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ROZHODNUTIE

Číslo spisu: oU-ZA-o sZP 3 -20 I g l 03g 632-003 /Deb y Żiline dňa 1 6. IO.2019

okľesný trad Żilina, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelęnie ochľany
pľírody a vybraných zloŽiek Životného prostľedia' na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva ako pľíslušný oľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zákonač. 180/2013
Z. z. o otganizácii miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, ako
príslušný oľgán štátnej starostlivosti o Životné prostredie podl'a $ 5 zákona č,. 525l20O3'Z. z.
o štátnej spľáve staľostlivosti o životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podl'a $ 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR č). 7912015 Z' z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len o'zákon o odpadoch") a podľa zákona č' 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších predpisov (správny poľiadok),

u d e I'u j e

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

spoločnosti FCc Slovensko' s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5! Zohor,lČo: :1 318 762
ako pľevádzkovatel'ovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov umiestnenom v pľevádzke

RECOPAP Marček, 013 32 Svedęľník - Marček, okres Žilina,
parcela KN-C číslo 1009/20 k' ú. Svedeľník.

1 /7nzną^ nrr c lrtnĺr'rmi oo bude v r Äeni nqL1qÄoł)

zaradených do kategórie "ostatný odpad" podľa vyhlášky MŽP SR č,.36512015 Z. z.,ktorou sa
ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v zneni neskoľších predpisov:

pa'/lr|'ń.Pb

kód odpadu nźłzov odpadu kategóľia
15 01 02 o y z plastov o



2. stt ana k rozhodnutiu č. spi su : oĺJ -Z A-o S ZP 3 -2O 1 g / 03 9 632 -0 03 /Deb

v zariadenísa nebude nakladat's nebezpečnými odpadmi

a
J o
Rl2 odpadov určených na spľacovanie niektoľou z činností Rl aŽ Rl1
/Ak nęexistuje iný vhodný R-kód' mozu sem patrit' predbeŽné činnosti pred zhodnocovaním
vrátane pľedbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, tľiedenie, drvenie, stláčanie,
peletizácią sušenie, šľotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, mlęsarue
a zmiešavanie pred podľobenímsa ktorejkoľvek z činností Rl až Rl l./
R13 Skladovanie odpadov pred použitĺm niektoľej z činností Rl aŽ R12 (okrem dočasného
uloŽenia pľed zbeľom na mieste vzniku). (Dočasné uskladnenie je dočasnéuloženię podľa $ 3ods. 5 zźkonao odpadoch)

pľepravy odpadov
u

OV ného zaľiadenia KOMPAKTOR Model SK 370 H:

Účelom prevádzky zariadenia je zhodnocovanie všetkých dľuhov obalov z plastov.
Plastové obaly sú vhadzované do násypky stľojného zariadenia/KoMPAKToR/ a dopiavným
šnekom posúvané do drviča, v ktorom sa najskôľ podľvia. Z drvič,a sa posunú do tepelnej
komory, v ktoľej sa čiastočnę roztavia. Po čiastočńom ľoztavení sa hmota následne tlakom
zhutní a uskladní na manipulačnú plochu. Polotovaľ je expedovaný do povoleného zariad'enia
v Českej republike na ďal8ie vyuŽiiie.

5. Technické údaje o zaľiadení

Strojné zariađenie KOMPAKTOR Model SK 370 H, patriaci spoločnosti FCC Slovensko,
s.r.o. sa nachádza na prevádzke RECOPAP' s.r'o., Svedéľník _ Marček v aľeáli patľiacemu
spoločnosti RECOPAP' s.r.o. v krytej hale vyčlenenej pre spracovanie odpadu. Pľístup do
areálu je priamo z komunikácie č. IIl507,kde je pred areálóm spoločnosti vybetónovaná plächa
rozširujúca cestnú komunikáciu pľe bezpečnú manipuláciu s kontajnóľmi a nákladnými
vozidlami. So zariadením KoMPAKTOR pracuje obsluha' zaškolená vędúcim prevádzky
RECOPAP' s.ľ.o.' Svederník _ Maľček'

a

7433 x 1353 x 2219 mm

rozmery kompaktoľa ( x šírka x
1 500hmotnosť
4000denná
200ta za hodinu

a
-)EPSdosiahnutá hustota
EPSmateriál
2006ľok

technické e
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technické údaje

zdľoj eneľgie 3 x 400 V, 50 h2,63 A

príkon motora

hlavný motor: 15 kW
hydľaulická pumpa: 0,55
kw
preddľvič: 1,1 kW

Denné osvetlenie haly je zabezpečené oknami s jednoduchým zasklením. Podlaha je
z betónu. Priestoľ haly uzatvárajú dvojkľídlové uzamykatel'né dvere' Vonkajšia manipulačná
plocha je vyasfaltovaná' Areál prevádzky je oplotený klasickým pletivom so vstupom
cez vzamykateľnú bránu a vážiace zariadęnie. Časť manipulačnej plochy zároveň slúŽi ako
paľkovacia plocha pľe motorové, vozidlá.

6. Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontrolv prevádzky zariadenia

Zabezpeč,enie odbornej technickej kontľoly pteváđzky zariadęnia má na staľosti vędúci
prevádzky a pľehliadky a skúšky stľojných zariadení vykoná exteľná oľganizćĺcia. Počas
pľevádzky sa budú vykonávať pľehliadky a skúšky v lehotách ustanovených bezpečnostno-
technických pľedpisoch. Pľi manipulácii so strojnými zariadeniami je potrebné dodrżiavat'
nasleđovné zásady:

o zariadenie smú obsluhovať iba osoby staľšie 18 rokov;
o pracovník musí byť na obsluhu zaškolený;
o musí bý'vybavený osobnými ochľannými pomôckami'

Prevádzka, v ktorej bude umiestnené zariadenie na zhodnocovanie plastov pľevádzkovatel'
zariadeniaoznaěi infoľmačnou tabul'ou viditel'nou z verejného priestranstva. Infoľmačná tabuľa
obsahuje v súlade s $ 6 ods.3 vyhlášky MŽP SR č,.37Il2Ol5 Z. z., ktoľou sa vykonávajú
niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov' názov zariadenia,
obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa,prevádzkový časzańadenia,zoznamdruhov odpadov,
ktoľé sú pľedmetom zhodnocovania, názov orgánu štátnej spľávy, ktoľý vydal súhlas na
prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej zaprevádzku zariadęnia.

Pracovná doba: pondelok _ piatok 7 .00 _ l5,30 hod., sobota: voľný deň, nedel'a: voľný deň.

Kapacita zariadenia: 499 0 ton spľacovaných odpadov za rok'

7. opatľęnia pľe pľípad haváľie

opatľenia pľe prípad havárie sú rozpľacované v samostatnej kapitole dokumentu
Prevádzkový poľiadok zariadenia a určujú postupy a povinnosti pracovníkov pľevádzky pri
manipulácii s látkami ohľozujúcimi kvalitu vôd (škodlivé a obzvlášt' škodlivé látky, nebezpečné
odpady) a postup odstľaňovania následkov v prípade ich úniku.

8. Dátum zaěatia prevádzky: novembęľ 2019
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9. Iné údaie

Zhodnocovanie uvedených dľuhov odpadov nebolo posudzované podl'a zákonaNR SR č.
2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie u o 

'-enô a doplnení niektoľých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon EIA), nakoľko v Łariadení nebude
zhodnocovanétaké ľočné mnoŽstvo odpadov zaradenýchpodlb Katalógu odpadov do kategórie
o _ ostatný odpad, ktoré by dosahovalo ľočnú limitnrĺ hoänotu p'e pozudrovanie, tj. 5000 ton
zhodnotených odpadov za rok'

I 0. Platnost' rozhodnutia

Súhlas naprevádzkovanie zariadenianazhodnocovanie odpadov udel'uje tunajší úrad na dobu
určitú do 30. septembľa 2024, pokial'nenastanú dôvody näieho 

"..nů, zľušónie alebo stratu
platnosti podl'a $ l14 zákonao odpadoch.

Prevádzkovateľ zańadenia po skončení uvedenej činnosti je povinný zabezpečit' demontáŽ
technologických zaĺiadení, odovzdanie všetkých dľuhov ođpuäou opiav''enym odbęrateľom
a oznámit'písomne ukončenie pľevádzky zańadeniatunajšieńu úľadu, pokiai' nepľebeľie túto
činnosť nástupnícky subjekt. Nástupnícky subjekt je póvinný zosúlađit' činnosť zariadęnia
s príslušnými ustanoveniami $ 1l4 ods' 4 ztlkonao odpádoch.

12. Všeobecné podmienk}r prevádzky zaľiadenia

vyplývajúce zo ztlkona o odpadoch, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č,.37llź015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v zneni neskoľších
pľedpisov, vyhlášky č,. 36612015 Z' z. o ęvidęnčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noľiem.-

sa technickýchpoŻiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadőnia,äuý n.'nónro
dôjsť k úniku škodlivých a obzv\ášt'škodlivých látok đo pľostľódia.

tomto rozhodnutí v bode 1'l.

a na plochách, na ktoré boli vydané príslušné povolenia, súhlasy a rozhodnutia
opľávňujuce žiađatęl'a tieto užívať za účelom nakladania s odpadmi'

na prev ádzkovanom zriađeni.

rozhodujúce pre vydanie súhlasu, a ak sa žiadost'o pľedĺŽenie súhlasu doľučí príslušnému
orgánu štátnej spľávy odpadového hospodáľstva najneskôľ tri mesiace pred skončením
platnosti súhlasu.
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osobitných predpisov. Povinnosti vyplývajúce pľe pľevádzkovateľa z ustanovení d'alších
zákonov a nariadení, neuvedených v predmetnom súhlase, zostávajű vydaním tohto
ľozhodnutia nedotknuté.

odôvodnęnie

Prevádzkovatęľ zańadenia na zhođnocovanie odpadov - spoločnost'FCC Slovensko,
s.r.o', Bľatislavská l8,900 5I Zohor (ďalej žiadateľ)požiada| tunajší úrad listom doručeným
dňa 05'09.2019 o udelęnie súhlasu naprevádzkovanie zariadęnia na zhodnocovanie odpadov,
podl'a $ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, v prevádzke: RECOPAP Maľěek' O13 32
Svedeľník - Maľček' okľes Žilina, Žiad*eľ v prílohe Žiadosti, vypracovanej v súlade
s ustanoveniami $ 21 vyhlášky č:' 37112015 Z. z. pľedloŽil vo fotokópii dokument Prevádzkový
poľiadok zariadęnia na zhodnocovanie odpadov. Strojné zhutňovacie zaľiadenie
KOMPAKTOR SK 370H, umiestnené v hale pľevádzky RECOPAP' s'r.o'' Svedeľník _
Maľček, by malo slúŽiť k spľacovaniu obalov z plastov, ktoľých mnoŽstvo nepľesiahne 4990
ton za rok.

Spľávny orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva upovedomil účastníkov konania
listom zo đňa09.09.2019 o začati spľávneho konania dňom podania žiadosti. Zárovęťlv súlade
s $ 33 ods. 2 spľávneho poriadku dal účastníkom konaniä možnost', aby sa pred vydaním
ľozhodnutia vyjadľili k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, navľhli doplnenie a predloŽili
chýbajúce doklady:

- záv'azné stanovisko územne dotknutej obce Svedeľník v súlade s $ l14 ods' 4 zákona
o odpadoch;

- technické údaje o zariadenĺ s opisom záklađných údajov stľoja' vľátane uvedenia
parcelných čísiel, na ktorých bude stľoj v prevádzke umiestnený a opisu
technolo gického postupu zhodnocovania plastov ;

- popis spôsobu zabezpeč,enia odboľnej technickej kontroly zańadęnia s pľedloŽením
bezpečnostných údaj ov stľoj a;

_ zmluvu s opľávneným odbeľatel'om zhodnotených plastov.

Účastníci správneho konania mohli nahliadnut'do spisu na adresę tunajšieho úľadu počas
stránkových dní a uplatnit'svoje námietky a pripomienky k udeleniu súhlasu naprevádzkovanie
zariadęnia na zhodnocovanie odpadov najneskôľ do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
Účastníci konania boli upozorn.ní, že na neskôľ uplatnené námietky alebo pripomienky tunajší
úľad neprihliadne.

Żiadateľ doplnil Žiadost' a predložil dňa 21.O9.2O1g (do stanoveného
termínu) chýbajrice doklady v požadovanom ľozsahu:

- vo fotokópii predložil ztlvazné stanovisko územne dotknutej obce Svędęľník, vydané
pod číslom 279412019 zo dřla27.9.2019;

- doplnil žiadost'

čísiel, na ktoľých bude stroj v prevádzke umiestnený a opisu technologického
postupu zhodnocovania plastov;
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s predložením bezpečnostných údajov stroja;
- pľedloŽil vo fotokópii objednávku č. 0l9M00078 zo dňa 26.08'2019 s odbeľateľom

zhodnotených plastových obalov z Českej ľepubliky.

okľesný inad Żilina' odbor staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany pľíľody
avybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej spľávy v odpadovoń
hospodáľstve po preskúmaní predložených dokladov dospel k záveru, źe boli splnené zákonné
podmienky pľe udelenie súhlasu na prevádzkovanie ziľiad,enia na zhodnocovanię odpadov
v takom ľozsahu, akoje uvedené vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia.

' ' Žiađateľ zaplatil spľávny poplatok potvľdením o úhrade správneho poplatku v hodnote
1l,00 eur (slovom:jedenást' eur) v súlade s poloŽkou 162 písm. .; 

'ato''u11Ŕ 
sn č,.l45lI9g5

Z. z' o správnych poplatkoch v zneni neskoľších pľedpisov.

Poučenĺe:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu je moŽno podat' podl'a $ 54 zákon a č,' 71l1967 Zb' o správnom
konaní v zneni neskorších pľedpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámęniaľozhodnutia
na okľesný tnad Żi|ina, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, Vysokoškohil; 855ďjä;;
010 08 Żilina'

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom' pokiaľ nebol vyčerpaný ľiadny opľavný
prostľiedok v ľámci správneho konania.

\r.

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

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

poručuje sa:
/l.ĺ pcc Slovensko, s.r.o'' Bľatislavská l8,900 51Zohot
2.l obec Svedeľník, zastűpenástarostom obce, obecný úrad Svedeľník č. 48, 013 32 Svederník
Zakladása: 1x spis
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