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ROZHODNUTIE

okĺesný riľad Bľatislava, odboľ staľostlivosti o životné
správy vôd avybraných zloŽiek Životného pľostľedia kľaja, ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa $ 107 písm' g) zákona č,, ]9l20l5 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ztĺkon odpadoch") v spojení s $ 4 ods. I zákona ě'
525lŻ003 Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti o Životné pľostredie a o zmęne a doplnení niektoľých
zttkonov azákona č. 180/2013 Z'z. oorganizácii miestnej štátnej správy ao Zmene adoplnení
niektorých zákonov, na základe vykonaného správneho konania podľa zźĺkoĺa č,. 7111967 Zb.
o spľávnom konaní v zneni neskorších pľedpisov

ment

podľa $ 97 ods. 17 a $ 114 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o odpadoch ľozhodnutie Kĺajského
úradu v Bratislave, odboľu Životného pľostľedia, Staromestská č' 6, 8I4 7I Bľatislava' č. W _
I322|2003-KRI zo dňa 8.10.2003, v znení rozhodnutí č. ZPH-749/2004-KRI zo dňaŻ7.09.2004,
č. ZPH-8329|2005-KRI zo dňa 03.08.2005, č,. ZPH-I030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008, č.
ZPHl20I0l1058-4/HUD zo dňa 10.08.2010, č,. ZPH120II|0I465|3-MAM zo dřru 08.11.2011 a č.
OU-BA-OSZP2|20I41085708/BLM zo dňa 19.12.2014' ktorým bol spoločnosti A.S.A.
Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18, 900 51 Zohor,lčo: 31 318 762 uđe|ený súhlas na prepravu
nebezpečných odpadov nasledovne :

L. Názov spoločnosti A.S.A. Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohoľ męní na
nový nźnov spoločnosti: FCC Slovensko' s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51 Zohor,

2. ,,Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, do 19. I2.2017, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho
Zmenu' zľušenie alebo stratu platnosti podľa $ 75 zákona o odpadoch.oo

pľedĺžením platnosti súhlasu na pľepravu nebezpečných odpadov mení naznenie:

,,Súhlas sa udeľuje na dobu uľčitú, do 31. 12. 2020, pokiaľ nęnastanú dôvody na
jeho zmenu, zľušenie alebo stratu platnosti podľa $ 114 zákona o odpadoch."

3. Vo výľokovej časti ľozhodnutia zo zoznamu nebezpečných odpadov vyníma
nasledovné dľuhy odpadov:

Katalógové
číslo

Názov druhu odpadu Kategória
odpadu

13 01 04 chlórované emulzie N
16 06 03 batéľie obsahuiúce ortuť N
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC' HFC N
13 01 09 chlóľfluórované minerálne hydraulické oleie N



ostatné časti vo výľoku rozhodnutia Kľajského úradu v Bratislave, odboľu Životného
pľostľedia, Staľomęstská, č,.6,8I4 1I Bľatislava, č. W - |322|2003-KRI zo dňa 8.10.2003,
vzneni ľozhodnutí č,. ZPH-749/2004-KRI zo dňaŻ7.09.2004, č,. ZPH-83Ż9|2005-KRI zo dňa
03.08.2005, č. ZPH-I030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008, č,. ZPH|20I0|I058-4|HUD zo dňa
10.08.2010, č' ZPH120II10146513-MAM Zo dňa 08.11.2011 ač. OU-BA-
osZP2l20I4l0857)\|BLM zo ďňa 19.12.2014, ostávajú v platnosti.

Toto ľozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného ľozhodnutia.

odôvodnenie

Spoločnost' FCC Slovensko, s.r.o.' Bratislavská 18, 900 5| Zohor, ICo: 31318762
požiađala listom zo dňa 12.09.2017 okľesný úľad Bratislava, odbor staľostlivosti o životné
pľostľedie, oddelenie štátnej spľávy vôd avybraných zložiek Životného pľostľedia kĺaja, ako
príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 107 písm. g) zákona
o odpadoch o Zmenu súhlasu na pľepravu nebezpečných odpadov podľa $ 114 ods' 1 písm' a)

bodu 2. zákona o odpadoch udeleného žiađateľovi ľozhodnutím Kľajského úľadu v Bľatislave,
odboru životného prostredia, Staľomestská č,. 6, 814 7I Bľatislava, č. W _ l322lŻ003-KRI zo dňa
8'10'2003' v znení rozhodnutí č). ZPH-749/2004-KRI zo dřla27.09.2004, č,. ZPH-8329|2005-KRI
zo đřn 03.08'2005, č,' ZPH-I030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008, č,. ZPH|2010|I058-4|HUD zo
dňa 10.08.2010, č. ZPH120II|0I4656-MAM zo dňa 08.11.2011 a č. OU-BA-
oSZP2l20I4l085708lBL}i4zo dřn19.12.2014. Súhlas bol vydaný na dobu uľčitú do 19.12.2017.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť bola doľučená bez náležitostí potrebných na posúdenie
žiadosti, žiad,atęľ bol vyzvaný na jej doplnenie a konanie bolo rozhodnutím č. oÚ-BA- oszPz-
2OI7l089t55/PoD zo dňa 26.09.2017 pľerušené. Żiadateľ doplnil podanie listom zo dňa
09 '10'Ż0Í7 a elekĺonicky (e _mailom) dňa 14. II. 2017 a 4.I2.2017 .

Żiadatęľ požiad,al o predĺŽenie platnosti udeleného súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov v zákonom stanovenej lehote pođľa $97 ods. 77 zákona o odpadoch, najneskôr tri
mesiace pred skončením platnosti uvedeného súhlasu' V žiadosti žiadateľ uviedol, Že nedošlo
k zmenám skutočností, ktoľé sú ľozhodujúce na vydanie súhlasu. Účelo. prepravy
nebezpečných odpadov je zber odpadov od pôvodcov a držiteľov odpadov do doby ich odberu
opľávnenými spoločnosťami za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Tunajší úrad
nevyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu žiadosti a druhy nebezpečných odpadov, uvedené v 3'
časti výľoku ľozhodnutia vyňal, z dôvodu nepreukázania odberu oprávnenými odbeľateľmi.

Tunajší úľad udelil Zmenu súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v súlade
s udeleným súhlasom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepľavy ľozhodnutím
okľesného úľadu Malacky, odboľu staľostlivosti o Životné pľostredie, Záhorácka 2942160A, 90I
26 Malacky, číslo : oU-MA-o sZP -2017 l0 1 3 078 -KU J zo đřla 25 .10.Ż017 .

' Pľedĺženie platnosti súhlasu sa udeľuje na dobu určitú do 31.12'2OŻ0.Pri ďalšom
predlžení platnosti súhlasu bude potrebné požiadať tunajší úrad o nový súhlas z dôvodu vel'kého
počtu zmlęn pôvodného súhlasu na pľepravu nebezpečných odpađov z roku 2003 teđa z dôvodu
jeho zaktua|izovania a pľehľadnosti na ďalšie časové obdobie, s čím bol žiadateľ oboznámený.

2



K Žiadosti boli pľedloŽené nasledovné podklady:

1. Kľajského úradu vBľatislave, odboru životného prostľedia, Staromestská č' 6,8I4 71
Bľatislava, č. W _ l322l2003-KRI zo đńa 8.10.2003 - udelený súhlas na prepľavu
nebezpečných odpadov v znení ľozhodnutí č,. ZPH-749/2004-KRI zo dňa27.09.2004, č,.

ZPH-832912005-KRI zo đřla 03.08.2005, č,. ZPH-I030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008, č.
ZPHl20I0l1058-4/HUD zo dňa 10.08.2010, č' ZPH|201I10I465|3-MAM zo dňa
08.1 1 .201 1 a č. oU-B A-osZP2l20I4l085708lBLM zo dňa 19.l2.20I4'

2. Kópia ľozhodnutia okľesného úľadu Malacky, odboľu staľostlivosti o životné pľostredie,
Záhorácka 2942160A, 90I 26 Malacky, číslo: OU-MA-OSZP-20I7|0I3078-KUJ zo ďňa
25.10.Ż017 _ udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrtúanę ich
pľepravy v ľámci územného obvodu Malacky,

3. 5ópia rozhodnutia obvodného úľadu v Żiline, Moyzesova ulica 54, 010 01 Žilina, č,j.:
ZP-09l02052-3lPAP1R5O zo dňa 14.10.2009 _ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov,

Ą. 5ópia ľozhodnuti aSIŽP,Inšpektoľátu Životného pľostredia Žilina, Legionáľska 5,0IŻ 05
Zilina č. 4746-Ż3297l20IIMarl770930111 zo ďňa 11.08.201I vzneni rozhodnutí č.
1955-6881/77l2014lKozl770930lI1lz1 zo dňa 10.03.2014 ač,. 4948
I9694l20I6lKozl770930IIIlZ2 zo dňa 22.06.2016 integrované povolenie pre
Neutralizačnú stanicu _Ži|ina- Bytčica, A.S.A. Slovensko spol. s ľ.o.,

5. Kópia rozhodnuti a SIŻP, Inšpektoľát životného prostredia Bľatislava č' 8653-
7949137120161370180104lZ25 zo dřla 08.03'2016 - zmefla č. 25 integrovaného povolenia
na skládku odpadov na odpad , ktoľý nie je nebezpečný aĺa nebezpečný odpad pľe
spoločnosť A.S.A. Zohor, Bľatislavská 18, 900 5I Zohor,

6. Kópia rámcovej zm|uvy s odberateľom odpadu, spoločnosťou KONZEKO spol. s ľ'o.' Zo
đňa I.4.2017,

7 . Kópia ľámcovej zmluvy č. 82712016 s odbeľateľom odpadu, spoločnosťou ecorec
Slovensko s.r.o. zo dňa 04' II.2016 a 26.05.20ll,

8. Kópia ľámcovej zmluvy č' S140500165 s odberateľom odpadu, spoločnosťou
ENVIROPoL s.ľ'o' zo đťla 19.03.Ż01 4,

9. Kópia rámcovej zmluvy s odbęrateľom ođpadu, spoločnosťou AKU-TRANS, s.r.o. zo
dňa 30.06.2005'

10' Kópia ľámcovej zmluvy s odbeľateľom odpadu, spoločnosťou MAVEBA spol. s ľ.o. Zo
dňa l1 .l2.20I4,

11'Výpis zobchodného ľegistra okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sľo, Vložka číslo:
1340618.

Podľa zákona č,.I45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
žiadateľ uhĺadil spľávny poplatok vo výške 4 € kolkom, nakoľko Žiadosť o udelenie zmeny
súhlasu podlieha spoplatneniu (poloŽka 162 písm' y) sadzobníka správnych poplatkov).

Na základe vyššie uvedeného, tunajší úrad, rozhodol tak, ako je uvedené vo výľokovej
časti rozhodnutia.
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