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ROZHODNUTIE

okľesný írađ Żílina. odboľ starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie štátnej správy

vôd a vybraných z|ožięk životného pľostľedia kľaja (ďalej len okľesný úľad v sídle kĺaja

Żilina1, ako príslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 4 ods. I zźlkona

č,. 5Ż5lŻO03 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostređie a o Zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa $ 107 písm. g) zákona č.7912015

Z.z. o odpađoch a o zmęne a doplnení niektoqich zákonov v zneni neskoľších predpisov

(ztkon o ôdpadoch) apodľa ztkona č,. 7111967 Zb, o spľávnom konaní v zneni neskoľších

pľedpisov' na zźklade žiadosti žiađaÍeľ a

FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18o 900 51 Zohor,lčo: st 3l8 762,

menl

podľa $ 1 14 ods. 1 písm. a) ztlkonao odpadoch v spojitosti s $ 97 ods. 17 zźtkonao odpadoch

ľozhodnutie Kĺajského uľadu Životného pľostľedia , Żiline, odboru starostlivosti o životné

pľostľedie, č, N2OIO/00208/SI zo dňa 18.01.2010 a jeho zmeny ľozhodnutie

ikajského úľadu životného prostľedia v Żilínę, odboru starostlivosti o Životné prostľedie,

ĺ. Ńzot1/00195/Sl zo đía 28.0I.ŻOI1, rozhodnutie Kľajského úľadu životného pľostredia

, Žiline, odboru staľostlivosti o životné pľostredie, č,. 20l2l906-2lch zo ďřla Ż5.06.2012,

ľozhodnutie okľesného uľadu Żi|ina, odboľu staľostlivosti o životné prostľedie č:. OU-ZA
-osZP2-2OI5l02z5I3-0O2lChab zo dřla23.07.2OI5, ktorym bol udelený súhlas spoločnosti:

FCC Slovensko, s.r.o. (pôvodný názov spoločnosti A.S'A. Slovensko spol. s ľ.o.),
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Bľatislavská 18, 900 5l Zohoľ, lČo: :1318762, na pľepľavu nebezpečných odpadov

pľesahujúcu územný obvod okĺesného úľadu a pľepravu nebezpečných odpadov pľesahujúcu

ivemíe-Yłaja od póvodcov odpadov zcelého :územia SR do miesta nakladania, pľevádzky

žiadateľa- Neutľalizačná stanica, Na stanicu 561, 010 09 Zilina.

Výrok rozhodnutia včasti, ktoľá určuje druh akategóľiu odpadov zarađených podľa

vyh1áiky lvĺŻp SR č. 36612015 Z.z., ktorou sa ustanovuje . 
Katalóg odpadov,

v znęni neskoľších pľedpisov, ktoré sú predmetom prępľavy sa doplňa o nasledovné

nebezpečné odpady :

Výľok rozhodnutia v časti, ktorá stanovuje čas, na ktoľý sa súhlas udeľuje, znie :

Súhlas na pľepľavu nebezpečných odpadov platí od 01. 09. 2018 do 31. 08. Ż023.

ostatné časti. ľozhodnutí Kĺajského úradu životného pľostredia v Ż1|ínę, odboru

staľostlivosti o Životné pľostredie, č. N2O10/00208/S| zo dńa 18.01.2010 a jeho zmeny

ľozhodnutie Kĺajského uľadu životného pľostľedia v Żilĺnę, odboru staľostlivosti o životné

prostľedie, ĺ. azoĺ1/00195/Sl zo dňa 28.OI.20I1, ľozhodnutie Kľajského úradu životného

prostľedia v Žiline, odboru staľostlivosti o životné pľostľedie, ě. 20|2l906-2lch zo dňa

źs'oe.zoĺz, rozhođnutie okľesného úľadu Żilina, odboru starostlivosti o životné prostľedie

č. oU-ZA-oSZP2-2OI5lO225I3-002lChab zo ďňa 23' O7. Ż0I5, ostávajú v platnosti.

Toto rozľrodnutię sa stáva ich neoddeliteľnou súčasťou'

odôvodnenie

Żiađateľ spoločnosť FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor,

IČď3i 3igl6z,požiada1 listom zodřra17.04.Ż018, doručenýmtunajšiemuúradudňa

30. 04. 2018, o preäĺženie platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu

ilzemĺý obvod đkľesného uradu a prepľavu nebezpečných odpađov presaĘúcu územie kłaja,

kto4ý mu bol udelený ĺozhodnutím Kĺajskéľro uia{u-1ivotńého pľostľedia v Żiline, odboru

staľostlivosti o Životné pľostľedie' č'. NŻOI0/00208/SI zo dřla 18.01.2010 a jeho zmenami

ľozhodnutie Kľajského ůľadu Životného pľostredia v Żiline, odboľu staľostlivosti o Životné

prostľedie, ĺ. uzol1/00195isl zo dňa zb.ot.zotl, ľozhodnutie Kĺajského úľadu Životného
'pľostľedia v Ži|íĺe, odboru staĺostlivosti o životné pľostredie, č. 20I2l906'ŻlCh zo día

zs.os.zotz. ľozhodnutie okresného úradu Żilina, odboľu staľostlivosti o Životné pľostredie

č,'oIJ-ZA-osZP2-20I5l0225I3.0O2lChabzodřĺa23'07.2015.
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Súčasne požiadal o rozšírenie pôvodného súhlasu na pľepravu odpadov o nový druh odpadu.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté spľávne konanię.

Żiadateľovi nie sú známe žiadne zźlvažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť doteľajší

spôsob nakladania s odpadom. od vydania posledného súhlasu nedošlo k zmene skutočností,

ktoré boli ľozhodujúce pľe udelenie súhlasu.

Żĺadateľ v žiadosii o predĺženie súhlasu na pľepravu nebezpečných odpadov pľedloŽil

nálęžitosti v zmysle $ 24 ods. 3 a4 vyhlášky č. 371l20I5 Z'z.,ktoľou sa vykonávajú niektoľé

ustanovęni a zákona o odpadoch.
K žiadosti boli pľeđložené nasledujúce pľílohy :

- zoznamdľuhov odpadov, ktoré sa budú pľepľavovať

- kópia súhlasu a jeho zmien, na základe ktorých sa činnosť vykonáva v čase podania

žiadosti
- kópiavýpisu z obchodného registra.

Súhlas na pľepľavu nebezpečných odpadov možno podľa $ 97 ods. 16 zákona o ođpadoch

udeliť 1en na_uľ8itý čas, tj._najviac napať rokov. Pođľa $ 97 ods. 17 sa platnosť súhlasu

podľa ods. 16 prjdÍżi, ak-nedóšlo k zmene skutočností, ktoré sú ľozhodujúce na vydanie

,úhlur.r, a ak sä žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej spľávy

odpadového hospodaľstva najneskôr tľi mesiace pľed skončením platnosti súhlasu.

Tunajší ĺľad udilil žiadatęľovi súhlas na dobu od 01 .09.2018 do 31. 08. Ż023, pľičom

vychěĺdzal zpodmienky upľavenej v citovanom ustanoveni zákona o odpađoch a z platnosti

aktuálneho súhlasu na prepľavu nebezpečných odpadov.

Dľuh odpadu, o ktoré ziaaateľ žiada súhlas na prepravu rozšíľiť je pľedmetom citovaného

rozhodnůia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi' Na základe tejto skutočnosti správny

oľgán zmęnil výrok rozhodnutia i v časti, ktoľá určuje druh a kategóľiu odpadov zarađených

po"aľu vyhlášky MŽP SR č,. 366lŻ015 Z'z', ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoľé sú

pľedmetom prepľavy'

Keďže žiadosť spolu s predloŽenými dokladmi poskytuje dostatočný podklad pre Zmenu

rozhodnutia vo veci pľedízenia súhlasu na pľepľavu nebezpečných odpadov a žiadateľ dodľžal

podmienky ustanovóni a $ 97 ods. 17 ztkona o odpadoch, tunajší úľad upustil od ústneho

pojednávania a vykonania ohliadky podľa $ 21 spľávneho poľiadku.

Na platnosť ľozhodnutia Kľajského uradu životného prostľedia V Żiline, odboru

staľost1ivosti o životné pľostredię, č,. N2O10/00208/S1 zo dňa 18.01.2010 a jeho zmęny

rozhodnutie Kľajského uľadu životného pľostredia v ŻíIine, odboru staľostlivosti o Životné

oľostľedie. č. NŻOI1/00195/Sl zo đňa zb.ol.zotl, ľozhodnutie Kľajského úľadu životného

i'o'r'.aiu' v Żiline, ođboru staľostlivosti o Životné prostredie, č,. Ż0|2l906-Żlch zo ďňa

is'oe'zotz, rozhodnutie okľesného úradu Żiliĺa, odboru staľostlivosti o životné pľostľeđie

č. oU-ZA-osZP2-2OI5lO225t3-0O2lChab zo dř]tr- 23. 07. 2OI5, ktoľým bol udelený srihlas

na prgpravu nebezpečných odpadov sa vďahuje ustanovenie $ 135 ods' 18 zákoĺa

ć.79lŻ0I5 Z.z. o oäpadôch a đ zmefie a doplnení niektoqých zákonov, v- zmysle ktorého,

ľozhodnutia vydané podľa doteľajších pľeäpisov na úseku odpadového hospodáľstva

sa povaŽujú za'rozÁodÄutia vydané podľa tohto zákona a zostävajú v platnosti'

Żiadatęľ zap|ati| správny poplatok v hodnote 4,00 €, formou potvľdenia o úhľade

spľávneho popláttu u 
'ĺlua. 

spoiozkou 162 písm. y) ztlkoĺač,.I45lt995 Z'z' o spľávnych

poplatkoch v znęní neskoľších predpisov'
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Na zźklađe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené

vo výľokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenĺe:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle $ 53 a 54 zźlkoĺa č,.7111967 Zb.

o správnom konaní v zneni neskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňa oznámenia ľozhodnutia

na okľesný inad Żi|iĺa' odboľ staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenie štátnej ;Pľávľ vôd

a vybľanýchz|ožiekŽivotného pľostľedia WEa, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Zi l i n a.

Toto ľozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný

pľostľiedok v rámci správneho konania.

Ing
poverena vedúceho odboru

Doručuje sa:

/lÁ FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor

Na vedomie:

1. okľesný uradŽi|ina' OSZP 3, Vysokoškolákov 8556i33B,010 08 ŽíIiĺa
2. SIŽP - IoH, Legionaľska 5' 010 ü Żi|ina
3. MŽP SR, odbořodpadového hospodaľstva, Námestie Ľ' Štúľa č. I,8I2 35 Bratislava

4. Spis
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