
@

oKRESNÝ Únłu Žlĺ,ĺľł
odboľ staľostlivosti o Životné prostľedie

oddelenie ochĺany pľírody avybraných zložięk životného pľostredia
Námestie M. R. Štefá''ika 1, 010 u Żi l i n a

Číslo spisu oU-ZA-oS ZP 3 -2O I 6 1029 8 5 7_00 2 lD eb v Żilinę,dňa 02. 09.2016

Toto rĺ.:;hocln!l]:ic jÜ
a vykonlteínii ĺjł1om ...

^ľI;:WY''łWlíROZHODNUTIE

okľesný tnad Žilina, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie ochľany
pľíľody a vybraných zložiek životného pľostredia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva ako pľíslušný oľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 ztlkona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmenę a doplnení niektoľých zákonov ako
príslušný oľgán štátnej staľostlivosti o životné pľostľedie podľa $ 5 zákona č,. 5Ż512003 Z. z.
o štátnej spľáve starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako miestne a vecne pľíslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva podľa $ l08
ods' l písm. m) zákona NR SR č,. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zźl<ona č,. 7111967 Zb, o spľávnom konaní
v znení neskoľších predpisov (spľávny poľiadok), udeľuje

srĺhlas

podľa $ 97 ods.1 písm. g) zttkona o odpadoch
nazhromaŽďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

.A.s.A. sLovENsKo spol. s r.o.' Bľatislavská 18' 900 5l Zohor,ICo: 3l 3I8 76Ż,
ak zhromažd'uje väčšie mnoŽstvo ako l tona nebezpečných odpadov.

. Súhlas sa vzt'ahuje
na zhromaŽďovanie tých dľuhov nebezpečných odpadov (Ir{o), ktoľé sú zaradené podľa
vyhlášky ľłŽp sn č,' 36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

* kategória odpadu

' || ')ď

'i

Kód odpadu Názov odpadu *

t9 02 05
kaly z fyzikálno-chemického spľacovania obsahuj úce nebezpečné
látky N

19 02 07 olei a koncentľáty zo separácie N

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpęčnými látkami

N

15 02 02
absoľbenty, filtľačné mateľiály vľátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných' handľy na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

N

16 02 13
vyľadené zariadęnia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v
|6 02 09 až 16 02 12

N

20 0r 2l žiaľivky a iný odpad obsahuiúci oľtuť N

20 01 35
vyradené elektrické a elektľonické zariadenia iné ako uvedené v 20
al 2I a20 01 23 obsahuiúce nebezpečné časti

N
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. odhadované mnoŽstvo No,
ktoľé sa ročne zhromaždí upôvodcu nepľesiahne l.522,5O (slovom jedentisícpäťsto
dvadsaťdva celých nula pät'desiat) ton.

o Miesto zhromažďovania No:
Neutľalizačná stanica Żilina_ Bytčica spoločnosti A'S.A. SLOVENSKo spol. s.r'o.' Adresa
prevádzky: Na stanicu 22, Ol0 og Żilina_ Býčica.

o Spôsob nakladania s No:
zhtomažďovanie odpadu v mieste vzniku u pôvodcu odpađu do doby jeho prevzatia
opľávneným odberatęľom.

o Súhlas nazllromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
sa udeľuje na dobu určitú do 31. augusta 202l, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenv,
zrušenie alebo stľatu platnosti podľa $ 114 zákonao odpadoch.

odôvodnenie

Pôvodca odpadov spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51
Zohor požiada|a tunajší úrad listom doručeným dňa 04.07.2016 (poštové podanie zo dňa
30.06.2016) o udelenie súhlasu na zhromažďovanie No v mieste vzniku v pľevádzke
Neutľalizačná stanica Żi|ina- Bytčica, Na stanicu 22, O1O og Żi|ina- By.tčica.

Dňom podania bolo začaté správne konanię v tejto veci' Żiadatel' v pľílohe Žiadosti
pľedložil:

o fotokópiu výpisu z obchodného registra;
. opatľenia pre prípad havárie uvedené v dokumente Havaľijný plán prevádzky

s fotokópiu schválenia HP prevádzky SIŽP _IŽP v Žiline;
o Pľevádzkový poriadok zariadęnia na čistenie pľiemyselných odpadových vôd

,,Neutľalizačná stanica";
o popis zhľomaŽďovacích miest na No;
o fotokópiu plnej moci pľe zamestnanca na zastupovanie pred úradom v tejto veci;o vo fotokópii zmluvu s oprávneným odberateľom odpadov.

Nebezpečné odpady vznikajú pôvodcovi odpadov pľi podnikateľskej činnosti' Uvedené
nebezpečné odpady sú zhĺomažďované a triedené podľa dľuhov v mieste svojho vzniku
v manipulačných priestoroch uľčených pre nakladanie s No, zabezpečenými tak, áby nedošlo
knegatívnym účinkom na Životné prostredie. Miesta nakladania sNo označuje tzv,
identifikačný list nebezpečného odpađu (ILNO).

Čo sa týka zdľavotného rizika osôb, výľobní aj manipulační pľacovníci, ktoľi
ptichádzaju do styku s uvedenými No, sú poučenĺ o riziku a o spôsobe prévencie. Pôvodca
má zabezpečené konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie No buď vo vlastnom zariadeni
alebo u oprávneného subjektu. Prepľavu zabezpečipôvodca No alebo zmluvný odbeľateľ.
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Zároveň, tunajší úľad po odsúhlaseni Žiadatęľom do zoznamu No doplnil odpady, ktoľé
súvisia so zbeľom vyhľadených prudov odpadov a plnením limitov zhodnócovania v súlade svyil. MŽP SR č. 373l2O|-5 ť. ,. - katälogové čísla: 16 02 13, 20 Ol 2l a20 Ol 35
v nadväznosti na vznik Žiaľiviek a elektrického (aj elektľonického) nebezpečného odpadu
v uvedenej prevádzke.

Keďže Žiadosť spolu s pľedloŽenými dokladmi poskytla dostatočný podklad pľe udelenie
predmetného súhlasu a pôvodca odpadu v mieste u"niku No mal vydané súhlasy v tejto veci
v minulom období, tunajší úľađ upustil od ústneho pojednáv anii avykonaniá ohdadky v
zmysle $ 21 správneho poriadku.

okľesný fuad Žilina" odbor starostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie ochľany pľíľody
a vybraných zložiek Životného prostredia, ako miestn. u u..n" príslušný oľgán štátnôj'správy
odpadového hospodárstva po preskúmaní pľedloŽených dokladov dospel"kzáveru, Že boli
splnené zttkowś podmienky pre udelenie piedmetného rozhodnutia v tJkom ľozsahu, v akom
bolo udelené.

' Ž:uooeľ zaplatil |P|ávny poplatok potvľdením o úhľade správneho poplatku v hodnote
11,00 € (slovom jedenásť eur) v súlade s položkou 162 písm. g) zákonaŃn šn ě.I45l1gg5 Z.
z. o správnych poplatkoch, v znęní neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je moŽno podať podľa $ 54 zĺíkonač,.7Il1967 Zb. o spľávnomkonaní v znení neskorších pľedpisov odvolanie u l.hot. 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na okľesný úrad Žilina,odbor starostlivosti o Životné prostredie, Ńrímestie M. R.
Štef;ínikač. l,010 Ol Žilina.

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokial' nebol vyčeľpaný riadny opľavný
prostľiedok v rámci spľávneho konania.

\! \

RNDr. Dľahomíra Macáš ova
vedúca odboľu

poručuje sa:
/l.l .A.S.A. SLOVENSKO spol. s ľ.o.' Bratislavská l8, 900 51 Zohor
Na vedomiĘ(Po nadobudnutí pľávoplatnosti):
2.l sIŻP _lŽp v Żiline,Legionĺíľskä s, olz os Żilinu
Zakladása: lx spis


