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okľesný 'Úrad Malacky odboľ staľostlivosti o životnépľostľedie, ako

spľávy staľostlivosti o životnépľostredie zmysle $ 5 ods. 1 zákona c. szs1200 ) Z.z o štátnej

spľáve starostlivosti o Životné pľostredie a o zmeÍLe a doplnení niekto4ých zákonov v znení

neskorších pľedpisov, v súlade so zákonom I8O120I3 Z.z. o organizácií miestnej spľávy a o
zmene a doplnení niektorych zźtkonov a oľgán štátnej spľávy odpadovóho hospodárstva v zmysle

$ 104 ods.l písm. d) zakona č:. 79l2OI5 Z.z. o odpadoch a o zmęne a doplnení niektorych

zákonov (ďalej len ,,zákon o ođpadoch"), v súlade s $ 46 ztl<ona č,. 7tl1967 Zb. o spľávnom

konaní v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,spľávny poriadok") udeľuje

súhlas
v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch' na pľevádzkovanĺe zaľĺadenia na

zhodnocovanie odpadov okrem 1. spal'ovní odpadovo zaľiadení na spoluspal'ovanie
odpadov, 2. vodných staviebo v ktorych sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných
odpadov, 3. zaľiadenĺa na zhodnocovanĺe biologicĘ ľozložitel'ného komunálneho odpadu
zo ze|ene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a 4. zariadenia na zmenšovanie

objemu komunálnych odpadov, ak jeho ľočná kapacita nepľevyšuje 50 ton, đľŽiteľovi

odpadov

RECOPAP s.ľ.o.' Bľatislavská L8' 900 51 Zohor
Sídlo zariadenia: Hala v areáli skládky F'CC Zohor s.ľ.o.
rčo: ss 877 25l

1. Súhlas sa udelouje na nasledovné druhy odpadov kategóľĺe,,O" ostatný:

Číslo dľuhu
07 02 13

1s 01 01

05 01 02
15 01 05
15 01 09
17 0203
T9 T2 OT

19 12 04
19 12 08
20 01 01

20 01 10

20 01 11

20 0r 39

nánov odpadu
odpadový plast
obaly zpapiera a lepenky
obaly z plastov
kompozitné obaly
obaly ztextí|ii
plasty
papieľ a lepenka
plasty a guma
textílie
papier a lepenka
šatstvo
textílie
plasty

t/rok

Spolu: 15 000



)

2. Rozsah ana|ýz jednotlivých dľuhov nebezpečných odpadov, s ktolými sa v zaľiadení

bude nakladať
Y zariadení sa nenakladá s nebezpečnými odpadmi

3. Zoznam vykonávaných činností
Rl2 Úpľava odpadov urěených na spľacovanie niektorou z činností Rl aŽ Rl1
nt3 sĹladovanie odpadov pred pouŽitím niektorej zčinnostíP.I aż R12 (okĺem dočasného

uloženia pľed zbeľom na mieste vzniku)

4. opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu

zab ezp ečovanĺa pľepľalT o dp adov
V priestoro ch'prevádzkovej haly druhotných suľovín sú vykonávané nasledovné činnosti:

Prebeľanie odpadov - dľuhotn1ých suľovín od oľganizácii - príjem a vykládka odpadov

z privezených tľanspoľtných vozidiel
- Dočasné zhromažďovanie odpadov až đo doby ich ďalšej úpravy alebo odvozv na

zhodnotenie
- Úpľava odpadov lisovaním pomocou hydľaulického paketovacieho kontinuálneho lisu

_ obsluha lisovacieho zariađeniaa obsluha tľiediacej linky
_ Ďalšie zhromažďovanie upľavených odpadov až do doby naplnenia transportnej

dodávky odpađu
- odvoz odpadov zo z\lromažďovacieho priestoru k druhotnému vyrrŽitiu . naloženie

a tľansport odpadov na zhodnotenie
- odpađý dovźrža a následne odváža zmluvný zhodnocovateľ, externý pľepľavca alebo

,oźiaĺa spoločnosti FCC Slovensko s.ľ.o. do zariađenia na zhodnotenie. V pľiestoľoch

pľevádzlrovej haly je odpad pľemiestňovaný pracovníkĺhi pomocou vysokozdvižného

vozika

5. Technicképožiadavkyzariadenia
Pľevádzkováha|a- jednopodlažná oceľová nezateplená hala systém ASTRON SP, rozmery:

I7,34 mx23,34m, s betónovou podlahou a oceľovými vrátami'

V prevádzkovej hale sanachádzajú tieto zaríadęnía:

- Autováha umiestnená pri vstupe do aľeálu, spoločná pľe celý aľeál skládky odpadov

- Triediaca linka ( pásový dopravník + triediaci dopravník
- Automatický balíkovací lis HBC100F BOLLEGRAF na lisovanie druhotných surovín

- VysokozdviŽný vozik2 ks na pľepravu zlisovaných balíkov - prenajatý od spoločnosti FCC
Slovensko, spol. s ľ.o.

- Hasiaci pľístľoj

6. Spôsob zabezpeč.enia odboľnej technĺckej kontľoly pľevádzky zaľiadenĺa
Zädpovedná osoba vykonáva denne vizuálnu kontrolu priestoľov prevádzkovej haly

7. Dokument ooPľevádzkový poriadok a opatrenĺa v prípade haváľĺe - Zhodnocovanie

druhotných surovín Zohor
obsahujé časti - Bezpečnostné pľedpisy a opatľenia v prípade havaľie, ktoľé je potrebné

bezpodmienečne dodržiavať

8. ĎaKie podmienky rozhodnutia
Prevádzkovateľ zariadeľtia vydá Pľevádzkový poriadok zariadeiia, ktoý je súčasťou

prevádzkovej dokumentácie zaľiadenia o technicko-organizačnom zabezpečení riađneho chodu
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zaľiadenia na zhodnocovanie povoleného odpadu a minimaliztrcie vp|yw zariadenĺa na żivotné
pľostredie, ku ktorej ďalej patľí:
a. Prevádzkový denník
b. obchodné a dodávateľské zmluvy tykajúce sa nakladania s odpadmi
c. Vydané súhlasy, vy'jadrenia a stanoviskáorgźtnov štátnej spľávy a samosprávy

Pľevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie povolených ostatných odpadov vedie
prevádzkoý denník zańadenia, ktory obsahuje najmä údaje:
a. mená zamestnancov zodpovedných zaprevádzku v uvedený deň
b. o mnoŽstve a dľuhoch odpadov pľijatých denne, vľźúanę oznaěenia ich pôvodcov,

pľípadne držiteľov
c. o nepľevzatom odpade so zdôvodnenímjeho neprevzatia
d' o technickom stave zariadenia na zhodnocovanie povoleného odpadu

9. Platnosť súhlasu na prevádzkovanię zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje do
31.12.2022.

10. Pľi zmene niektoľej z podmienok ľozhodnutia je potľebné pľedložit' príslušnému
rĺradu životného prostredia žiadosť o zmenu srĺhlasu.

odôvodnenie
Dňa 17.01.2018 požiadala spoločnosti RECOPAP s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51

Zohor' listom zo dřla 29.12.2017, okľesný úľad Malacky, odbor starostlivosti o Životné
prostredie, o udelenie súhlasu v zmysle $ 97 ods' l písm. c) zákona o odpadoch na
prevádzkovanie zańađenia na zhodnocovanie odpadov okrem 1. spaľovní odpadov, zariadení ta
spoluspal'ovanie odpadov, 2. vodných stavieb, v ktoých sa zhodnocujú osobitné druhy
kvapalných odpadov, 3. zariađeĺia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu zo zelene, ak jeho ľočná kapacita neprevyšuje 100 ton, a 4. zańadenianazmenšovanie
objemu komunálnych odpadov, ak jeho ľočná kapacita neprevyšuje 50 ton, pľe držiteľa
odpadov, prevádzka RECOPAP s.r.o. - Hala v areáli skládky FCC Zohoľ' S.r'o..

K žiadosti boli doložené doklady, ktoré poskýujú dostatočný pľehľad o spôsobe
prevádzkov ania zariadenia:
o Zoznam odpadov, s ktoýmĺ sav zariadení nakladá a predpokladané mnoŽstvo
. Spôsob nakladania s povolenými zložkami odpađov aZoznam vykonávaných činností
o Stanovisko k Žiadosti o vydanie súhlasu ĺaprevádzkovanie zańadęnia na zhodnocovanie

odpadov od obce Zohor,zo dř;a 10.01.2018
. Výpis z obchodného ľegistra okľesného súdu Bľatislava I zo dňa 1 1.01.2018, oddiel: Sro,

Vložka číslo: 30814/B
o Rozhodnutie ł. ouŽp-z006lOOl97-HAP/ zo đňaI6.02.2006
o Rozhodnutie ĺ. oÚŽp-z008/00150 II}-KUJ zo dřta23.01.008
o Rozhodnutie ĺ. oÚŻp-z}rcrc]ľ.z}-HAN zo dřla2t.I}'}OIO
o Rozhodnutie č. OU-MA-OSZP-20I4|09630-KUJ zo dňa24'Il.2014
o Pľevádzkoý poriadok, Yerzia4 číslo PP-26, účinnosť od 01.01.2018
o Ztnęrečné stanovisko o posudzovaní vplyvov naživotné pľostredie č,.1847l20II-3'4ldp
o Rámcová kúpna zmluva č,.0412016 so spoločnosťou Smuľĺrt Kappa Recycling CE, s.ľ.o.
o Rámcová kúpna zmluva so spoločnosťou De Paauw Recycling Slovakia s.ľ.o.
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o Rámcová kúpna zmluva3l0003l2016 so spoločnosťou Geneľal Plastic, a.s.

o Zm\uva o spracovaní a odbere nápojovych obalov so spoločnosťou KURUC
COMPANY s.r.o.

o Zmluva so spoločnosťou Hans-Hľuschka-Gasse 9, A-2325 Himbeľg

Na zfülade predložených dokladov olaesný úrad Malacky, odboľ starostlivosti o

životné prostľedie rozhodol tak, ako je uvedené vo ýľoku tohto ľozhodnutia.

Spľávny poplatok v hodnote l1,- eur bol zaplateĺý v zmysle poloŽky 162 písm. c)
zákona Národnej ľady Slovenskej republiky č. I45lI995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v zneni
neskoľších predpisov formou e-kolku (PoloŽka 162 zákona o správnych poplatkoch)'

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa $$ 53 a 54 zákona č:.7111967 Zb' o

spľávnom konaní v zĺení neskoľších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okresnom

úrade Malacky, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie , Ztlhorácka 2942160 A, 901 01

Malacky. Toto ľozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom.

(.)

1,.i .,

odboru

Rozhodnutie sa doručí
1. RECOPAP s.ľ.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor
2. obec Zohor, obecný úrad, Nám ' I' mája č. 1, 900 5I Zohor
3. 2 x spis


