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ROZHODNUTIE
li:lli;:lr,t';,.:''-, .2?:' (, zo ./é

okĺesný úrad Bratislava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie
spľávy vôd a vybraných zložiek životného prostľedia kľaja, ako pľíslušný orgán štátnej
odpadového hospodaľstva podľa $ 107 písm. g) ztkona č,. 79lŻ0t5 Z. z. o odpadoch a o zmerle a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") v spojení s $ 4 ods. zákona č.
52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmeÍe a doplnení niektoľých
zákonov a zákona č. l80l20l3 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení
niektoqfch zákonov, na základe vykonaného správneho konania podľa zźlkoĺa č,. 7111967 Zb. o
spľávnom konaní v zneni neskoľších predpisov

menr

podľa $ 97 ods. 17 a $ 114 ods. 1 písm. a) bodu 2zákona o odpadoch rozhodnutię okresného
úradu Bratislava, odboľu starostlivosti o Životné pľostľedie č. oU_BA-osZPŻ-20l5l047750lLEN
zo dňa29.5.2015, ktorým bol spoločnosti A.S.A. SLovENSKoo spol. s ľ.o., Bľatislavská 18,
900 51 Zohor,rčo: 31 318 762 udęlený súhlas na prepľavu nebezpóčných odpadov nasledovne:

1. Názov spoločnosti .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
mení na nový názov spoločnosti: FCC Slovensko' s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51
Zohor,

2. Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje sa mení nasledovne:

,,Súhlas sa udeľuje na dobu uľčitú do 28.01.202i.*

3. Vo výrokovej časti ľozhodnutia v zmysle platného povolenia IPKZ č. povolenia:
442I -1866I l 37 l20 13 lKuc/3 70 1 80208 l Z2 zo dřla 1 5 .7 .20 13 do zoznamu
nebezpečných odpadov dopĺňa nasledovné druhy odpadov:

06l101 odpady zreakcií výroby oxidu titaničitého nabáze vápnika

100410 odpady zilpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10051l stery apeny iné ako uvedené v 10 05 10

100610 odpady zupravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

ostatné časti vo výroku rozhodnutia okľesného úradu Bratislava, odboru staľostlivosti o
životné pľostľedie č. oU-BA-osZP2-20I5l0477ĺ}|LEN zo dna29.5.2015, ostávajú v platnosti.
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Toto ľozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného ľozhodnutia.

odôvodnenie

Spoločnosť FCC Slovensko, S.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor, ICo: 31 31876Ż
požiada|a listom zo dňa - 21ll20l7 okresný úľad Bľatislava, odbor staľostlivosti o životné
pľostľedie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek Životného prostredia kraja, ako
príslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva pođľa $ 107 písm. g) zákona o
odpadoch o Zmenu súhlasu na prepľavu nebezpečných odpadov podľa $ 114 ods. 1 písm. a) bodu
2. zákona o odpadoch udeleného žiadateľovi rozhodnutím okľesného úradu Bratislava, odboru
staľostlivosti o Životné prostredie č. OU-BA-OSZP2-20I5|047750ILEN zo dřra 29.5.2015.
Súhlas bol vydaný na dobu určitú đo 23.02.2018.

Żiadatęľ poŽiadal o pľedÍženie platnosti udeleného súhlasu na prepľavu nebezpečných
odpadov v zákonom stanovenej lehote podľa $97 ods. 17 zźlkona o odpadoch, najneskôľ tri
mesiace pľed skončením platnosti uvedeného súhlasu. V žiadosti žiadateľ uviedol, že nedošlo k
zmenám skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu. Účelom prepravy nebezpečných
odpadov je zber odpadov od pôvodcov a drŽiteľov odpadov do doby ich odberu oprávnenými
spoločnosťami zaúčelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Pľedĺženie platnosti súhlasu sa udeľuje na dobu uľčitú do 28'01 .2023.

K žiadosti boli predloŽené nasledovné podklady:

o Zoznarl druhov prepravovaných odpadov
o Súhlas okľesného úľadu Žp e.ou-g A-jSZP2-20I5|O47750/LEN
. Súhlas IPKZpte zańadenie solidifikácie vrátane zmien
o Prcváđzkový poriadok, Havarijný plán
. Údaje o výsledku kontľol vykonávaných oľgánmi štátnej spľávy
o Evidencia odpadov za pôvodcu a ďržiteľa
. ohlásenie zarok20l6
o Doklad o zmene názvu spoločnosti
. Výpis z obchodného registra okľesného súdu BľatislavaI, oddiel: Sro, Vložka číslo

134061B.

Podľa zákona ć.I45lI995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znęni neskorších pľedpisov žiadateľ
uhĺadil správny poplatok vo výške 4 € kolkom' nakoľko Žiadosť o udelenie zmeny súhlasu
podlieha spoplatneniu (položka 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov.

Na základe vyššie uvedeného, tunajší urad, rozhodol tak' ako je uvedené vo výrokovej časti
ľozhodnutia.

2



Poučenie o odvolaní

Pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podl'a $ 53 a $ 54 správneho poriadku do 15 dní odo
dňa jeho doručenia podať odvolanie na okĺesný úrad Bratislava, oddelenie štátnej spľávy vôd a
vybraných z|ožiekŽivotného pľostredia kraja, Tomášikova46,832 05 Bľatislava 3.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom.

\e
Zodpovedná: Ing. Slavka Lenčéšová

vedúca oddelenia

Ing. Miľos

Rozhodnutie oÚ- gł- osZP 2 -2O l 8 l I 1227 sa doručuj e :

l. FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18,900 5I Zohot

Na vedomie:
l.}y'rŽP SR, odboľ odpadového hospodáľstva, Nám. Ľ. Štúľa č. 1, 812 35 Bratislava,
2. s|ŽP,Inšpektoľát ŽP Bratislava, odbor inšpekcie oH, Jeséni ova 17 ,833 15Bratislava
3. okľesný tľadBł_ ala

117

te

Ô

l"lľaą

J


