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F.OZHODNUTIE

okľesný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor staľostlivosti o Životné
príslušný oľgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov, ako pľíslušný orgán štátnej
spľávy starostlivosti o Životné pľostredie podľa $ 5 zákona NR SR č,. 52512003 Z. z. o štátnej
spľáve staľostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov a ako
príslušný oľgán štátnej spľávy v odpadovom hospodáľstve podľa s 108 ods. 1 písm. m)
zákoĺa NR SR č,.79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov (ďalej
len ,,zákon oodpadoch") apođľa zákona č,.7111967 Zb. osprávnom konaní vzĺeni
neskoľších pľedpisov (spľávny poriadok) a v nađväznosti na $ 1l4 ods. 1 písm. a) zćtkona
o odpadoch

menr

ľozhodnutie okĺęsného úľadu Kysucké Nové Mesto, odboľu staľostlivosti o životné pľostredie
oU-KM-oSZP-20l7l000869-003 z27. oktőbta 2017 (zmenené rozhođnutím okľesného
úľadu Kysucké Nové Mesto, odboľu staľostlivosti o Životné prostľedie
oU-KM-osZP-20l8/000387-003 zo 17. mája 2018), ktorým bol udelený súhlas na vydanie
pľevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa $ 97 ods. l písm' e)
bod 1 zákona o odpadoch pľe:

) 3

FCC Slovensko, s. ľ. o.
Bratĺslavská 18' 900 51 Zohor
31 318 762
Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova
2346,024 0t Kysucké Nové Mesto

Zmena sa tyka inštalácĺe nového vyhodnocovacĺeho systému na AMS. Prevádzkový
poľiadok bol aktualizovaný a zmenili sa informácie tykajúce sa nového
vyhodnocovacieho systému.

ostatné časti rozhodnutia oU-KM-o ilZP-2O171000869-00 3 z 27.októbľa 201i'ä ľozhodnutia
oU-KM-osZP-20l8/000387-003 zo 17. mĄa 2018 zostávajú v platnosti. obe vyššie
uväďzané ľozhodnutia a schválený aktualizovaný pľevádzkový poľiadok sú neoddeliteľnými
súčasťami tejto zmeny ľozhodnutia.



odôvodnenie

Spoločnosť FCC Slovensko, s. ľ. o., sídlom Bratislavská l8 ' 900 5l Zohoĺ požiada|a
20' septembta 2019 okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor staľostlivosti o Životné
pľostredie o ZĘęĺ}uě r.ozłrodnutia okĺesného úľaduKysucké Nové Mesto' odboru starostlivosti
o životné pľpstre'dieu ,,0U ZP?0l7l000869-003 z2]. októbľa 2Ol7 (zmenené
ľozhodnutím.-9-bęsĺrófuo:, úľadu Nové Mesto, odboľu starostlivosti o Životné

zo 77 . mája 2018), ktoľým bol udelený súhlas na
na zneškodňovanie odpadov podl'a $ 97 ods. l

písm. e) bod I zákona o odpadoch pľe prevádzku Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto,
Kukučínov a 23 46, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Dňom podania žiadosti o Zmenu súhlasu bolo začaté spľávne konanie v tejto veci.
oznámenie o zač,atí spľávneho konania a upustenia đĺ ústneho pojednávania
oU-KM-osZP-2019l000707-002 z25. septembra zoĺq bolo doľučené účastníkovi správneho
konania spoločnosti FCC Slovensko, s. ľ. o., Bľatislavská 18, 900 5I Zohot.

Prevádzkovatel' zariadenia v rámciplnenia nápľavných opatrení udelených Slovenskou
inšpekciou životného pľostredia nainštaloval nový vyhodnocovací ,yrĺé1n na AMs.
V pôvodnom AMS bol pouŽitý vyhodnocovací systém EMPRO, PC s opeiačným systémom
s programovým vybavením OHVMAIN_P, opeľačný systém MS windows XP. V ľámci
zmeny bol dodaný nový emisný počítač s operačným systémom Winđows 10 Prof.,
analógovo-digitálne pľevodníky amerací softwaľe WinEMAG (ENVItech, s. ľ. o.j
s poskytovaním pľotokolov na web stľĺínku pľevádzkovatel'a. Ztohto dôvodu sa prevádzkový
poľiadok pľepracoval a aktualizovali sa infoľmácie o novom vyhodnocovacom systéme.
Tunaj ší úľad akceptoval aktualizov aný pľevádzkový poľiadok.

Žiadatęľ predloŽil:

- Žiadost'vypľacovanú v súlade s vyhláškouMŽP SR č' 371/2015 Z. z., ktoľou sa
vykonávaj ú ni ektoľé ustanoveni a zákona o o dpado ch,

- prevádzkový poľiadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

kópiu súhlasu na vydanie pľevádzkového poriadku zaľiadenia na zneškodňovanie
odpadov vydaného okresným úľadom Kysucké Nové Mesto, odborom
starostlivosti o životné pľostredie oU-KM-osZP-2Ol7/000869-003 z2]. októbra
2017,

kópiu rozhodnutia vydaného okľesným úľadom Kysucké Nové Mesto, odboľom
staľostlivosti o životné pľostľedie oU-KM-osZP-2O18/000387-003 zo 17. mája
2018, ktoľým sa zmenil pôvodný súhlas (oU-KM-o1ZP-2O171000869-003) na
vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov,

kópiu plnomocenstva medzi splnomocniteľom spoločnost'ou FCC
Slovensko' s. ľ. o. (zastupenä konateľmi Petrom Uľbánkom ä mg' Evou
Mikulášiovou) a splnomocnencom Mgľ. Adamom Fázikom.

2. strana rozhodnutia OU-KM-OSZP-2 0 I 9/0007 07-003



I

KeďŽe žiadosť spolu s pľedloženými dokladmi poskytuje dostatočné podklady pre

udelenie zmeny ľozhodnutia, okľesný írad Kysucké Nové Mesto, odbor staľostlivosti

o životné prostľeđie upustil od vykonania ohliadky'

okĺesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie po

preskúmanĺ p..aloze''y"h podkladov dospel kzáveru, Že boli splnené zákonné podmienky pľe

vydanie ZmeÍLy súhtašu nä vydanie pr"uád"ko'ného poriadku zariadenia na zneškodňovanie

oápadov v takóm ľozsahu akoje uveđené vo výľokovej časti pľedmetného rozhodnutia'

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úľad ľozhodol tak, ako je uvedené vo

výľokovej časti pľedmetného rozhodnutia'

Żiađateľ zapIatíI správny poplatok e-kolkom v hodnote 4 € v srilade s položkou 1ó2

písm. y) zźtkoĺa Ńn sn_ ć. I45j19g5 Z. z. o správnych poplatkoch v zĺeĺi neskorších

pľedpisov.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podľa $ 53 a $ 54 zákoĺa ó. 7111967 Zb' o

spľávnom konaní v zneĺíneskoľších predpisov podaťodvolanie do 15 dní odo dňa ozntlmeĺia

rozhodnutia na okľesný úľad Kysucŕé Nävé l\iesto, odboľ staľostlivosti o Životné pľostredie,

Litovelská IŻ!8,0Ż4 0l Kysucké Nové Mesto'

Toto rozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčeľpaný ľiadny opľavný

pľostľiedok v ľámci správneho konania'

śyStl

Mgľ' Ivana
vedúca

Doľučí sa
1. FCC Slovensko, s. r. o., Bľatislavská 18,900 5t Zohot
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