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oKREsNÝ ÚRAD KYsUcKÉ NovÉ MEsTo
oDBoR sTAR'osTLIVosTI o ŽlvoTNE PRosTREDlE

Litovelská l2l8
024 0l Kysucké Nové Mesto

Číslo spisu

ou-KM-oszP-2020/00073 8-004

Kysucké Novó Mesto

25.08.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
podľa ustanovenia $ l14 ods. 1 písrn. a) zákona č.79lz015 Z.z. o odpadoch

Popis konania / Účastníci konania
Zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na Zneškodňovanie odpadov podľa $ 97 ods. l písm.
e) bod 1 zákona č. 7912015 Z. z. o odpadoch

Výľok rozhodnutia
okľesný úrad Kysucké Nové Mesto' odbor staľostlivosti o životné prostredie ako pľĺslušný oľgán miestnej štátnej
sprálypodl'a$2a$4zžkonač. l80/20]3Z.z.oorganizáciimiestnejštátnejsprávyaozmeneadoplneníniektoých
zákonov, ako príslušný oľgán štátnej spľávy staľostlivostí o živcltné prostredie podl'a $ 5 zákonaNR SR č' 52512003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
oľgán štátnej správy v cldpadovom hospodáľstve podlia $ l08 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č.7912015 Z. z. o
odpadochaozmeneadoplneníniektoýchzákonov(ďalejlen,,zäkonoodpadoch")apodľazákonač.711196'I
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (spľávny poriadok) a v nadväznosti na $ 114 ods. 1 písm. a)
zákona o odpadoch

menl

rozhodnutie okľesného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie OU-KM-
osZP-20L7l000869-003 z27 . oIĺóbra}0l7 (mrcnené rozhodnutím okľesného uradu Kysucké Nové Mesto, odboru
starostlivosti o životné prostredie OU_KM_OSZP_2018/000387-003 zo 11. mája 20l8. zmenené ľozhodnutím oU-
KM-osZP-20l9l000'70'7 -003 zo l4. novembľa2019), ktoým bol udelený súhlas na vydanie prevádzkového poľiad-
ku zaľiadenia na zneškodň'ovanie odpadov podl'a $ 97 ods' 1 písm. e) bod 1' ziil<aĺa o odpadoch pre:

obchodné meno: FCC Slovensko, s. r. o.
sídlo: Bľatislavská l8, 900 51 Zohor
lČo: :t 318'162
pre prevádzku: Spaľovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346,024 0I Kysucké Nové Mesto

Zmena sa týka upresnenia technických paľametrov v jednotlivých častiach pľevádzkového poriadku.

ostatné časti rozhodnutia oU-KM-osZP-2017l000869-003 z 2'l. októbra 2011, rozhodnutia OU-KM-
OSZP-2O18/000387-003 zo )7. mit1a 20l8 a rozhodnutia ou_KM-oszp-20l9l00070'ĺ-003 zo 14. novembra2019
ZostáVajú v platnosti. Všetky vyššie uvádzané ľozhodnutia a schválený aktualizovaný prevádzkoý poriadok sú ne_

oddeliteľnými súčasťami tejto zmeny iozhodnutia'
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Odôvodnenie

Spoločnosť FCC Sloven'sko, s' r. o., sídlom Bľatistavská 18, 900 51 Zohor poŽiadala 3. augusta 2020 okresný

úrad Kysucke Novó Mesto, odboľ staľostlivosti o životnó prostredie o zmenu rozhodnutia okĺesného uľadu Kysuc-

ke Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostreclie oU-KM-osZ?'20]t11000869_003 z27' oknbra70l'7

(zrnenené ľozhodnutĺm okľesného uľadu Kysurcká Nové Mesto, odboru starostlivostí o Životné prostredie oU-KM-

oszP_2o18/000387_003 zo 1].rnája 20l8, zm'enené rozhodnutím oU-KM-oSZP'2019na0707-003 zo 14' novem_

bra 2019), ktoľým bol udelený súhlas na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov

podl,a $ 97 ods. 1 písm. e) boä l zákona o odpadoch pľe prevádzku Spaľovňa odpadov Kysucké Nové Mesto' Ku-

kučínova 2346,024 01 Kysucké Nové Mesto'

Dňom podania Žiadosti o Zmenu súhlasu bo|o začaÍé správne konaníe v tejto veci. oznámenie o začatí spľávneho

konania a upustenia oĺĺ ústneho pojednávania oU-KM-o sZP-202ol0Oo738_002 z 12. algusta 2020 bolo doručené

účastníkovi spľávneho konania spúočnosti FCC Slovensko, s. ľ. o., Bratislavská l8, 900 5l Zohor'

Prevádzkovateľ zaľiadenia v ľámci plnenia nápravných opatrení udelených Slovenskou inšpekciou životného

pľostľedia nainštaloval nový vyhodnocovací ,yrto* AMS, s operačným systóm'om S progÍamovým vybavenĺm

.HVMAIN-R opeľačný ,y.,e* MS Windows XP. V pľevádzkovom poriadkrr bol.i upľesn'ené technické paľametre

jednotliých časti s účinnosťou od l. septembra 2020 ato nasledovne:

- v bode 2.l Organizačné zabezpečenie zariadenia - bol upravený počet pracovníkov z pôvodných 7 pracovníkov

na'|-9 pľacovníkov YnŤYhDno oô -^'':ĺ.,^._í'- .
- v bode 2.4 Kontinuálne monitoľovanie emisií - Sa na lneľanie tlaku namiesto staľého UNIPRES 89 používa snímaČ

absolútneho tlaku DMP 331l s rozsahom 0,9 aŽ |,1Bar
-vbode2.8Nakladaniesodpadmivzariadenĺapľedpokladvykonaniaana|ýz_vskupine1bolavpôvodnom
prevádzkovom poľiadku denni spal'ovacia dávka odpadov spolu cca 500 kg v aktuálnom pľevádzkovom poriadku

saprepísalaou+sookgpľeodpaäy l80l01, l80102,180103, 180l04,18020l,180202, l80203

Z vyššie uvedených dôvodov sa prevádzkový poriadok prepľacoval a aktualizovali sa danó informácie. Tunajší úrad

akceptoval aktualizovaný pľevádzkový poriadok

Žiadatel'predloŽil:

_ žiadosť vypracovanú v súlade s vyhláškou MŽP SR č.3'Ill20l5 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

zákonao odpadoch,

- pľevádzkoý poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

- kópiu plnonrocensNa medzi splnolrrocnitel'om spoločnosťou FCC Slovensko, s. r. o. (zastúpená konatellmi lng'

Evou Míkulášiovou a Ing. Tomášom Fajkusom) a splnomocnencom Ing' Petľom Timárom'

KeďŽe Žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuie dostatočne podklady pre udelenie zmeny rozhodnutia,

okľesný úrad Kysuckó Nové Mesio, odbor starostlivosti o životné pľostľedie upustil od vykonania ohliadky'

okresný úraĺĺ Kysucké Nove Mesto, odbor starostlivosti o životné pÍostredie po preskúmaní predložených podkla-

dov dospel k. záveru, Že boli splnene zákonnó podrnienky pre vydanie z:meny súhlasu na vydanie prevádzkového

poľiadku zaríadeniana zneškodňovanie odpadov v takom rózsahu ako je uvedené vo výľokovej časti predmetného

rozliodnutia.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úľad rozlrodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti predmetného

rozhodnutia.

Žialater zaplaĺ| spľávny poplatok e_kolkom v hodnote 4 € v súlade s položkou 162 písm. y) zákona NR SR č

L45ĺIgg5 Z. z. o správnych poplatkoch v zrení neskorších predpisov.

Poučenie
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Pľotitomutorozhodnutiu jemožnépodl'a $ 53 a $ 54 ziil<anač.7LlI96'7 Zb. o spľávnomkonanívzneníneskoršich
pľedpisov podať odvolanie do l5 dní odo dňa oznámenia ľozhodnutia n'a okresný uľad Kysucké Nové Mesto, odbor

staľostlivosti o životné prostredie, Litovelská l2I8,024 01 Kysuckó Nové Mesto.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokial' nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci spľáv-

neho konania.

Mgr. Ivana Čopková "

vedúca odboru

DoruČuĺesa

FCC Slovensko, s.r.o

Bratislavská l8
900 51 Zohor

Slovenská republika
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DoloŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti

Typ doloŽky

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvoril

o U-KM -oS zP -2020 ĺ 000738

16.09_2024

Kubáščiková Alena

X

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

09.09.2020

X

daje vykonatel'nosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonatel'nosti

Vykonatel'nosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

09.09.2020

X

1
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osvedčovacia doložka
Osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona
č' 305/2013 Z' z. o etektronickej podobe výkonu pÔsobnosli orgánov verejnej moci á o zmene ä'doplnení niektoých zákonov (zákon o e_
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre invóstície a inÍormatizáciu č.
33112018 Z' z. o zaručenej konverzii.

dokument v elektronickej podobe

coo.21 7 6.21 5.2.2462248
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Foľmát dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

dokumentov v elektronickej podobeAutorizačné

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvaliÍikovanorn cediÍikáte

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Okresny urad Kysucke Nove Mesto

lvana Copkova, IDCSK-271 7409

osoba, ktorá autorizáciu nala

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autoňzácie

Ďalšie údaje o autorĺzácii

ldentiĺkátor

23.09.202012:32

KvaIifi kovaný elektronický podpis

platná

25.08.202015:22

Zastupovaná osoba

1t3



Mandát Veduci odboru okresneho uradu, Podla $ 9 zakona c. 27212A16 Z' z. $ 2 zakona c' 180/20t*

miestnej statnej sPravY' Zakon c. 5512017 Z.z. o statnej sluzbe

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

ĎalŠie Údaje o autorizáciĺ

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Názov dokumentu

KvaliÍikovaná elektronická pečať

platná

16.09.202012:17

Autorizácia elektronického dokume ntu

Autorizované elektronické dokumenty

coa.2176.215.2 .2462248Názov dokumentu

autorizácieČasová k

Kvalifikovaná

platná

25.08.20201 5:23

PSCATSA2 2020

23.09.20201 2:32

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

23.09.202012i 32

Neuvedené

Autorizácia le zaloŽena na kvalifikovanom certiÍikáte

16.09.202012:17

PSCA TSA2 2O2O

coo.2176.215 .2.2462248

23"09.2O2O 12:32

Autorizované elektronické

Kvalifikovaná

platná

autorizácieČasová k

Osoba, ktorá autorizáciu

Ministerstvo vnútraSlovenskej republikY, NTRSK.OO 5 866
ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

2!i



7346-200923-27771

36631124

+)Akbolazaíu&nákonwíziaVykonanáautomatizovanýmspÔsobom,údajeomené'pÍjeaisku,funkciiaopracovnomzaÉdenĺsanelvádzaiú.

Zaručenú konverziu vykonal "

Slovenská pošta, a.s''
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB' oddiel Sa, vl' č. 803/5

zamestnanec pošty

Katarína

Jahodníková

lČo

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko

Udaje o zaručenej konverzii

Udaje novovznikn utého dokumentu v listinnej forme

7

I

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

7

Formát papiera

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Počet listov

é elektľonické doku

Object2020091 61 01 71 9887- 0.xmlNázov dokumentu

Evidenčné čÍslo záznamu o zaručenej
konverziĺ

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 23.A9.2A?012:32

Podpis a pečiatka

sLovEilsKÁ PošTA, a"s'
Paľtizfuiska oo$ta 9

976 99 Bansltá qŕgmca
.72t7 -

3/3



'lLl'
BotsĺE n|Í'g Úc 9l0

0 q.eo l!|tu'lilBd 
-'tB'vltod ý)lsľa/\o1s


