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okľesný úrad Bľatislava, odboľ staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenie

spľávy vôd avybraných zloŽiek životného pľostľedia kľaja, ako príslušný oľgán štátnej správy

odpadového hospodárstva podľa $ 107 písm. g) zékoĺa č,. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene

a doplnení niektoqých zákonov (ďalej len ,,ztkon o odpadoch") v spojení s $ 4 ods. zákona č.

52512003 Z.z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostredie a o zmenę a doplnení niektorých

zákonov a zákona č,. 18012013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov, na zák|ade vykonaného spľávneho konania podľa zákona č. 7111967 Zb.

o spľávnom konaní v znęní neskorších predpisov

menl

podľa $ 97 ods. 17 a $ 114 ods. 1písm. a) bodu Ż.zźĺkona oodpadochľozhodnutie okľęsného

úľadu Bľatislava, odboľu starostlivosti o životné pľostľedie č. OU-BA-OSZP2-
20I51098669/BLM zo dřla 8.1.2015, ktoľým bol spoločnosti .A.S.A. SLovENsKo' spol. s ľ.o.,

Bratĺslavská 18, 900 5l Zohor, rčo: 31 318 762 uďelený súhlas na prepravu nebezpečných

odpadov nasledovne:

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

Zohor,
2. Čas, na ktoľý sa súhlas udeľuje sa mení nasledovne:

,,Súhlas sa udeľuje na dobu uľčĺtri, do 28.01.2023' pokial' nenastanú dôvody na jeho

zmenu' zľušenie alebo stratu platnosti podľa $ 75 zákona o odpadoch."

ostatné časti vo výroku rozhodnutia okľesného úľadu Bratislava, odboľu starostlivosti o

životné pľostľedie č. oU-BA-osZP2-20I5l098669lBLM zo dňa 8.1 .2015, ostávajú v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí nęoddeliteľnú súčasť vyššie citovaného ľozhodnutia.

odôvodnenie

Spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor, ICo: 31318762
požiadala listom zo día - 29.09.2017 okľesný úrad Bľatislava, odboľ staľostlivosti o životné
pľostľedie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného pľostľedia kraja, ako
pľíslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 107 písm. g) zákona o

odpadoch o Zmęnu súhlasu na pľepľavu nebezpečných odpadov podľa $ 114 ods. 1 písm. a) bodu
2. zákona o odpadoch udeleného žiadateľovi rozhodnutím okľesného úľaduBratislava' odboru
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starostlivosti o Životné prostredie č. oU-BA-osZP2-20I5l098669lBLMzo dňa 8.1.2015. Súhlas
bol vydaný na dobu určitú do 08.01.2018.

Žiadateľ požiadal o predíženie platnosti udeleného súhlasu na pľepľavu nebezpečných
odpadov v zákonom stanovenej lehote podľa $97 ods. I7 zákona o odpadoch, najneskôľ tri
mesiace pľed skončením platnosti uvedeného súhlasu. V Žiadosti žiaďateľ uviedol, že nedošlo k
zmeĺám skutočností, kÍoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu. Účelom prepravy nebezpečných
odpadov je zber odpadov od pôvodcov a drŽiteľov odpadov do doby ich odberu oprávnenými
spoločno sť arni za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Pľedíženie platnosti súhlasu sa udel'uje na dobu uľčitú do 29.Ol.2023.

K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
o Doklad o zmene ĺźnvu spoločnosti
o Kópia súhlasu okľesného úradu Žp o.ou-g A-osZP2-20I5l098669lBLM
o Súhlas IPKZ pre biodegľadačnú plochu vrátane zmien (CD)
o Zmluva so spoločnosťou oprávnenou na následné nakladanie s odpadom (zmluva medzi

FCC Zohoľ' s.ľ.o. a FCC Slovensko, s.ľ.o)

. Výpis z obchodného registra okľesného súdu BratisIaval, oddiel: Sro, Vložka číslo:
13406/8.

Podl'a ztlkona č,.14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov
źiađateľ uhľadil správny poplatok vo výške 4 € kolkom, nakoľko žiadosť o udelenie zmęny
súhlasu podlieha spoplatneniu (poloŽka 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov.

Na základe vyššie uvedeného, tunajší úľad, ľozhodol tak, ako je uvedené vo výľokovej
časti ľozhodnutia.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa $ 53 a $ 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa
jeho doručenia podať odvolanie na okľesný iľađ Bľatislava, oddelenie štátnej správy vôd
a vybraných zloŽiek životného pľostľedia kraja, Tomášikov a 46, 832 05 Bratislava 3 .

Toto rozhodnutie je možné pľeskúmať súdom

\rA R-Y-D
Zodpovedná: lng. Slävka Lenčéšová

vedúca oddelenia
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Rozhodnutię sa oÚ_BA-oSZP2-20 1 8/25 89 l 3 doručuj e :

l. FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská l8,900 5l Zohor.

Navedomie:
1. M ,-.dboľ odpadového hospodaľstva, Nám. ľ. Štura č. l,812 35 Bľatislava,
2.sLŽP,InšpektorátŽP Bľatislava, odborinšpekcie oH, Jesénioval'7,833 l5Bľatislava
3. okresný ÍnadBA_ ala
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