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ROZHODNUTIE

Císlo spisu oU-ZA-o S ZP 3 -2O t 8 l 0264 5 1 -0O2/D eb Y Ziline dřn26.06. 2018

okresný urad Žitina, odboľ starostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie ochĺanypľírody a vybraných zložiek Životného prostľedia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva ako pľíslušný orgán miestnej štátnej spľávy podľa $ z a $ł źákonuč,. I8O12OI3Z' z' o orgaĺizácii miestnej štátnej spľávy a o zmene u'aopm*ĺ nĺettorycĹ zákonov, akopríslušný orgán štátnej správy starostlivosti o Životné prostľeáie podľa $ 5 zźĹona č,.525/2OO3Z'-z' o štátnej správe starostlivosti o Životné prostiedie ao zmene adoplnení niektorýchzákonov a ako miestne a Vecne pľíslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstvapodľa $ 108 ods. 1 písm. m) v nadväznosti na $ 114 odsl l zźlkonaNR SR č,.79/2015 Z. z. oodpadoch a o zmene a doplnení niektoých záŘonov v znení neskorších predpisov (ďalej len"zákon o odpadoch") apodľa zákona č,.71/1967 Zb. ospľávnom konaní v znenineskorších
predpisov (správny poriadok)

mení
súhlas na zhromažd'ovanĺe nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

akzhromažd'uje väčšie mnoŽstvđ ako 1 tonairebe'pečrr;1ch odpadóv,

vydaný držiteľovi ) odpadov spoločnosti FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská 18o900 51 Zohor, 31318 762, ľozhodnutím tunajšieho úľadu číslo spisu OU-ZA-OSZP3 120161029857 -002/Deb zo dňa O2.09.2O1 6, udeleného podľa $ 97 ods. l Pjsm. a;
Zilina -

zákona o odpadoch pre prevádzku FCC S lovensko, ul. Na stanicu 22, 010 09Bytčica, tak, že do výrokovej časti dopĺňa nasledovné
MZP SR č).365120

druhy nebezpečných odpadov, CNo),ktoľé sú zaradené podľa vyhlášky 15 Z.2., ktorou sa ustanovuje Katalóg

kód

16 0s 06
laboľatĺĎrne chemikálie pozos
alebo obsahujúce nebezpečné
Iałroratĺíľnych chemikátií

távajúce z nebezpečných Iátok
látky vrátane zmesí

názov odpadu

N

odpadov v znení neskoľších predpisov:



kód odpadu ĺázov odpadu kategória

vyradené anorganické ch emikálie pozostáv ajűce z
nebezpečných látok alebo obsahujrice nebezpečné látky N16 05 07

2. str ana k rozhodnutiu č. spisu : OU-ZA- o S ZP 3 -20 l 8 l 0264 5 1 -002 /D eb

Tunajší ilrad zároveň mení vo všetkých častiach ľozhodnutia číslo spisu oU-ZA-
oszP3l20l6l029857-002lDeb zo đřla 02.09.Ż016 obchodné meno spoločnosti z .A.S.A.
SLovENSKo spol. s ľ.o. na nové obchodné meno: FCC Slovensko, s.ľ.o..

ostatné časti ľozhodnutia číslo spisu oU-ZA-oSZP3l20I6l029851-002lDęb zo đřla
02.09.2016 zostávajű nezmenenó. Predmetná zmenaje neoddeliteľnou súčasťou citovaného
rozhodnutia, ktoľéje platné do 31. augusta 2021.

odôvodnenie

Pôvodca odpadov spoločnosť FCC Slovensko, S.r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
(ďalej žiadateľ) požiadala tunajší úrad listom đoručeným dňa 11 .06.2018 o zmenu súhlasu na
zbĺamažďovanie No v miestę vzniku v prevádzke FCC Slovensko, ul. Na stanicu 22, 0I0 09
Żi|ina _ Bytčica. Zmena sa týka doplnenia dvoch druhov No a Zmely obchodného mena
žiadatęľa.

Dňom podania bolo začaté správne konanie v tejto veci. Żiadateľ v podaní pľedložil
výpis z obchodného ľegistľa a vo fotokópii ľozhodnutie číslo spisu OU-ZA-
oszP3l20l6l029857-002lDeb zo dňa 02.09.2016' platné do 3I. augusta 202I.
Uvedené druhy nebezpečných odpadov vznikajú pôvodcovi pri podnikateľskej činnosti a sú
zLlľomaŽďované atriedené podľa druhov v mieste svojho vzniku v manipulačných priestoľoch
uľčených pre nakladanie s No, zabezpečenými tak, aby nedošlo k negatívnym účinkom na
životné prostredie. Miesta nakladania s No označuje tzv. identifikačný list nebezpečného
odpadu (ILNO). Co sa ýkazdravotného rizika osôb, výrobní aj manipulační pracovníci, ktorí
prichadzaju do styku s uvedenými No, sú poučení o ľiziku a o spôsobe prevencie. Pôvodca
mázabezpečené zhodnotenie alebo zneškodnenie No u opľávneného subjektu.

Správny oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva po preskúmaní predložených
dokladov dospel kzttveru, Že boli splnené zźlkorné podmienky pľe udelenie zmeny súhlasu na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v mieste vzniku v takom ľozsahu
v akom bol udelený.

Żiad,ateľ zaplatil spľávny poplatok potvrdením o úhľade správneho poplatku v hodnote
4,00 € (slovom štyri eurá) v súlade s poloŽkou 162 písm. y) zttkona NR SR č:.I45lI995 Z. z.
o správnych poplatkoch, v zĺeĺí neskoľších pľeđpisov.



3. strana k rozhodnutiu č. spisu: oU-ZA-oSZP3-20I8l026451-002/Deb

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je možno podať podľa $ 54 zákonač,.7111967 Zb. o správnom
konaní v znęní neskorších pľedpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa ozntlmęnia
rozhodnutia na okresný úľad Żilina, odboľ starostlivosti o životné prostľedie,
Vysokoškolákov 8556/338, 0l0 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok v rámci spľávneho konania.

\-i l-ĺi i1

r..'i

Ing.

odboru

poručuje sa:

lFCC Slovensko, S.r.o.' Bratislavská 18, 900 5I Zohor
Zak|ađá sa: lx spis


