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ROZHODNUTIE v Ky$. N' Mestę dňa 0 ô9

okľesný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné pľostredie ako
pľíslušný orgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zákonač,. I80l20l3 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej spľáVy a o zmene a doplnení niektoých zálkonov, ako príslušný orgán štátnej
spľávy starostlivosti o životné prostľedie podľa $ 5 zfüona NR SR č,. 52512003 Z. z. o štátnej
spľáve staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
vecne amiestne pľíslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva podľa $ 108 ods. 1

písm. m) zákona NR SR ć. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ,,zźtkon o ođpadoch") apodl'a zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších pređpisov (spľávny poriadok)

udelĘe

srĺhlas
podľa $ 97 ods. 1 písm. f) zźlkonao odpadoch

na nakladanie s nebezpečným odpadom vľátane ich pľepravy, ak
dľžĺtel'odpadu ŕočne nakladá v súhľne s väčším množstvom ako l' tona, alebo

ak pľepravca prepľavuje ľočne väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov

pľe

oKRESNÝ
Únno
KYsUcKÉ NoVÉ MEsTo odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie

Litovelská I2I8,024 01 Kysucké Nové Mesto

F'CC Slovensko, s. ľ. o.
Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor
31,318 762
Spal'ovňa odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova
234610240l Kysucké Nové Mesto

obchodné meno:
sídlo:
lČo:
miesto nakladania. prevádzka

Podmienky súhlasu

l. Súhlas sa vďahuje na nakladanie snebezpečnými odpadmi vprevádzke Spal'ovňa
odpadov Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 23461 024 0l Kysucké Nové Mesto,
vrátane ich pľepravy v ľámci územného obvodu okľesného uradu Kysucké Nové
Mesto. odpady, s ktorými sa bude nakladať sú zaĺadené podľa vyhlášky uŽp sn ĺ.
36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni neskoľších pľedpisov
nasledovne:



Kód
ođnadu

Nfuov odpadu Kat.

02 01 08 agľochemické odpady ob sahui rice nebezpečné látky N

03 0l 04
piliny, hobliny, odrezky, odpadové ľezivo alebo
drevotľieskové/dľevovlĺíknité dosky, dyhy obsahuj úce nebezpečné látky

N

03 02 01 nehalogénované oľganické prostľiedky na ochranu đľeva N
03 0202 orsanochlóľované pľostriedky na ochľanu dľeva N
03 02 03 organokovové prostľiedky na ochĺanu dľeva N
03 02 04 anorganické prostriedky na ochľanu dľeva N
03 02 05 iné pľostriedky na ochľanu dľeva obsahuiúce nebezpečné látky N
04 01 03 o dp ady z o đmasťovania ob sahuj úc e ro zpúšťadl tĺ b ez kv ap alĺej fazy N
04 02 14 odpad z aptetácie obsahujúci organické ľozpúšťadlá N
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N
0s 01 05 rozIiate ropné látky N
05 01 07 kyslé dechty N
05 01 08 iné dechty N
05 01 11 odpady z čistenia palív zásađami N
05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny N
0s 01 15 použité fi ltračné hlinky N

06 13 01
anorganické prostľiedky na ochĺanu ľastlín, prostriedky na ochĺanu dręva
a iné biocídy

N

07 01 03
oľganické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
luhv

N

07 0r 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0r 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčnésplodiny N
07 01 08 iné destilačné zwšky a reakčné splodiny N

07 0203 organické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
luhy

N

07 02 04 iné oľganické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matęčné lúhy N
07 0207 halogénované destilačné zwšky a ľeakčné splodiny N
07 02 08 iné đestilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 021,4 odpadové prísady (aditíva) obsahuiúce nebezpečné látky N
07 02 16 odpady obsahuj úce silikóny N
07 03 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 03 03
organické halogénované rozpúšťadlá' pľemývacie kvapaliny a matečné
1úhy

N

07 03 04 iné oľganické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
07 03 08 iné destilaěné zvyšky a reakčné splodiny N

07 03 11
ka|y zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
nebezpečné látkv

N

07 03 99 odpady inak nešpecifikované
07 04 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 04 03
organické halogénované ľozpúšťadlá, prem;ývacie kvapaliny a matečné
1úhy

N

07 0404 iné oľganické rozpúšt'adlá, pľemývacie kvapaliny a mateěné lúhy N
07 04 0'7 halogénované destilačné zwšky a ľeakčné splodiny N
07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
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Kód
odnadu Názov odpadu

tuhé

Kat.
07 04 t3 N
07 05 03

oľganickéhalogénované rozpúšť adIá, prem;ývacie kvapaliny a matečné N
07 05 04 iné a matečné l N
07 05 07 destilačné a ľeakčné N
07 05 08 iné destilačné a reakčné

tuhé o ne
N

07 05 13 N
07 06 03

organické halogénovanéľozprĺšťadl á, premýv acie kvapaliny a matečné N
07 06 04 iné oľganické ľozpúšťadlá, prqmývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 destilačné a ľeakěné N
07 06 08 iné destilačné a ľeakčné N
07 07 0I vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 03

oľganické halogénovanérozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
I N

07 07 04 me a matečné N
07 07 07 destilačné a ľeakčné N
07 07 08 iné destilaěné a ręakčné N
08 01 11

odpadové faľby a laky obsahujúce organické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky N

08 01 13
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné N

08 01 17
odpady z ođstraňovaniafaľby alebo laku obsahujúce organické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N

08 01 21 ođstraňovač alebo laku N
08 03 12 odpadová tlačiarensk á" farba obsahu I űcanebezpečné látky N
08 03 16 ve N
08 03 t7 odpadový toner do tlačiaľneobsahuiúcinebezpečnélátky N
08 03 19 N
08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rczptŠťadlźl
alebo me ne N

08 04 11
kaly z lepidiel a tesniacich mateľiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo lne ne N

08 04 13
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiál y, ktoľé obsahujú

alebo iné ne N

08 04 15
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály t ktoré

u alebo iné ne N
08 04 t7 N
09 01 03 ok v N
09 01 11

fotoapaľáty na jedno použitie
16 06 02 alebo 16 06 03

s batéľiami zaradeĺými do 16 06 01, N

09 01 13
vodný kvapalný odpad zregeneŔlcie stľiebľa v mieste ľegeneľácie iný
ako v090106 N

11 01 15
eluáty a kaly z membľiĺnových alebo iontomeničových systémov

uce N
tl 01 16 alebo iontomeničové Živice N
r1 01 98 o uceme N
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Kóđ
odnađu
12 OI T2 použité vosky a tuky N
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 03 iné ľozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N

15 01 t0
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

t5 02 02
absoľbenty, filtľačné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

N

16 0r 07 oleiové filtľe N
16 0t 13 brzđové kvapaliny N
16 0t 14 nemľznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečn é látky N
16 03 03 anoľganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 05 organické odpady obsahuiúce nebezpečné látky N

16 05 06
laboratóľne chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo
obsahuiúce nebezpečné látky vrźúane zmesí laboratóľnych chemikálií

N

16 05 07
vyľadené anoľganické chemikálie pozostávajíce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečn é látky

N

16 05 08
vyradené organické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečné látky

N

16 07 08 odpady obsahujúce olej N

17 0204 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

18 01 03
odpady, ktoľých zbet a zneškodňovanie podliehaj ú o sobitným
p ožiadavkám z hľadi ska pľevencie nźl<azy

N

18 01 06
chemikálie pozo stávaj íce z nebezpečných látok alebo obsahuj úce
nebezpečné látkv

N

18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnei starostlivosti N

18 02 02
odpady' ktoľých zbet a zneškodnenie podliehajú osobitným poŽíadavkám
z hľadiska prevencie ĺákazy

N

18 02 05
chemikálie pozostávaj llce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

18 02 07 cytotoxické a cýostatické liečivá N
t9 0207 olei akoncentráty zo separácie N
19 02 08 kvapalné hoľľavé odpady obsahujúce nebezpečn é lárky N
19 02 09 tuhé hoľľavé odpady obsahuiúce nebezpečné látky N
19 02 tr iné odpady obsahujúce nebezpečné látĘ N
19 08 06 nasytené alebo použité iontomeničové Živice N
19 08 07 roztoky a kaly zregeĺerácię iontomeničov N
19 08 08 odpad zmembttnor1ých systémov s obsahom ťažkýchkovov N

19 08 10
zmesi tukov a olejov z ođlučovačov oleja zvody iné ako uvedené v
19 08 09

N

19 lŻ 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 0r 13 ľozpúšťadlá N
20 01, r7 fotochemické látky N
20 0t t9 pesticídy N
20 01 26 oleie a tuky iné ako uvedené v 20 0l 25 N
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Kóđ
odpadu Názov ođpadu Kat.

20 0t 27 faľby, tlačiaľensk é farby, lepidlá a žívice obsahuiúce nebezpečn é léúky N
20 0t 29 deteľgenty o nebezpečné látky N
20 0t 3t cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 0I 37 dľevo obsahuj úce nebezpečn é látky N

2. Činnosti, ktoré sa povoľujú pľi nakladaní s odpadmi:
- D10 Spaľovanie na pevnine
- D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektoľej z činnostiDl ažD12
- D15 Skladovanie pľed pouŽitím niektorej z činností DI TŽ D14 (okľem đočasného

uloŽenia pred zberom na mieste jeho vzniku),
- Prepľava nebezpečných odpadov do preváďzky za účelom zneškodňovania

(týmto súhlasom je pľeprava povolená len v ľámci územného obvodu okľesného
uľadu Kysucké Nové Mesto).

3. odpad bude prepľavovaný dopravnými pľostľiedkami spoločnosti FCC Slovensko,
s. ľ. o.' pľípadne inou zazmluvnenou foľmou pľepľavy' ktoľé vyhowjú predpisom
ADR.

4. MnoŽstvo nebezpečných odpadov, s ktoými sa bude nakladať, respektíve množstvo
zneškodnených odpadov v zańadeni je maximálne 1 500 ton za rok (4 500 kg za
deň).

5. PľedmeĘý súhlas je vydaný na dobu určitú do 31. januáľa 2023, pokiaľ nenastanú
dôvody na jeho zmenu' zrušenie alebo stratu platnosti podľa príslušných ustanovení $
lI4 zäkonao odpadoch.

6. Podmienkou nakladania zneškodňovaním je platnosť príslušného rozhodnutia oľgánu
štátnej spľávy ochľany ovzdušia (v súčasnosti právoplatné ľozhodnutię okľesného
uľadu Kysucké Nové Mesto, odboru staľostlivosti o Životné prostredie
oU-KM-o sZP -2017 1000009-0 1 2 z 27 . októbra 2017).

7. Nadobudnutím pľávoplatnostĺ tohto rozhodnutia stľáca platnost' pôvodný súhlas
na nakladanĺe s nebezpečnýmĺ odpadmĺ A 2012ĺ03080_002/JNK z 20. septembľa
2012 vydaný obvodným úľadom žĺvotného prostľedĺa v Žiľne a pľedíženie
vydané ľozhodnutím Okľesného úradu Kysucké Nové Mesto, odboľu
staľostlivosti oživotné prostľedĺe oU_KM_osZP-2015l000412_003/Sim zo
17. júna 2015.

opis zaľiadenia, technické požiadavky a bezpečnostné opatľenia uvádzanéźiadatel'om

Zaľiadenie pre teľmické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných
odpadov, najmä však oľganických a hoľľavých odpadov (yrevádzka spal'ovne v Kysuckom
Novom Meste) slúži na spálenie daného odpadu za účęlom zmenšiť jeho objem a zmeniť ho
na sterilné skládkovateľné popoloviny s následným využitím uvol'neného tepla cez
teplovodný kotol.

Spaľovanie tuhých, pastovitých itekutých odpadov prebieha vdvoch častiach
zaľiadenia. Primámy stupeň spaľovania prebieha v spaľovacej pyroIýznej komoľovej peci
HOVAL GG 24, kde sa teplota spaľovania pohybuje v rczpätí 300 až 800 'C. Zańadenie je
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konštruované na prerušovanú prevádzku. Po niekoľkohodinovom plnení musí bý zbytkový

uhlík ponechaný na vyhoľenie. Spaľovací pľoces je regulovaný automaticky. S každým

naplnením komôry, ktoý dáva đo pľevádzky ručne obsluha, sa automaticky zapne dobeh

zibezpečujúci spálenie pevných uhlikatých častí a vychladnutie zariadenia. Sekundáľny

stupeň spáľovania pľebieha v teľmoľeaktoľe TR 24, kde sa teplota spaľovania pohybuje

v rőzpäti- 900 ďŽ 1 2_00 oC. v zaríadęĺi sa miešajú plyny do správneho pomeru so vzduchom.

objem teľmoreaktoľa je dimenzovaný tak, aby plyny stačili dokonale zhoľieť.

Prevádzka má na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vývoľený pľiestoľ na

manipuláciu. Priestor je riadne oznaěený, vetľateľný auzamykateľný. V mieste sanachźtdzaj'(l

opatienia pľe prípad ňavrĺľie spolu s identifikačnými listami nebezpečného odpadu,havaĺijná

,đpruuu v pľĺpađe vzniku haváĺie a ostatné inteľné pľedpisy spoločnosti. odpady sú

skiadované_ v nádobách, pľípadne v sudoch, vaniach alebo kontajneroch. Nesmie dôjsť

k zmiešaniu a styku nebezpečných odpadov s vodou. Pľeto musia mať miesta uľčené na

nakladanie spevnené nepriepustné plochy a musia bý' zastľešené.

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v pľevádzke, respektíve výkon pracovnej

činnosti musí byt' zabezpečovaný tak, aby nedochádza|o k ohľozeniu zdravia, života, majetku

ako aj zhoľšeniu Životneho a pľacovného pľostredia. SamoĘý proces spal'ovania musí byť

vykonaný takým spôsobom, uby 
'a 

čo najviac znížíIo množstvo vznikajúcich zvyškov po

spaľovaní a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti.

Ďalšie podmienky súhlasu

1. Suvedenými nebezpečnými odpadmi sa bude nakladať v súlade slegislatívnymi
pľedpismi p|atnými v oblasti odpadového hospodaĺstva, nebezpečné odpady musia

bý zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom tým, že

zĹemé náäoby $ěvné obaly) budú vhodné pľe zber pľíslušného đruhu nebezpečného

odpadu, odolné-proti mechanickému poškodeniu a chemickému vplyvu škodlivín,

skladovacie miesia musia bý ztiadené apreváďzkované tak, aby nemohlo dôjsť pľi

manipulácii s odpadmi k poškodeniu životného pľostredia'

2. Nakladanie s odpadmi bude vykonávané tak, aby nedošlo k ohľozovaniu kvality

životného pľostľedia, pri vzniku havaľijnej situácię musia bý ihneď realizované

opatľenia názamedzenie šírenia havárie a odstľánenie následkov havaľie.

3. Držiteľ odpadov musí zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci jednotlivé činnosti pľi

nakladaní s nebezpečnými odpadmi boli poučení o bezpečnosĘých predpisoch pľi

manipulácii s nebezpečnými odpađmi, o opatľeniach v prípade havaľijného úniku

znicia boli vybavení pracovnými pomôckami a pľedmetmi pľe zabezpečenie výkonu

týchto opatľení.

4. Pri nakladaní s nebezpečnými ođpadmi dođľŽiavať všeobecnó povinnosti poľa

ustanovenia $ 12 zćtkona č).7glŻot5 Z. z. o odpadoch, dodržiavať povinnosti držiteľa

odpadu podl'a ustanovenia $ 14 zäkoĺa č:. 7912015 Z. z. o odpađoch, nakladať

snebe'pôĺnými odpađmi vsúlade s $ 25 zákonač,.7912015 Z. z. o odpadoch apri
prepľave dodľŽiavať ustanovenia $ 26 zákonač,.7912015 Z. z. o odpadoch.
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5. Skladovanie odpadov zabezpečovať v súlade s ustanoveniami $ 8 vyhlášky vĺŽp sn e.
37|l20l5 Z. z.' ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch,
označovať nebezpečné odpady ako aj sklad odpadov v súlade s $ 6 ods. 3 vyššie
citovanej vyhlášky. Zańadeníe na zneškodňovanie odpadov bude pľevádzkované
v súlade s $ 12 vyššie citovanej vyhlášky.

6. o množstvách adľuhoch odpadov viesť evidenciu azasieLať požadované hlásenia
v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 366/2Ol5 Z. z.. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.

7 . Zakazuje sa vykonávať činnosti uvedené v ustanoveniach $ 13 a $ 25 ods. I zźlkona č,.

7912015 Z. z. o odpadoch.

Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť FCC Slovensko, s. r. o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohot alebo ním
poverený subjekt, je povinný preľokovať s okľesným úľadom Kysucké Nové Mesto
všetĘ okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu skutočností udeleného súhlasu.

2. V súlade s ustanoveniami $ 114 ods. l zźkona o odpadoch môŽe okľesný úrad
Kysucké Nové Mesto udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť.

3. Na základe žiadosti žiađateľaokľesný úrad Kysucké Nové Mesto predÍzitento súhlas
v zmysle $ 97 ods. t7 zźů<ona o odpadoch, pokiaľ budú dodržané podmienky tohto
ustanovenia.

4 Zrušením vyššie uvedenej fiľmy, jej prevádzky alebo zmenou identifikačného čísla
(ICo)' uvedeného v predmetnom súhlase ' zaĺlikáplatnosť tohto súhlasu.

5. Predmetruý súhlas ĺęnaltrádza vydanie iných súhlasov podľa ďalších platných
legislatívnych pľeđpisov.

odôvodnenĺe

Spoločnosť FCC Slovensko, s. ľ. o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohot požiadala
18. januáľa 2018 okľęsný rirad Kysucké Nové Mesto oudelenie súhlasu na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravy, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držíteľ
odpadu ročne nakladá v súhľne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak pľepľavca
prepravuje roěne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov podľa $ 97 ods" 1 písm.
Í) ztů<ona č,. 79l20I5 Z. z. o odpadoch pre prevádzku Spaľovňa odpadov Kysucké Nové
Mesto, Kukučínova2346,024 01Kysucké Nové Mesto. KeďŽe ide o pľevádzku spaľovne, do
ktorej sú jednotlivé odpady đovážané od pôvodcov odpadov za tň,elom zneškodnenia,
žiadateľ sa stáva dľžiteľom, ktoý s odpadom nak|adá, t. j. na túto činnosť je potrebný
predmetný súhlas.

Dňom podania žiadosti o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy, t' j. 18. januaľa 2018 bolo zać,até správne konanie v tejto veci. okresný
úrad Kysucké Nové Mesto, odboľ starostlivosti o životné prostľedie oznámením OU-KM-
OSZP-2018/000195-002 z23. januára}}Iľ oznámilzač,atie konania v predmetnej veci.
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Nakladanie s odpadmi v prevádzke spaľovne bolo doposiaľ (podľa staľého zákona NR
sRč,.2231200I Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších
predpisov) povolené v komplexnom súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa $
7 ods' 1 písm. g) tohto zźkona. PľedmeĘý súhlas obvodného uľadu životného prostredia
v Žiline A20lŻl03080-002/JNKz2O. septembľa 2012bo|ptedižený rozhodnutím okresného
uľadu Kysucké Nové Mesto, odboru staľostlivosti o Životné prostredie
oU-KM-osZP-20I5l000412-003/Sim zo 17. júna 2015. Podľa vsúčasnosti platnej
legislatívy zélkonač,.79l20I5 Z. z. o odpadoch sa jedná odva rőznę súhlasy. Ato súhlas
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa $ 97 ods. 1 písm. Í) zĺĺkona o
odpadoch, ktoľý je predmetom tohto konania a súhlas na zhromażďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu odpadu podľa $ 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, ktorý nie je
pľedmetom konania.

Nakol'ko sa jednotlivé odpady v prevádzke zneškodňujű, ateda žíadateľ je koncovým
dľžiteľom odpadu, nebolo potrebné k žiadosti dokladať zmluvy na zabezpečenie náslędného
spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov, s ktoľými sa bude nakladať.
Preprava v rámci tohto súhlasu je povolená v súlade s platnou legislatívou na úseku
odpadového hospodáľstva, ateda len v riímci územného obvodu okľesného úradu Kysucké
Nové Mesto. okľesný urad mal k dispozícii, okľem doložených podkladov aj odbomý
posudok pľe činnosť zneškodňovanie odpadu činnosťou Dl0 spaľovanie ođpadov na pevnine
pľe spoločnosť FCC Slovensko, s. r. o. v prevádzke Kukučínova2346, Kysucké Nové Mesto,
ktoľý bol vypľacovaný Danielom Schmidtmayerom v ľoku 2017. ĎaKím dôležitým
podkladom pri rozhođovaní bolo v súčasnosti platné rozhodnutie OU_KM-OSZP-
20171000009-012 z27. oktőbra 2017 vydané okĺesným úradom Kysucké Nové Mesto'
odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým sa vydal súhlas na povolenie ďalšej
prevádzky zdtoja znečisťovania ovzdušia _ spaľovne odpadom HovAL GG 24 v prevádzke
Kukučínov a 2346, Kysucké Nové Mesto.

KeďŽe žiadosť spolu s dokladmi poskytla dostatočný podklad pre udelenie
pľedmetného súhlasu, tunajší úrad upustil od ústneho pojednávania avykonania ohliadky v
zmysle $ 21 správneho poriadku.

okĺesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako
miestne a vecne príslušný orgźtn štátnej správy odpadového hospodaľstva po pľeskúmaní
dokladov dospel kzźxetu' že boli splnené zźkonné podmienky pre udelenie srĺhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy u đržiteľa odpadu v takom ľozsahu,
v akom bol udelený.

Żiadateľ uhľadil spľávny poplatok e-kolkom v hodnote 11,00 € (slovomjedenásť euľ)
v súlade s položkou 162 písm. f) zákona NR SR č,. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch,
v znení neskoľších predpisov.

Žíadateľ predložil:

žiadosť vypľacovanú v súlade s $ 24 vyhlášky MŽP sR č,. 37Il20I5 Z. z., ktotou
sa vykonávajú niektoľé ustanoveniazźtkona o odpadoch,

pľevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ktoľého súčasťou
sú aj opatľenia pľe prípad havaľie,
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kópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi A20|2IO3O80-002/JNK
z20- septembra 20,12 vydaného obvodným uľadom životného pľostredia łżilir"
a kópiu jeho predĺženia ľozhodnutím okresného úradu Kysucké Nové Mesto,
odboru starostlivosti o Životné prostredie oU-KM_osZP-2015/0004l2_003/Sim zo
17. jina20l5,

kópiu vypisu z obchodného registra okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 13406lBkdátumu 11. 01. 2018,

!ópiu plnomocenstva medzi splnomocniteľom spoločnosťou FCC
Slovensko, s. r. o. (zastúpená konatel'mi Petrom Uľbánkôm a Ing. Tomášom
Vaľgom) a splnomocnencom Ing. Kataľínou Tvrdoňovou.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa $ 53 a $ 54 zĺĺkoĺač,.7tll967 Zb. osprávnom konaní v zneníneskoľšíchpľedpisov podať ódvolanie do 15 dní odo dňa oznźmenia
rozhođnutia na okľesný úrad Kysucké Nôvé Mesto, odbor staľostlivosti o Životné prostredie,
Litovelská l2I8,024 0t Kysucké Nové Mesto.

Toto rozhodnutie nie je preskúmatelhé súdom, pokiaľ nebol vyčeľpaný riadny opravnýpľostriedok v riĺmci spľávneho konania.

Poučenĺe

Kys

Mgr. I

odboru

Doručí sa
1' FCC Slovensko, s. ľ. o.' Bratislavská 18,900 5I Zohor

Na vedomie
l ' Slovenská inšpekcia životného pľostľedia _ oIoH, Legionársk a 5, O!2 05 Žilina
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