
č j. : oU-M A-osZP -2018 l 002426 Malacky, 01.02.2018

Rozhodnutie ĺoto rozhodnutĺCI nado

łrávoplaľn cł ona: łł.
okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán

správy staľostlivosti o Životné prostľedie v zmysle $ 5 ods. l zákona č). 52512003 Z.z. o
spľáve starostlivosti o Životné prostľedie a o zmęnę a doplnení niektorych zákonov

t:

neskoľších predpisov a orgán štátnej správy odpadového hospodaľstva v zmysle $ l04 ods.1 písm'
d) a $ l08 ods. 1písm' m) zákonač,.79l20I5 Z.z.o odpadoch aozmene adoplnení niektorych
zákonov (ďalej len ,,zźlkon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákona č)' 7|11967 Zb. o správnom
konaní (ďalej len ,, správny poriadok") v znení neskoľších predpisov udeľuje

súhlas
v súlade s $ 97 ods. (1) písm. e) zákona o odpadoch na vydanĺe pľevádzkového poriadku 2.
zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou:
R12 - Úpľava odpadov uľčených na spľacovanie niekto rov z čĺnností Rl až Rll
R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl aź RI2 (okľem
dočasného uloženia pľed zberom na mieste vznĺku.

,,Pľevádzkový porĺadok a opatrenia v prípade haváľie - Zhodnocovanie dľuhotných
surovín Zohor'ś
Druh dokumentu: Prevádzkový poľiadok, Index/čís lo : PP -26, Y erzia 4,
Účinnosť od: 01.01.201 8

Vypľacoval: RNDr. Dominika Mindašovĺá/zg.I2.20l7
Schválil: Ing' Eva Mikulášiov a/ 02.0I.20 1 8

dľžitęľovi odpadov:

RECOPAP s. ľ.o., Bratislavská 18o 900 51 Zohor
rčo: 35 877 25l
Sídlo prevádzky: Hala v aľeáli FCC Zohoľ s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor

1. Vzaľiadení na zhodnocovanie odpadov sa zhodnocujrĺ nasledovné druhy odpadov
kategórĺe,ro(Í ostatný

číslo dľuhu
07 02 13

15 01 0l
05 01 02
15 01 05
15 01 09
17 0Ż 03
19 I2 OT

19 12 04
19 t2 08

nánov odpadu
odpadový plast
obaly z papiera a lepenky
obaly zplastov
kompozitné obaly
obaly ztextí|ií
plasty
papier a lepenka
plasty a guma
textílie

t/ľok

oKRESNÝ
Únno
MALACKY odbor starostlivosti o životné prostredie

Ztlhor ácka 29 42 l 60 A, 9 0 l 26 Malacky
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20 01 01

20 01 10

20 01 11

Ż0 0I 39

papier a lepenka
šatstvo
textílie
plasty

Spolu: 15 000

2. Spôsob pľevádzkovania zariadenĺa na zhodnocovanie odpadov

Pľiestor ĺa z|lromažďovanie odpadov kategóľie ,,ostatý" je navľhnuĘý, vybudovaný

apreváđzkovaný tak, aby nemohlo dôjsť ŕ nežiaducemu vplyvu ĺaživotné pľostredie'

V hale dľuhotných surovín sa zbierajlu dľuhotné suroviny _ uvedené odpady, pľebeľajú sa od

po"äa..'7a''*ŕiv, zbieraju, zllromažďujú, podľa potreby sa tľieđia, následne sa lisujú za

úč.1o* ich ďalšej prepľavy na ďalšie zhodnotenie'

Zozbięrané odpady, ktoré obsahujri viac zložíek aje potľebné ich oddeliť avytriediť' sú

triedené za dodržania postupu, ako je uvedený v prevádzkovom poriadku.

Na zhľomažďovanie odpadov jevyuživarý pľiestor v hale'

Spôsob prevzatiaa evidencie odpadu do zariadeniana zhodnocovanie odpadov:

- Zaevidovanie vozidla, ktoré vojäe do zaľiadenia, zaevidovanie potrebných údajov v pľograme

na autováhe (elektľonická databaza pre pľevádzkoý denník zariadenia)

- hmotnosť vozidla s odpadom
- predchadzĄtlci držiteľ odpadu
- katalógové číslo odpadu
- Špz vozidla
- Pľi odchode vozidla sa vykoná jeho preváženie po vypľźnďnení a hmotnosť pľázdneho

vozidla sa zaeviduje
- Pľi odjazde vozid1a sa potvľdí spľievodka odpadu avodičovi sa odovzdá vážny lístok

s vyplnenými údajmi
- Yizuálnakontľola pľijatého odpadu pred apočas vykládky povolených odpadov zvoziđie|

dodávateľa
- Po kontrole zodpove dný vtĺžny (vAz)nasmeruje vozidlo do haly, prípadne pred halu DS

- Yyprázdřlovanie voziđla ľiadi určený ZoP 1 '
- Dočasné zhromažďovanie odpadov až' do doby ich ďalšej ílpravylzhodnotenia alebo odvozu

na zhodnotenie
- Tľiedenie ođpadov podľa druhu a úprava odpadov lisovaním pomocou hydľaulického

lisovacieho balíkovacieho zaľiadenia
- Ďuisĺ" zhľomaŽďovanie upľavených odpadov aŽ do doby naplnenia tľansportnej dávky odpadu

- odvoz odpadov zo zllromaŽďovacieho priestoľu k dľuhotnému využitiu naloženie

a tľanspoľt odpadov na zhodnotenie

Doprava odpadov: í
Doprava povolených dľuhov odpadov do haly druhotných surovín je zabezpečovaná exteľnou

organirađou alebo tľanspoľtnými vozidlami spoločnosti FCC Slovensko. V pľiestoroch plochy

sa"odpad pľemiestňuj" pr^*ouńĺt-i FCc Sslovensko pomocou vysokozdviŽného vozika'

Po ĺlpravá sa odpad Ĺ*peduje nákladnou dopravou - extemými vozidlami oprávnených osôb ku

konečnému zmluvnému partneľovi'
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Rozsah ana|ýz pľebeľaných odpadov:
V prípade odpadov povolených pľijať do pľevádzky Hala DS _ Zohot, sa vstupné ana|ýzy
nevykonávajú, nakoľko z|oženie a povaha odpadu je vopľed známa. Vstupná kontrola odpadov
je vykonávanávizuálne v dvoch kľokoch:
- Pľi pľeberaní do zariadenianaváhe
- ZoP v hale, priamo pľi vysýpaní odpadu
V pľípade podozrenia, že privezený odpad nie je v súlade s deklarovanými údajmi o odpade,
odpad bude odmietnutý, prípadne sa dočasne pľeskladní na vodohospodaľsky zabezpeč,eĺej
ploche adá sa zneho urobiť ana|ýza vakĺeditovanom laboratóriu, na základe ktorej sa
ľozhodne, ako sa s daným odpadom ďalej na|oží.

Spôsob.zhodnocovania povolených druhov odpadov:
R12 _ lJpravaodpadov uičených na spracovanie niektoľou z činností Rl až Rl1
R13 - Skladovanie odpadov pred pouŽitím niektoľej z činností R1 až R12
Za halu druhotných surovín je potrebné vypracovat' hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom
typu:
R - za odpady, ktoré boli do zariadeniaptíjaté
M - za odpady, ktoré boli zo zariadęnia odovzdané

3. Technické požiadavky zariadenia
- Autoviĺha
- Prevádzkováhala _ jednopodlažná oceľová nezateplenáhala systém ASTRON SP, ľozmery:

17,34 mx23,34m, s betónovou podlahou a oceľovýmivrźÍami.
V pľevádzkovej hale sa nachádzaj ú tieto zariadenia
- Triediaca linka ( pásový dopravník + triediaci clopľavník
- Automatický balíkovací lis HBc100F BOLLEGRAF na lisovanie druhotnych surovín
- Vysokozdvižný vozík _ DESTA na prepravu zlisovaných balíkov - 2 ks - prenajaý od

spoločnosti FCC Slovensko, spol. s r.o'
- Hasiaci pľístroj

4. Bezpečnostné opatľenĺa pri pľevádzke zariadenĺa
_ dodržiavanie bezpečnosti pri pľáci
- zabezpečenie školenie BOZP apožiamej ochľany prekaždého nového pľacovníka
_ dodržiavanie prevádzkového poriadku zariadenia
- zabezpečiť zamęstnancom ochĺanné pľacovné odevy a pľostriedky
_ obsluha zańadenia je zabezpečená len osobou na to zaškolenou
- zodpovedný zaprevádzkuje vedúci stľediska
_ pred začiatkom manipulácie pomocou vysokozdvižného vozika sa kontľoluje stav auzavretie

balíkov a ich pevnosť
- funkčný hasiaci pľístroj

5. Pľevádzka bola zahájená dňa 01.03.2006,

6. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia
Vprípade ukončenia činnosti prevádzky zaťladenia na zhodnocovanie odpadov je

nevyhnutné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých druhov
odpadov oprávnenými organizźtciami. Celý areál bude vyčistený a odovzdaný na ďalšie
vyuŽitie. Ak pri uvedenej činnosti vzniknú ďalšie odpady budú tieŽ zhodnotené alebo
zneškodnené nazáklade uzatvorených zmluvných vzťahov s oprávnenými organiztĺciani.
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7. Ďašie podmienky rozhodnutia
Prevádzkovateľ zaiaďenia vydá Pľevádzkoqý poľiadok zariadenía, ktory je súčasťou

prevádzkovej dokumentácie zańadenia o technicko-organízaěnom zabezpečení riadneho chodu

zariadenía na zhodnocovanie povoleného odpadu a minimali zácíe vplyw zariadenia na životné,

pľostredie, ku ktoľej ďalej patľí:
a. Prevádzkoqý denník
b. obchodné a dodávateľské zmluvy qýkajúce sa nakladania s odpadmi
c. Vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská oľgánov štátnej správy a samospľávy

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie povolených ostatných odpadov vedie
prevádzkoqý denník zatiadenía, ktoý obsahuje najmä údaje:
a. mená zamestnancov zođpovedných zapi,reváđzku v uvedený deň

b. o množstve a druhoch odpadov pľijatých denne' vrźÍane označ,eĺiaich pôvodcov,
prípađne drŽiteľov

c. o neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia
d. o technickom stave zarjadenía na zhodnocovanie povoleného odpadu

8. Pri zmene niektoľej z podmienok rozhodnutĺa je potľebné pľedložĺť pľíslušnému úľadu
životného prostľedia žiadosť o zmenu súhlasu.

9. Platnosť prevádzkového poľĺadku je viazaná platnosťou srĺhlasu na pľevádzkovanie
zarĺadenia ku ktoľému bol vydaný. Súhlas naprevádzkovanie zańadeniana zhodnocovanie
povoleného odpadu sa udeľuje na dobu do 31 .12.2022 (alebo na dobu uvedenú v rozhodnutí
o Zmene doby platnosti tohto súhlasu).

odôvodnenie
Dňa 17.01.2018 požiadalra spoločnosť RECOPAP s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51

Zohor, listom zo dřla 29.12.2017, okľesný úľad Malacky, odbor staľostlivosti o Životné

pľostredie, o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 2. zariađenĺa na

zhodnocovanie odpadov činnosťou:
R12 - Úpľava odpadov uľčených na spracovanie niektoľou z činností Rl až Rl1
R13 _ skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl až R12 (okĺem dočasného

uloŽenia pred zbeľom na mieste vzniku):

,rPľevádzkoý porĺadok a opatľenia v prípade havárie - Zhodnocovanie dľuhotných
surovín Zohor"
Druh dokumentu: Pľevádzkoqý poľiadok, Index/číslo : PP -26, Y erzia 4,

Účinnosť od: 01.01.201 8

Vypracoval : RNDľ. Dominika Mindašova/29.l2.20l1
Schválil: Ing. Eva Mikulášiov á/0Ż.0I.20 1 8

K žiadosti boli doložené doklady, potľebné k udeleniu požadovaného súhlasu:

o Pľevádzkový poriadok: ,oPrevádzkový poľiadok a opatľenia v pľípade haváľie
Zhodnocovanie dľuhotných suľovín Zohor"Druh dokumentu: Preváđzkový poľiadok,

Index/číslo: PP-26, Yęrzia 4, Učinnosť od: 0l.01.2018, Vypľacoval: RNDr. Dominika
Mindašova/zg.I2.20I7, Schválil : Ing. Eva Mikulášiov á/ 0Ż.01 .2018
ČłsŤ A - Prevádzkoý poriadok
ČłsŤ g - opatrenia pre pľípad haváľie (pľi nakladaní s nebezpečným odpadom)

ČłsŤ C * Technologický reglement
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Výpis zobchodného registra okĺesného súdu Bľatislava I kdátumu 11.01.2018, oddiel:
Sro, Vložka číslo: 308I4lB

Na základe predložených dokladov okľesný úľad Malacky' odbor staľostlivosti o životné
pľostredie rozhodol tak, akoje uveđené vo qirokutohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v hodnote 11 eúr boI zaplatený v zmysle poloŽky 162 písm. e) zźlkona
Naľodnej ľady Slovenskej ľepubliky č. I45lI995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších pľedpisov foľmou e_kolku (v pľílohe časti X. Životné pľostredie položka 162).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa $$ 53 a 54 zákonač:.7Il1967 Zb. o

správnom konaní v zneni neskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňa jeho doľučenia na
okľesnom úrade Malacky, odboľ starostlivosti o životné prostľedię , Záhorácka 2942160 A,
90l 01 Malacky. Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

\'ł,

vedúca

Doručí sa:
1. RECOPAP, s.ľ.o., Bľatislavská 18,' 900 5l Zohor
2. 2 x spis


