadenia na zneškodňovanie
odpadov, t. j.0z. decembra202l bolo začatespľávnekonanievtejtoveci. okĺesnýuľadKysuckéNovéMesto,odboľ
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staľostlivosti o životné prostredie omámením oU-KM-osZP-202Il00Il 18_002 zo ďŕra l3. decembra2021oznámil
začatie konania v predmetnej veci účastníkom konania a podľa $ 33 ods. 2 zákonač"I Ll1967 Zb. o správnom konaní
dal možnost'účastnĺkom konania vyjadriť sa k podkladom pľe vydanie rozhodnutia' ľesp. navrhnúť ich doplnenie
v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Keďže žiadost'spolu s predložen1imi dokladmi poskytrrje dostatočný podklad pre udelenie pĺedmetĺrého súhlasu,
okĺesný úrad Kysucké Nové Mesto upustil od ústneho pojednávania a vykonania ohliadky podľa $ 21 správneho
poriadku.

Žiadateľ predložil

- žiadosť vypracovanú v súlade s $ 23 vyhlášky MŽP sR č. 37ll20l5 Z. z.,ktorousa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákonao odpadoch,

- 3 xprevádzkový poľiadok zariadenia na meškodňovanie odpadov,

- kópiu plnomocensťv a medzt splnomocniteľom spoločnosťou FCC
Slovensko, s. r. o. (zastupená konateľmi Ing. Tomášom Fajkusom a lng. Tomášom Vargom) a splnomocnencom Ing

Nikolou Macuľovov,

- fotokópiu predošlého súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zreškodňovanie odpadov aieho
zmien vydaného okresným úľadom Kysucké Nové Mesto č. oU-KM-osZP-20I7 1000869-003 zo dňa 27 . L0. 20I'|
a jeho zmeny č. OU-KM-OSZP-20l8/000387-003 zo ďila 17' 05. 2018, č. oU-KM-oSZP-20I9I000707-003 zo dita
14. 10. 2019 ač. oU-KM-oszP-2020l000738-003 zo dňa 25.08.2020.

Prevádzkoqý poľiadok je vypracovaný v súlade s ustanovením $ 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 37ll20 15 Z. z. o
vykonaníniektoqýchustanovení zikonao odpadochv znení neskoršíchpredpisov.

Z uvedeného lryp\ýva, že predložený prevádzkoqi poriadok rieši technologický postup nakladania s odpadmi, spôsob
zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zaiadenia, poskytuie technické údaje o zanadeni, obsahuje

Zoznamiednotliqých druhov odpadov neškodňovaných v zaľiadení, stanovuje rozsah vstupnej analýzy odpadov
ako aj opatrenia pre prípad havárie.

okĺesný úrad Kysucké Nové Mesto po preskúmaní predložených dokladov dospel k záveru, že boli splnené zákorrné
požiadavky pre udelenie súhlasu v takom rozsahu a za takých podmienok, ako je uvedené vo qýĺokovej časti tohto

rozhodnutia.

Žiadateľ uhtadil spľávny poplatok e_kolkom v hodnote 1 1,0 €podľapoložky l62 písm. e) zákonaNR sR č. 145/l995
Z. z' o správnych poplatkoch v zĺeni neskoľších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto roáodnutiu je možné podľa $ 53 a $ 54 zákonač.7111967 Zb. o správnom konaní y znení neskoľších
predpisov podať odvolanie do l5 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na okresný úrad Kysucké Nové Mesto' odbor
starostlivosti o životné prostredie, Litovelská I2L8,024 01 Kysucké Nové Mesto.

Toto ľozhodnutie nie ie preslĺúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci
správneho konania.

Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru

Informatívna poznĺímka - tento dokument bol v1.tvorený elektľonicky oľgánom verejnej moci
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Doručuje sa
FCC Slovensko, s.r.o., Bĺatislavská l8, 900 5I Zohot, Slovenská republika
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Doložka o autoľizácii
Tento listinný ro'mopis elektronického uradného dokumentu bot vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/201 8 Z. z'IJraďu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizilciu z 1'2. maľca 2018, ktorou sa ustanovujú

podľobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného ľovnopisu elektľonického úradného dokumentu.
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