
oKREsNÝ
Únno
BRATISLAVA

odboľ starostlivosti o životné pľostľedie
oddelenie štátnej spľávy vôd

a vybľaných zložiek životného pľostľedia kraja
Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3

Číslo: oU-BA-oS ZP2-2OI8| 0l 5477 Bratislava, dňa 1 1. 01. 20l8

ROZHODNUTIE

okľesný úrad Bratislava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
spľávy vôd a vybraných zložíek Životného prostľedia Waja, ako príslušný organ štátnej správy
ođpadového hospodáľstva podľa $ l07 písm. n) a p) zźtkona č,. 79l20l5 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorych zákonov (ďalej len ,,zákon odpadoch'') v spojení s $ 4 ods. 1

zźkona č,. 525lŻ003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov azákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy ao zmęne a
doplnení niektorých ztkonov, v srilade s ustanoveniami zákona č,. 7111967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,správny poriadok'') Žiadateľovi spoločnosti:
FCC Zohoľ s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor,lČo: : I390 714 udeľuje

súhlas

na prepravu nebezpečných odpadov đo zariadenia na zbęr odpadov podľa $ 97 ods. 1

písm. f) zákonao odpadoch spoločnosti FCC Zohor s.ľ.o.' Bratislavská 18' 900 51 Zohor, IČo:
31 3907I4 v rámci celého uzemia Slovenskej ľepubliky za účelom zneškodnenia odpadov na
skládke odpadov, ktoru prevádzkuj e žiadateľ.

Súhlas sa vzťahuje na pľępľavu nasledovných dľuhov nebezpečných odpadov uľčených
na prepravu odjednotliqých dľŽiteľov odpadov do zariadenia na zbeľ odpadov zaradených podľa
vyhlášky ľĺŽp sn č,.36512015 Z. z.ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

rozhc'dnulie

prár,oplatnosÍ dlia:

v Bratislave dňa: .'

kat.číslo nazov tľieda
0 l 0305 iná hlušina obsahuiúca nebezpęčné látky N

010307
iné odpady obsahujúce nebezpeěné lźtky z ýzikálneho a chemického spracovania
rudných neľastov N

010399 odpady inak nešpecifikované

010407
odpady obsahujúce nebezpeěné látĘ z $'zikálneho a chemického spracovania
nerudných nęľastov N

010499 odpady inak nešpecifikované

010505 vľtné kaly a vrtné odpady obsahu.|úce olej N
010599 odpady inak nešpecifikované

020108 agrochemické odpady obsahuiúce nebezpeěné látky N

030104

piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky'
dvhv
obsahuiúcę nebezpečné látky N

03020s iné pľostriedky na ochranu dreva obsahuiúce nebezpeěné látky N
030399 odpady inak nešpecifikované



040199 odpadv inak nešpecifikované

040216 farbivá a pigmenty obsahuiúce nebezpečné látky N

040219
kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpeěné
látkv N

040299 odpady inak nęšpecifikované

0603 1 1 tuhé soli a ľoztokY obsahuiúce kyanidy N
0603 13 tuhé soli a roztoky obsahuiúce t'ažké kow N
060404 odpady obsahuiúce oľtuť N
060405 odpadv obsahuiúce iné ťažké kow N

060502
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeěné
látkv N

060602 odpady obsahuiúce nebezpeěné sulfidy N
060699 odpady inak nešpęcifikované

060799 odpady inak nešpecifikované

060802 odpady obsahuiúce nebezpeěné chlóľsilány N
060899 odpadv inak nešpęcifikované

060903
odpady zreakciinabźre vápnika obsahujúce nebezpeěné látky alebo nimi
kontaminované N

060999 odpady inak nešpecifikované

061002 odpady obsahuiúce nebezpeěné látky N
061099 odpady inak nešpecifikované

061 199 odpady inak nešpecifikované

061302 použité aktívne uhlie okrem 060702 N
061304 odpady zo spľacovania azbestu N
06 I 30s sadzezpecíakomínov N
061399 odpady inak nešpecifi kované

070107 halogénované destilačné zvyšky a reakěné splodiny N
070108 iné destilaěné zwškv a ľeakěné splodiny N
0701 10 iné filtľaěné koláěe apouźité absoľbenty N

0701 1 I

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpečné
látkv N

070199 odpady inak nešpecifikované

070210 iné filhačné koláče apouźité absorbenĘ N

070ŻIl
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpečné
látky N

070216 odpady obsahuiúce silikóny N
070299 odpady inak nešpęcifikované

070309 halogénované fi ltraěné koláěę a použité absoľbenty N
0703 1 0 iné filtraěné koláěe apoutité absoľbenty N

0703 1 1

ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpeěné
látkv N

0'70399 odpady inak nešpecifikované

070409 halogénované filtračné koláče a použité absorbenĘ N
070410 iné filtračné koláče apouźité absorbenty N

07041r
kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeěné
látkv N
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070413 tuhé odpady obsahuiúce nebezpečné látky N

0705 1 I

kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpeěné
látkv N

0705 13 tuhé odpady obsahuiúce nebezpeěné látky N
070s99 odpadv inak nešpecifikované

070608 iné destilačné zvyšky a ľęakěné splodiny N
070610 iné filtračné koláěe apoużité absoľbenty N

07061r
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpečné
látky N

070699 odpady inak nešpecifikované

070711
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpečné
látky N

070799 odpady inak nešpecifikované

0801 I I odpadové farby a laky obsahuiúce oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
0801 13 kaly z farby alebo laku obsahuiúce oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpęěné látky N

0801 17
odpady z odstraňovania faľby alebo laku obsahujúce organické rozprišťadlá alebo iné
nebezpeěné látkv N

080121 odpadouŕ odstraňovaě farby alebo laku N
080199 odpady inak nešpecifikované

080299 odpađy inak nešpecifi kované

0803 12 odpadová tlaěiaľenská faľba obsahuiúca nebezpeěné látky N
0803 l4 ka|y ztlaěiaľenskei faľbv obsahuiúce nebezpeěné látky N
0803 l 7 odpadový toneľ do tlaěiarne obsahuiúci NL N

080409
odpadové lepidlá a tesniace mateľiály obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látkv N

080499 odpady inak nešpecifikované

090106 odpady zo spľacovania fotogľafických odpadov v mieste ich vzniku obsahu|úce stľiebro N
090199 odpady inak nešpecifikované

100104 popolěek a pľach z kotlov zo spalbvania oleia N
100 I 13 popolěęk z emulgovaných uhľovodíkov použitych ako palivo N
1001 14 popol. škvara a prach z kotlov zo spalbvania odpadov obsahuiúce nebezpeěné látky N
1001 16 popolěek zo splouspalbvania odpadov obsahuiúci nebezpeěné látky N
1001 18 odpady z ěistenia plynu obsahuiúce nebezpeěné látky N

100120
kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce nebezpeěné
látkY N

100199 odpady inak nešpecifikované

100207 tuhé odpadv z ěistenia plynu obsahuirice nebezpečné látkv N
100213 kaly a filtľaěné koláče z ěistenia plynu obsahuiúce nebezpečné látky N
100299 odpady inak nešpecifikované

100304 tľosky z pľvého tavenia N
100308 solhé trosky z druhého tavenia N
100309 čieľne stery z dľuhého tavenia N
1003 r9 prachz dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N

100321
iné tuhé zneěisťujúce látky a prach vrátane pľachu z guľových mlynov obsahujúce
nebezoeěné látky N

I003Ż3 tuhé odpady z ěistenia plynu obsahuiúce nebezpečné látky N
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100325 a filtraěné koláče z ěistenia uce ne N
100329 z trosiek a sterov uce ne N
100399 inak

100401 z a druhého tavenia N
100402 a Z a dľuhého tavenia N
r00404 z N
100405 iné tuhé uce a N
100406 tuhé z čistenia N
r00407 a filtraěné koláče z čistenia N
100499 inak
100503 z N
l 00s05 tuhý odpad z ěistenia plynov N
100506 kaly a filtračné koláěe z čiste4ia plynov N
100599 odpady inak nešpecifikované
100603 ptachz dymových plynov N
100606 tuhé z ěistenia N
100607 a filtľaěné koláěe z ěistenia N
100699 inak

100799 odpady inak nešpecifikované
100808 solhá troska zpwého a dľuhého tavenia N
100815 pľach z dymových plynov obsahujúci nebezpeěné látkv N
100817 a filtraěné koláěe z ěistenia uce ne N
100899 inak
l 00905 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahu.júce nebezpečné látky N
100907 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahu.júce nebezpeěn é tźúkv N
100909 prach z dymových plynov obsahujrici nębezpeě4élźLtky N
10091 1 iné tuhé uce N
100913 lVa N
10091s odpad z prostriedkov na indikáci! tľhlín obsahujúci nebezpeěné látky N
100999 odpady inak nešpecifikované
101005 odlievaciejadrá a formy nepouŽité na odl ievanie obsahu^j úce nebezpečn é lźúkv N
101007 odlievacie iadrá a formv použité na odlievanie o nebezpečné látky N
101009 z ob ucl N
10101 I iné tuhé znečist'u.iúce látky obsahujúce nebezpeěné látĘ N
101013 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N
101015 z na indikáciu trhlín ne N
101099 inak
101 109 zo zmesl N

l0l111
sklený odpad V malých časticiach a sklený prach obsahuj uce ťaŹkékovy t napríklad
katódové N

101113 kal z leštenia a bľúsenia skla o ne N
101 I 15 tuhé z ěistenia N
101117 a filtraěné koláěe z ěistenia o N

101 I 19
tuhé odpady Zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce

N
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l0l 199 inak
101209 tuhé z ěistenia o uce N
I0t2tt z űceťažké N
101299 inak
101309 z azbęstocementu uce N
t013t2 tuhé z čistęnia N
101399 inak
101401 z ěistenia ortuť N
I 10108 z fosfátovania N
1 10109 a filtľaěné koláče uce N
I 101 l6 alebo iontomeniěové živice N
I 10198 lnę o N
I 10199 inak
t10202 z zinku vrátane N
1t0205 z medi N
110207 lne o N
110299 inak
I 10301 uce N
110302 tne N
I 10503 tuhé z čistenia N
1 I 0504 tavivo N
I 10599 inak
120112 a N
t20tI4 z obrźtbania uce ne N
t20It6 materiál o N
120118 kalz honovania a o ucl N
120120 bľúsne e a bľúsne o uce ne N
120199 inak
13050 I tuhé z a odlučovačov z N
l3050Ż z odlučovaěov az N
130s03 z neěistôt N
130508 zmesl z iesku a odluěovaěov az N
130802 iné emulzie N
130899 inak
140604 alebo tuhé úce halo N
140605 alebo tuhé lne N

1501 l0
obaly obsahujúce
látkami

zvyšky nebezpečnýchlátok alebo kontaminované nebezpečnými
N

1501 I I

kovové obaly obsahujúce
azbest)

nebezpečný tuhý póľoviý ztkladný materiál (napľíkl ad

vrźlŕ;ane tlakových nádob N

150202
absoľbenty, filtľaěné
handry na

mateľiály vrtfiane olejoqých filtľov

ochranné kontaminované NL
ové filtre

inak nešpecifikovaných,

N
160107

N
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1601 I I brzdové a obloženie azbest N
16012r nebezpeěné dielce iné ako uvedené v 160107 aź16011I, 1601 13 a 160114 N
160199 odpady inak

160212 vyľadené zariadenia obsahu|úce volhý azbest N
160213 vyľadené zariadęniaobsahu.júce nebezpeěné ěasti iné ako uvedené v 160209 až'160212 N
160215 nebezpečné časti qdstránené z vyradených zariadeni N
I 60303 anorganické odpady obsahujúce nebezpeěné látĘ N
160305 organické odpađy o nebezpečné látky N

160506
laboľatórne chemikálie pozostávaj ú ce z nebezpečných látok alebo ob sahuj úce
nebezpeěné látĘ

chemikáliívľátane zmesi N

I 60507

vyradené anoľganické chemikálie pozostávaj ťl ce z nebezpeěných látok alebo
obsahujúce
nebezpeěné látky N

160508
organické chemikálie pozostávajú ce z nebezpeěných látok alebo obsahujúcevyľadené

látky N
160709 odpady obsahujúce iné nebezpeěné látky N
160799 odpady inak nešpecifikované

160807 p ouŽité kataly zźúory kontam inovanénebezpeěnými látkami N

161101
výmuľovky ažiaruvzdoľné materiály nabáze uhlíka z metaluľgických procesov
obsahujúce nebezpeěné látky N

161i03
iné ýmurovky a žiar uv zdo ľné mateľ iźlly z metaluľgi ckých proc e sov ob s ahuj ú c e
nebezpeěné látĘ N

161 105
výmurovky a źiaruv zdomé mateľiály z nemetalurgicĘch pľocesov obsahujúce
nebezpečné látky N

170106
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového mateľiálu a
keľamikv obsahuiúce nebeznečné látkv N

170204
sklo, plasty a dľevo obsahujúce nebezpeěné látky alebo kontaminované
nebezpeěnými látkami N

I 7030 1 bitúmenové zmesi obsahuiúce uholhý decht N
170409 kovový odpad \9ntaminovaný nebezpečnými látkami N
170410 káble o olej, uhoĘý decht a iné nebezpeěné látky N
170s03 zęmina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
170505 výkopová zęmina obsahuiúca nebezpečné látky N
170507 štrk zo železniěného zvršku obsahujúci nebezpeěné látky N
17060r izolaěĺé materiály úce azbest N

170603
iné izolačné mateľiály pozostávajúce znebezpeěných látok alebo

látkyobsahujúce N
17060s stavebné mater iźiy obsahuj úce azbest N
r 7080 l stavebné materiály nabáne sadry kontaminované nebezpeěnými látkami N

170903
iné odpady zo stavieb a demolácií vrtttane zmiešaných odpadov obsahujúce
nebezpečné látky N

180106
chemikálie pozostávaj ú ce z nebezpečných látok alebo obsahuj úce

látky N

1 80205
chemikál ie pozostávaj ú ce z neb ezpeěných látok alebo obsahuj úce
nebezpeěné látky N

190105 filtraěný koláč z ěistenia plynov N
190107 tuhý odpad z ěistenia plynov N
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1901 l0 aktívne uhlie z ěistenia

1901 I 1 l a škvaľa o

1901 13 lček o

1901 I 5

190117 obsahuz
190199 inak

190204
predbežne zmiešaný odpad zložený len z , z ktoých aspoň

ako

190205

19021r

190304 ěiastočne stabilizované oznaěené ako okĺem 19 03 08

190306 solidifikované oznaěené ako

t90402
190403 nev itrifi kov aĺá tuhá f áza

190806 alebo iontomeničové živice
190808 s obsahom ť kovovz

19081 1

kaly obsahujúce nebezpečné látĘ z biologickej úpravy priemyselných
vôd

190813
kaly obsahujúce nebezpeěné látĘ z inej úpravy priemyselných

vôd

190999 inak

191003 úletová fľakcia a uce

191005 iné frakcie o ne

19110'7 z čistenia

l9l 199 inak

191206 dľevo o

t9tzlr
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spľacovania

191301 tuhé zo sanacle

191303 zo sanacle o

200r27 tlačiarenské a zlv|oę o

20013s
vyľadené elektrické a elektronické zariadęnia iné ako uvedené v 200l2I a
200123 častine

MnoŽstvo odpadov: 25 000t/rok
Miesto nakladania s nebezpečnými odpadmi: celé územie SR

Ępôsob nakladania s odpađmi: pľeprava
Cas. na ktorý sa súhlas udeľuje:

Súhlas vydáva tunajší ilradna dobu uľčitú, do |.0.0ĺ..2023, pokiaľ nenastanú dôvody.na
jeho zmenu, zrušenie alebo stľatu platnosti podľa $ 114 zákoĺa o odpadoch.

odôvodnenĺe
Žiadateľ, spoločnosť FCC Zohor s.r.o.' Bratislavská 18, 900 5l Zohor požiada|a tunajší

úľad listom zo dńa 06.10.2017 o udelenie súhlasu na pľepľavu nebezpeěných odpadov v ľámci
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celého truemia Slovenska do zaríadęnia na zber odpadov prevádzkovaný spoločnosťou FCC
Zohor s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor za účelom ich zneškodnenia v zańadení na
znęškodňovanie odpadov. Následne okresný urad Bratislava, odboľ staľostlivosti o Životné
pľostredie rozhodnutím č. oU-BA_oSZPŻ-20t7lI03796lPoD zo dňa 16.Il.Ż017 preľušil
konania vo veci azároveň vyzval žiaďateľa na doplnenie kópie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi v rámci územného obvodu okľesného úradu Malacky. Žiađateľ dňa
I9.l2.20I7 doplnil poŽadované rozhodnutie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich
pľepravy v územnom obvode okresného úradu v Malackách.

Prepľava odpadov bude zabezpeč,ovaĺá dopľavnými vozidlami spoločnosti FCC
Slovensko s.r.o. pľípadne inou zazmluvnenou spoločnosťou za dodržania predpisov ADR.
Ziadateľ predloŽil rozhodnutie IPKZ, ktoľým Slovenská inšpekcia ŽP udelila žiadateľovi súhlas
č. 8099-40179137l20I7lFašl370l80l04lz27 zo đřla I8.I2.20l7 na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátaĺe ich prepravy v územnom obvode okľesného úľadu v Malackách. Vykonávanie
analytickej kontľoly odpadov budę Žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom akľeditovaného
laboratóľia a v potľebnom rozsahu. Žiadateľ predloŽil opatľeniá pre prípad havźrie, ktoré slúŽia
ako bezpečnostný manuál pri manipulácií apreprave snebezpečnými odpadmi avrźńane
pokynov ako predchádzať havźlriám a ako postupovať v prípade ak dôjde k nežiadúcemu úniku
látok. Żiadateľ predložil k Žiadosti zmluvu iurub"rp"čenie následného zneškodnenia odpadov.

Tento súhlas sa vzťahuje výlučne pre žiadateľa spoločnosť FCC Zohot s.ľ.o.' Bľatislavská
18,900 51 Zohor.

Podmienky rozhodnutia:
V ustanovených pľípadoch uveđených v $ 105 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch je
žiadatęľ povinný najprv ustanovené druhy odpadov upraviť aaž potom zneškodniť
skládkovaním,
Nebezpečnéodpady rue je mozne riediť alebo zmiešavat' navzaJ offit alebo s odpadmi
ktoľén1e su odpadom, alebo zmíešavaťs ktorénle su ne
S odpadmi, ktoré nię sú kategóľie ,N" - nebezpečné a počas nakladania s nimi vykazujú
aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť alebo látku, je potľebné nakladať s takýmito odpadmi
ako s nebezpečnými.

Žiadateľ k žiadosti predložil nasledovné podklad}':
Integrované povolenie č. 8099-40179137l20l7lFašl370l80l04lz27 zo dřla I8.I2.2OI7 na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravy v územnom obvode okľesného
úľadu v Malackách,
obchodná zmluva č. 5031100381 týkajúca sa ptevzatia azneškodnenia nebezpečných
odpadov v zmysle prílohy k tejto zmluve uzatvoľená medzi zhotoviteľom spoločnosťou
.A.S.A. Zohor spol. s r.o. a objednávateľom spoločnost'ou .A.S.A. Slovęnsko s.r.o. (v
súčasnosti zmenanź.zvu spoločnostinaz.A.S.A. Zohor spol. s r.o. na FCC Zohoľ' s.r.o. a
.A.S.A. Slovensko s.ľ.o. na FCC Slovensko, s.ľ.o.)
opatrenia pľe prípad haváľie pri nakladaní aprepľave nebezpečných odpadov pre skládku
nebezpečných odpadov v Zohore,
Výpis z oR SR Žiadateľa.

Podľa zźtkona č,.I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších predpisov
žíadatęľ uhĺadil správny poplatok vo výške 11 € (slovom: jedenásť eur) kolkovou známkou,
nakoľko žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi podlieha
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spoplatneniu (položka 162 písm. Ę k sadzobníku správnych poplatkov).
okľesný úrad Bratislava, odboľ staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy

vôd a vybľaných zložiek životného pľostredia kľaja po pľeskúmaní pľedložených dokladov
rozhodol tak, akoje uvedené vo výľokovej časti ľozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 spľávneho poriadku do 15 dní
odo dňa jeho doručenia na okľesný úľad Bľatislava, oddelenie štátnej správy vôd a vybľaných
zložíek životného prostredia hłaja, Tomášikova 46,832 05 Bratislava 3.

Toto ľozhodnutie je možné pľeskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých opľavných prostriedkov

trťacl

Zodpovednĺ' \\ .

Ing. Slavka Lenčéšová
vedúca oddelenia

p
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Ing. Miro
vedúca

-BA 1.01.2018

1. FCC Zohoľ s.r.o.' Bľatislavská l8' 900 5I Zohor

Na vedomię:
2. MŽP SR, odbor odpadového hospodáľstva, Nĺím. Ľ. Štúra I,8l2 35 Bratislava
3. SIŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava' odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, Jeséniova

17,833 15 Bratislava
4. okĺesný tradBA_ ala
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