
oKRESľÝ Únło Žrr-,rľł
odbor starostlivosti o Životné prostľedie

oddęlenie ochrany príľody avybraných zloŽiek Životného prostľedia
Námestie vĺ.R. Štefánika 1 , 010 01 Žilina

roto rozhoclnutił 13

e VJ''konetgľii ijťĺ;n l

ROZHODNUTIE

Číslo spisu oU-ZA-o S ZP 3 -20I 6 l03 6 8 6 1 -00 4 lD eb v Žiline đřĺa 14.12.2016

okĺesný ĺľađ Ži|ina, odbor starostlivosti o Životné pľostređie, oddelenie ochĺany
pľírody avybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej spľávy odpadového
hospodáľstva ako pľíslušný orgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zźlkona č,. I80l20t3
Z. z. oorganizácii miestnej štátnej spľávy aozmene adoplnení niektorých zákonov ako
pľíslušný orgán štátnej starostlivosti o Životné prostredie podľa $ 5 zákona č,. 52512003 Z. z.
o štátnej spľáve starostlivosti o Životné prostľedie a o zmene a doplnení niektorých zźkonov
aako miestne avecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstvapodľa $ l08
ods. l písm. m) zákona NR SR č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č). 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších pľedpisov (správny poriadok),

menr

podľa $ 114 ods. 1 písm. a) bod 2. ztĺkona oodpadoch rozhodnutie okľesného úradu ŽiLina
číslo oU-ZA-oSZP3-20l5l044267-003lDęb zo dňa 30.12.2015, platné do 30. decembra
2020, vydané spoločnosti FCC Slovensko' s.ľ.o.' Bratislavská 18' 900 51 Zohor, |Čo:
31 318 762 vo veci súhlasu na prevádzkovaníe zariadenia na zber odpadov tak, že do
výľokovej časti citovaného rozhodnutia:

1./ dopĺňa odpady (zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č,.36512015 Z.z., ktorou sa ustanovil
Katalóg odpadov v kategórii o - ostatný odpad):

PÄ:řťryIłfł

kód odpađu názov odpadu kategória
01 0 101 odpad zťažby rudných neľastov o
01 01 02 odpad z ť ažby nerudných neľastov o
0t 04 08 odpadoqý štľk a drvené hoľniny iné ako uvedené v 010407 o
01 04 09 odpadový piesok a íly o
01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 010407 o
0104 1t odpady zo Spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené

v 010407
o

01 04 13 odpady zrezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 010407 o



2. sttana k ľozhodnutiu č. spisu: oU-ZA-oSZP3-20I61036861-004lDeb

kód odpadu nźłzov odpadu kategóľia
02 0r 03 odpadové rastlinné tkanivá o
02 0r 04 odpadové plasty (okĺem obalov) o
02 0t 07 odpady z lesného hospodárstva o
02 01 09 agľochemické odpady iné ako uvedené v 020108 o
02 03 02 odpady z konzerv ačných činidiel o
02 03 03 odpady z extľakcie ľozpúšťadlami o
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spľacovanle o
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality o
02 05 01 látky nevhođné na spotľebu alebo spracovanre o
02 06 0r materiály nevhodné na spotľebu alebo spľacovanie o
02 06 02 odpady z konzew ačných činidiel o
02 07 0t odpad zprania, čistenia a mechanického spľacovania surovín o
02 07 0Ż odpad z destilácie liehovín o
0201 03 odpad z chemického spracovania o
0207 04 mateľiály nevhodné na spotľebu alebo spracovanie o
03 01 01 odpadová kôra a korok o
03 03 08 odpady z tľiedenia papiera a lepenky uľčených na ľecykláciu o
03 03 09 odpad z vápennei usadeniny o
03 03 10 výmety zvlźlkien, plnív a náteľov z mechanickei sepaľácie o
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka o
04 01 09 odpady z vypľacúvania a apľetácie o
04 02 r0 oľganické látky pľírodného pôvodu (napľ. tuky, vosky) o
04 02 15 odpad zapretácie iný ako uvedený v 040214 o
04 0Ż 17 faľbivá a pigmenty iné ako uvedęné v 040216 o
04 022r odpady Z nespracovaných textilných vlákien o
05 01 17 bitúmen o
0s 07 02 odpady obsahujúce síľu o
07 0215 odpadové prísady iné ako uvedené v 0]0Ż14 o
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 0703 1 1 o
07 05 14 tuhé ođpady iné ako uvedené v 070513 o
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 0801 1 1 o
08 01 18 odpady z odstľaňovania faľby alebo laku iné ako uvedené v

0801 17
o

08 02 01 odpadové náterové prášky o
08 03 13 odpadová tlačiaľenská farba iná ako uvedená v 080312 o
08 03 18 odpadový toneľ do tlačiaľne iný ako uvedený v 0803 17 o
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace mateľiály iné ako uvedené v 080409 o
09 01 07 fotogľafický film a papiere obsahujúce striebľo alebo zlúčeniny

striebra
o



-
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kód odpadu nźzov odpadu kategóľia
09 01 08 fotogľaf,rcký film a papiere neobsahujúce stľiebro alebo

zlúčeniny striebra
o

n01 14 odpady z ođmasťovaniainé ako uvedené v 110113 o
09 01 07 fotogľafický film a papiere obsahujúce stľiebľo alebo zlúčeniny

striebľa
o

09 01 08 fotogľafický film a papiere neobsahujúce stľiebro alebo
zlúčeniny striebľa

o

11 01 14 odpady z odmasťovaniainé ako uvedené v 110113 o
rr 02 03 odpady zvýroby anód pre vodné elektrolytické procesy o
rr 02 06 odpady Z procesov hydľometalurgie medi iné ako uvedené v

I 10205
o

12 OT T3 odpady zo zvárania o
T2 OI T7 odpadový pieskovací mateńál iný ako uvedený v 120116 o
I2 OI 2I pouŽité brusne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v

t20r20
o

15 01 03 obaly z dreva o
ls 01 04 obaly z kovu o
15 01 07 obaly zo skla o
15 01 09 obaly z textilu o
15 02 03 absorbenty, filtľačné materiály, handľy na čistenie a ochľanné

odevy iné ako uvedené v 150202
o

t6 0t 17 železné kovy o
16 01 18 neželezné kovy o
t6 01 20 sklo o
16 0r 22 časti inak nešpecifikované o
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až160213 o
16 02 t6 časti odstľánené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v

r602rs
o

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 160303 o
16 03 06 oľganické odpady iné ako uvedené v 160305 o
16 0s 09 vyľadené chemikálie iné ako uvedené v 160506,160507 alebo

160s08
o

16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro' ľénium, ľódium'
paládium' iľídium alebo platinu okľem 160807

o

16 08 03 pouŽité kata|yzátory obsahujúce pľechodné kovy alebo zlúčeniny
pľechodnÝch kovov, inak nešpeciťrkované

o

16 08 04 použité tekuté katalyzátory z krakovacích pľocesov okľem 16 08
07

o
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kód odpadu názov odpadu kategóľia
16 It 02 výmurovky a žiaruvzdorĺé materiály na báze uhlíka z

inéakouvedenév 161101
o

16 II 04 iné výmurovky a žiaľuvzdomé materiźiy z metalurgických
procesov iné ako uvedené v 161103

o

l7 01 01 betón o
17 0t 02 tehly o
17 01 03 škľidly a obkladový mateńál a keľamika o
17 0r 07 zmesi betónu, teháL, škridiel, obkladového mateľiálu a keramiky

iné ako uvedené v 17 0l 06
o

17 02 0t drevo o
17 0202 sklo o
t7 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 o
17 04 TI káble iné ako uvedené v 170410 o
17 05 04 zęmina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 o
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 o
17 05 08 štľk zo želęzniěného zvľškuiný ako uvedený v 170507 o
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17060I a 170603 o
17 08 02 stavebné materiály nabáze sadry iné ako uvedené v 170801 o
t7 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v

170901 170902 a 170903
o

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 190304 o
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 190306 o
19 04 01 vitľifikovaný odpad o
19 05 01 nekompostované zloŽky komunálnych odpadov a podobných

odpadov
o

19 05 02 nekompostované zLožky Živočíšneho a rastlinného odpadu o
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality o
t9 06 04 zvyšky kvasenia z anaęrobnej úpľavy komunálnych odpadov o
19 08 01 zhrabky zlĺablic o
19 08 02 odpadz lapačov piesku o
19 09 01 tuhé odpady zprimámych filtrov a hľablíc o
19 09 04 použité aktívne uhlie o
19 09 05 nasytené alebo použité iontomeničové Živice o
t9 r0 04 úlętová frakcia a pľach iné ako uvedené v 1 9 1 003 o
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v l91005 o
t9 12 0s sklo o
19 t2 09 mineľálne látky (napr. piesok, kamenivo) o
19 13 02 tuhé odpady zo santĺcie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 o
20 0I 02 sklo o
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2.l meni udelenie súhlasu na ptevádzkovanie zariadenia na żber odpadov podľa $ 97 ods. 1

písmeno d) zákona o odpadoch;

3.l męni vo všeĘých častiach ľozhodnutianázov spoločnosti z .A.S.A. SLOVENSKO spol. s
r.o. na FCC Slovensko, s.ľ.o.;

4./ opľavuje vo výrokovej časti v 2. riadku tabuľky kód odpad 03 01 04 na kód odpadu 03 01
05 s ntŁvom piliny, hobliny, odtezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/dľevovlĺĺknité
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 _ kategória o - ostatný odpad.

ostatné časti citovaného rozhodnutia, ktoľé je platné do 30. decembľa 2020 zosttxaju
nezmenené. Prędmetná zmenaje neoddeliteľnou súčasťou ľozhodnutia číslo oU-ZA-osZP3-
20I5l044267-003lDeb zo dřla 30.12.2015, ktoré vzhľadom na ďoteruz vydané zmeÍly nebude
možné pľedĺziť.

odôvodnenie

Pľevádzkovateľ zaiadenia na zber odpadov spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO, spol.
s r.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor v súčasnosti spoločnosť FCC Slovensko, s.ľ.o.'
Bľatislavská 18, 900 5l Zohoľ (žiadateľ) predloŽila tunajšiemu úľadu dřn 06.09.2016 Žiadosť
o vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zaríadenia na zbet odpadov v ptevádzke .A.S.A.
SLOVENSKO spol. s r.o. _ Aľeál RECOPAP Marček, Ol3 32 Svederník, okľes Żilina,
vydaného rozhodnutím číslo spisu oU-ZA-oSZP3-20I6l02861I-002lDeb zo dřla30.12.2015,
platného do 30. decembra 2020. Dôvodom požiadania o zmenu súhlasu bolo doplnenie
jednotliqých druhov odpadov, zaradených do kategórie ostatný odpad, ktoré by mali byt'
pľedmetom zberu v pľevádzke Areál RECOPAP Maľček, OI3 32 Svedemík, okres Żilina,
v rĺámci kapacitných možností.

kód odpadu názov odpadu kategória
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v

200127
o

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 200129 o
20 0r 36 vyradené elektľické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v

200121,200123 a200135
o

20 02 02 zemina a kamenivo o
20 02 03 iné biologicky nerozlo žiteľ ĺé odpady o
20 03 01 zmesový komunálny odpad o
20 03 02 odpad z tľhovísk o
20 03 03 odpad z čistenia ulíc o
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 dľobný stavebný odpad o
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Spľávny oľgán odpadového hospodárstva oznámiI účastníkom konanie zač,atie
správneho konania dřn25.09.2016 a stanovil 7 dňovu lehotu odo dňa doľučenia oznźmeniana
uplatnenie svoje námietok alebo pľipomienok k udeleniu zmeny súhlasu, vydaného vo veci
pľevádzkovania zańađenia na zbeľ odpadov. Lehota na pripomienky zo strany účastníkov
konania bola ukončená dňom 19.IO.2016. Żiadateľ v pľílohe podania predloŽil:

o Žiadosť vypracovanú v súlade s $ 22 vyhlášky MŽP SR č,. 37llŻu5 Z. z., l<torou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ztkona o odpadoch so zoznamom druhov odpadov,
určených na zber v zariadení;

o dokument Prevádzkový poľiadok - zariadenienazber odpadov;
o fotokópia plnej moci pľe zamestnankyňu žiadateľa;
o vo fotokópii stanovisko obce Svedeľník č,.876lMil20l5 zo dňa 11.11.2015 ačíslo

929 l20I 6 zo dňa 20.09.20I 6;
o vo fotokópii súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zbet odpadov udelený

rozhodnutím č:. oU-ZA-oSZP3-20I5l044267-003lDeb vydaného 30.12.2015 platným
do 30. decembra 2020;

o vo fotokópii zmluvu o zneškodnení odpadov međzi.A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o.
a Bľantner Fatra s.r.o. a zmluvu o zabezpečení zhodnotenia odpadu s firmou Peteľ
Bolek - EKORAY, a.s.;

o fotokópia výpisu z oP.žiadatel'a (nie staľší k podaniu žiadosti ako 30 dn|.

Správny orgán odpadového hospodárstva po pľeskúmaní druhov odpadov, ktoľé sú
predmetom zberu zistíl, Že neboli splnené zákonné ustanovenia pľe doplnenie odpadov tak,
ako bolo predloŽené v žiadosti a Žiadosť s prílohami neobsahovala nźiežitosti potľebné
k udeleniu zmeľy súhlasu na prevźlđzkovanie zariadęnia na zber odpadov. Ztýchto dôvodov
tunajší úrad prerušil správne konanie a vyzval prevádzkovatęľa zariaďenia na zber odpadov
đoplniť podanie.

okľesný urad Żiliną odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany príľody
a lybľaných zložiek životného pľostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodĺĺľstva
stanovil termín preľušenia správneho konania a doplnenia podania vo veci predĺŽenia súhlasu
naprevádzkovanie zariadenianazbet odpadov do 30 dní odo đňaoznámenia rozhodnutia.

Spľávny oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva vzhľadom na skutočnosť, že
pozná pomery v dotknutej prevádzke upustil od ústneho pojednávania a vykonania ohliadky v
zmysle $ 21 správneho poriađku.

Žiaďateľ zasla| doplnenie podania v požadovanom rozsahu v stanovenom termíne do
10.12.2016 (podanie zo đřra 09.12.2016). Pre druhy komunálnych odpadov a odpadov
z obalov uvedených v Žiađosti zmluvu s obcou aoZY v súlade s $ 81 ods. 13' 14, 15, 16
zźlkona oodpadoch bude nakladat' v súlade splatným VZN obce Svedeľník. Żiadateľ
prehodnotil zoznam druhov odpadov uvedených v prílohe č. 6 k Žiadosti zo dřra 25.09.2016
a ponechal len tie druhy odpadov, ktoré bude v prípade potľeby nutné na kĺátke časové
obdobie vyzberať alebo presklađniť v pľiestoroch uvedenej prevádzky. Zźlroveň doplnil
poŽadované údaje v takom rozsahu, ktoré sú postačujúce k udeleniu zmeny predmetného
súhlasu.
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okĺesný llrađ ŽíIina' odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochĺany pľírody
a vybľaných zLožiek Životného prostredia, ako vecne a miestne pľíslušný oľgán štátnej správy
odpadového hospodárstva po pľeskúmaní pľedloŽených dokladov dospel k zźweru, že boli
splnené zźlkoĺlné podmienky pre udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zbeľ ođpadov v takom rozsahu, v akom bol udelený.

Žiadateľ zaplatil spľávny poplatok potvrdením o úhľade spľávneho poplatku (e-kolok)
v hodnote 4,00 €, v súlade s položkou 162 písm. s) zákona NR SR ć.I45ll995 Z. z.

o spľávnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu je moŽno podať podľa $ 54 zákona č:. 7111967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na okľesný úľad Żilina, odbor starostlivosti o životné pľostredie, Námestie M. R.
Štefanikač. 1,010 ü Žilina.

Toto rozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčeľpaný ľiadny opravný
pľostriedok v rámci správneho konania.
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3ć" RNDľ.Drahomíľa Mac

vedúca odboľu

Doľučuje sa:
.-'I.l FCC Slovensko, s.r.o.' Bratislavská 18' 900 5I Zohor

2.l obec Svedeľník, zastúpená starostom obce, obecný úľad Svederník č. 48,
0I3 32 Svederník

Na vedomie:
3./ FCC Slovensko, s.r.o. - oZ Žilina,Na stanicu 56l, 010 09 zilína- Bytčica
Na vedomie (po nadobudnutí pľávoplatnosti):
4.l sIŽP _lŽp v Žiline, oIoH, Legionárska 5,0I2 os Žilina
Zak|adása: lx spis
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a


