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ROZHODNUTIE pr

okľesný úľad Bytča, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, ako pľíslušný orgán
miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zźlkona č. I80l20I3 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
spľávy a o zmenę a doplnení niektoľých zákonov ako pľíslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o Životné prostľedie podľa $ 5 zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné
pľostľeđie a o zmeÍe a doplnení niektorých zákonov v znęní neskoľších predpisov ako pľíslušný
oľgán štátnej spľávy v odpadovom hospodárstve podľa $ 108 ods. 1 písm. m) zákona č,. 79l20I5
Z.z. o ođpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch")
apodľa zákona ě. 7111967 Zb. o spľávnom konaní, vzneni neskorších predpisov (spľávny
poriadok) udeľuje pre:

Prevádzka: Bytča' Hlinická cesta1214' 014 01 Bytča

súhlas

na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podl'a $ 97 ods. 1 písm. c) zákona
o odpadoch

činnost'ou:
R12 _ ĺJpravaodpadov uľčených na spľacovanie niektoľou z činností Rl aŽ Rl1
R13 - Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl aŽ Rl2 (okľem dočasného
uložęnia pľed zbeľom v mieste vzniku)

v nasledovnom ľozsahu aza đođržania nasledovných podmienok:

|.Zoznam dľuhov odpadov, ktoré sú pľedmetom zhodnocovanĺa:
Y zariadeni na zbodnocovanie odpadov bude nakladané s nasledovnými druhmi odpadov
zaradenýchpodľa vyhl. MŽP SR č. 36512015 Z. z.,ktorcu sa ustanovila kategorizácia odpadov
avydal Katalóg odpadov v zneĺí neskorších predpisov, nasledovne:

obchodné meno:
obchodné sídlo
lČo:

kat. č.
03 03 08
07 02 t3
15 01 01
1s 01 02
15 01 05

FCC Slovensko, s.r.o.
Bľatislavská 18,900 5l Zohor
3t 318 762

názov druhu odpadu
odpady z triedenia papieľa a lepenky určených na recykláciu
odpadový plast
Obaly zpapiera a lepenky
Obaly z plastov
Kompozitné obaly

kategóľia
o
o
o
o
o

oKRESNÝ
Únno
BYTČA odboľ staľostlĺvosti o životné pľostľedie

Zámok 104.014 01 Br4ča



15 0l 06
15 01 09
16 01 19

17 0203
19 t2 0r
19 12 04' t9 1208' 2001 01
20 01 10

20 01 11

20 0t 39

Zmiešané obaly
Obaly z textilu
Plasty
Plasty
Papieľ a lepenka
Plasty a guma
Textílie

fapier a lepenka
Satstvo
Textílie
Plasty

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Projektovaná ročnákapacita: 12 000 t/ľok.

2. opis technologického postupu nakladania s odpadmi

- mechanické spracovanĺe - lisovanĺe - automatický lis PAAL KONTI200 Ds
_ mechanické spľacovanie - dľvenie - dľvič plastov Profing DP30

Zariadenie je umiestnené v meste Bytča, v k.ú. Veľká Bytča, na pozemkoch s parc. č.
16591137 ovýmere 1346 m2, parc. č. 16591206 ovýmere 2536 m2 apozemok s paľc. č. 1659
o výmere 455 m2. Areál zariadenia je oplotený azabezpečený pľoti vniknutiu nepovolených
osôb. Súčasťou areálu je vtlha na zisťovanie mnoŽstva odpadov uľěených k prevzatiu
a zhodnocovaniu. V aľeáli je administratívna budova so sociálnym vybavením a s napojením na
verejný vodovod akaĺalizáciu' Regionálny vedúci prevádzky zańadenia je Bc. Juraj Jaľoš.

Pľi prevzatí odpadov do zariadęnia sa odpady rozftiedia a rozđeliapodľa dľuhov v zmysle
Katalógu odpadov. Ich mnoŽstvo sa zvážt avizuálnę prekontľoluje. Následne sa vytľiedené
odpady budú skladovať vkontajneľoch alebo na spevnených plochách zaľiadenia. Po
nazhromaždení dostatočného množstva jednotliqých dľuhov odpadov sa odpady lisovaním na
hydraulickom lise upravia a odovzdajú osobám oprávneným nakladať s nimi podľa zmluvných
podmienok na konečné mateľiálové zhodnotenie. Činnosť lisu zabezpečujú 2 pľacovníci.

Drvič plastov je určený na dľvenie výliskov z teľmoplastických látok a tým k získavaniu
gľanúl vhodných na následné zhodnotenie.

Technickým vybavením prev ádzky j e :

- automatický lis PAAL KONTI200 Ds
- dopľavníkový pás ZENO ZKB l 400
- drvič plastov Profing DP30
- nákladné automobily na zvozodpadov
- vysokozdvižné vozíky na manipuláciu s odpadmi
- automobilov á v áha na zist'ovanie mnoŽstva odpadov
- spevnené plochy
- veľkoobjemové kontajneľy
- palety a maloobjemové kontajnery
- budova administľatívneho a sociálneho zabezpećenia
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3. Zoznam vykonávaných čĺnností
Pľi nakladaní s vyššie uvedenými odpadmi sa povoľujú nasledovné činnosti v súlade s prílohou
č.I zákona č,. 79l20I5 Z.z. v zneni neskorších predpisov:
Rl2 - Úprava odpadov určených na spľacovanie niektorou z činností R1 až Rl1
Rl3 - Skladovanie odpadov pľed použitím niektorej z činností Rl aŽ Rl2 (okrem dočasného
uloŽenia pred zberom v mieste vzniku)

4. Do predmetného zariadenia sa nesmú pľijímať iné dľuhy odpadov zaradęné v Katalógu
odpadov okľem tých, ktoré sú uvedené vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia'

5. T echnĺcké p ožiad avky p ľevá dzky zariad enia :

Mechanickáísptava (lisovanie) bude vykonźwanána technologických zaríadeniach:

Typ lisu: automatický lis PAAL KONTI200 Ds dopľavníkovým pásom ZENO ZKB I 400
Hmotnosť: 20 t
Výkon motora: 4,0 kW
Lisovací tlak: 60 t
Celkový príkon: 75 kW
Váha zlisovaného paketu: 450-650 kg
Rok výľoby 1999

Typ drviča: dľvič plastov PľoÍing DP30
Hmotnosť: 980 kg
Celkový pľíkon: 2 x 15 kW
Počet nožov _ ľotačné _ pevné: 3-2
Pľiemeľ rotoľa: 350 mm

6. Bezpečnostné opatrenia a opatrenia pre prípad havárie pľi pľevádzkovaní zaľiadenia:
- pľi pľevádzkovaní zariađenia obsluha musí đođržiavať všetky bezpečnostné, havaľijné
a hygienické opatrenia, ktoré sú všeobecne platné pľe činnosti pľi nakladaní s odpadmi

- obsluha zariađęnia musí byť vopľed riadne vyškolená a poučená o dodľŽiavaní bezpečnostných
opatľení a vybavená pľacovnými ochľannými prostriedkami potľebnými pľi výkone pľacovných
činností pľedmetného zaľiadenia
- riadiť sa pokynmi uvedenými v dokumente 

',opatľenia 
pre pľípad Haváľie"

7. Spôsob zabezpeč,enia odboľnej technĺckej kontľoly prevádzky zaľiadenia
odbornú kontľolu zabezpečuje zodpovedný vedúci prevádzky - Bc. Juľaj Jaľoš

8. Počas prevádzky dôkladne viesť pľevádzkovú dokumentáciu zariađęnia, úpravu uvedených
dľuhov odpađov vykonávať v súladę s prevádzkovým poľiadkom

9. Prevádzkovatęľ zańadenia na zhodnocovanie odpadov pri jeho prevádzkovaní je povinný
plnit'povinnosti v súlade s ustanovením $ 14 ztlkona o odpadoch'

10. Všetky činnosti spojené s nakladaním s uvedenými druhmi odpadov budú v súlade s platnou
legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.
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11. Dátum zač.atia prevádzky:
Prevádzkovateľ zariadenia FCC Slovensko, s.r.o.' odkúpil v roku 2017 jestvujúcu

prevádzku od spoločnosti KREDUS s.r.o., ktorázariadenie prevádzkovala od roku 2013 amala
vydané všetky potrebné súhlasy k pľevádzkovaniu zariadenia. Nakoľko nedošlo ku žiadnej inej
zmene v zariadení ani v prevádzkovaných pľiestoľoch, žiadateľ FCC Slovensko, s'r.o., ako nový
prevádzkovateľ oznámil zmenu pľevádzkovateľa do 30 dní od tejto Zmer:y v zmysle $ 114 ods. 4
zákona o odpadoch apreváđzkoval ďalej zariadenie na zák\ade platných povolení s poukázaním
na $ 114 ods. 4zákonao odpadoch.

12. Spôsob ukončenia činnostĺ v zariadení
V pľípade ukončenia činnosti za.'.iaďenia je žiadateľ povinný zabezpeč,it' zhodnotenie odpadov,
ktoré prevzal na zhodnotenie, v inom vhođnom zariadení. Ukončenie prevádzky zariađenia je
pľevádzkovateľ povinný písomne oznźĺmíť príslušnému oľgánu odpadového hospodárstva
najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia preváďzky.

1'3. Pľedmetný súhlas sa vydáva s platnost'ou do 30. apríla 2023, pokiaľ nenastanú dôvody na
jeho zmenu, zľušenie alebo stľatu platnosti podľa $ 114 zákona o odpadoch.

odôvodnenie

Spoloěnosť FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor požiađala okľesný úľad
Bytča, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie dřn 2L 03. 2018 o vydanie súhlasu na
pľeváđzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa $ 97 ods. 1 písm. c) zákona
o odpadoch pre pľevádzku - Zańadenie na zhodnocovanie odpadov _ Balíkovací lis pľevádzka
Byča, Hlinická cesta 1214, 074 01 Býěa. Tunajší urad oznámil zaěatie konania v tejto veci
listom č' ou/BY/oszPl20l8l000286-2lCur zo dřn23.03.2018 anaľiadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. 04. 2018.

Z obsahu podanej Žiadosti a z vykonaného ústneho pojednávania a miestnej obhliadky zo
dňa 1 1 . 04. 2018 vyplýva' že v pľedmetnom zańadeni sa budú upľavovať - zhodnocovat' odpady
uvedené vo výľokovej časti tohto rozhodnutia, zaradené do kategóľie o _ ostatný odpad.
Pľeđmetné odpady sa budú zhodnocovať činnosťami R12. Zariadenie je umiestnené v meste
Býča, v k.ú. Vel'ká Bytča, na pozemkoch s parc. ě' 16591137 o výmere 1346 m2, paľc. č'
16591206 ovýmere2536m2 apozemokspaľc. č,. 1659 ovýmere 455m2. Areál zariadeníaje
oplotený azabezpeč,ený proti vniknutiu nepovolených osôb. Súčast'ou areálu je váha na
zisťovanie množstva odpadov uľčených k pľevzatiu a zhodnocovaniu. V areáli je administrativna
budova so sociálnym vybavením a s napojením na verejný vodovod a kanalizáciu. Regionálny
veđúci pteváđzky zańadenia je Bc. Juľaj Jaľoš.

Pľacovná činnosť pozostáva z prevzatia odpadov do zariadenia, kedy sa odpady
roztrieďia arozdelia podľa dľuhov v zmysle Katalógu odpadov' Ich množstvo sa zvźĺži
avizuálnę pľekontroluje' Následne sa vytriedené odpady budú skladovať v kontajneroch alebo
na spevnených plochách zańadenia. Po nazltomaždęní dostatočného množstva jednotlivých
dľuhov odpadov sa odpady lisovaním upľavia do balíkov a odovzđajú osobám oprávneným
nakladať s nimi podľa zmluvných podmienok na konečné materiálové zhodnotenię.

Prevádzkové hodiny buđú vpracovných dňoch od 7:00 _ do 15:30 h. Prevádzka je
str ážeĺá kameľovým systémom.
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Prevádzkovateľ zariadenia FCC Slovensko, s.f.o.' pľebľal jestvujúcu prevádzku, ktorej
činnosť bola posúdenáv zmysle zźlkonač,.2412006 Z'z. o vplyve činností naživotné pľostľedie
(EIA) v zist'ovacom konaní. Žiadateľ pľedloŽil na tunajší úrad rozhodnutie vydané okľesným
úradom Bytča č.: oU-BY-osZP-20I5/000069-14lKoc zo ďńa 16.02.Ż015 otom, žę zámer
,,Rozšírenie zberu a zhodnocovania odpadov'o sa nebude posudzovat' podľa zákona č).2412006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
v znęní neskorších pľedpisov.

Žiadateľ pľedložil zmluvu s obcou na vykonávanie činnosti _ nakladanie s komunálnym
odpadom (odpad sk. 20), kde obec upľavila spôsob a podmienky zbetu, pľepravy' zhodnocovania
alębo zneškodňovania týchto ođpadov tak, aby boli v súlade s platným VZN obce.

Prevádzkovateľ zariaďęnia má uzatvorené zmluvy na ďalšię nakladanie na všetky dľuhy
odpadov uvedených vo výľokovej časti ľozhodnutia. Predmetné zmluvy sú súčasťou príloh
k predloženej žiadosti.

Účastník konania _ mesto Bytča sa do zápisnice vyjadľil, Že mesto Býča súhlasí
s prevádzkovaním predmetnej prevádzky v plnom ľozsahu.

Žiadateľ v podaní predloŽil :

_ žiadosť vypľacovanú v súlade s $ 21 vyhlášky MŽP SR č,' 37II2OI5 Z.z. ktotou sa
vykonávaj ú niektoľé ustanovęni a zákona o odpado ch

- Prevádzkový poriadok zaĺiadeniana zhodnocovanie odpadov
- Fotokópiu rozhodnutia č. č': oU-BY-osZP-20I5/000069_l4lKoc zo dřla |6.02.2015

o tom, že zźlmer,,Rozšíľenie zberu a zhodnocovania odpadovoo sa nebude posudzovať
podľa zákona č,. 24lŻ006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmęnę
a doplnení niektorých zákonov v zneĺi neskoľších predpisov.

- Dokument ,,ZźLmer na vykonanie činností v zmysle zákona č' 2412006 Z. Z'

o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmefie a doplnení niektoľých
zákonov v znení neskoľších predpisov _ Rozšíľenie zberu a zhodnocovania odpadov"

- Fotokópiu rozhodnutia č. l900l20I3l039|4lCur zo dřla 12.08.2013 vo veci udelenia
súhlasu naptevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa $ 97 ods. 1

písm. c) zźlkonao odpadoch vydaného pre spoločnost'KREDUS s.r.o.
- Plnú moc pre splnomocnenie Ing. Kataríny Tvrdoňovej vo veci zastupovania na

konaní v predmetnej veci
- opatrenia pľe prípad havárie
- zmluva s obcou na vykonávanie činnosti _ nakladanie s komunálnym odpadom

(odpad sk.20) zo đřla 10'05.2018
- zmluvy o odbeľe odpadov na konečné zhodnotenie
- Oznámenie zmeny prevádzkovateľa
- Výpis z obchodného registra

okĺesný úľad Býča po pľeskúmaní predložených đokladov dospel k záveru, že boli
splnené zákoĺlné požiadavky pre udelenie súhlasu v takom ľozsahu azatakých podmienok, ako
je uvedené vo výľokovej časti tohto rozhodnutia.
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ii.o

\

Žiađatęľ zaplatil správny poplatok kolkovou známkou vo výške 1 1 € (slovom: jedenásť
euro) v súlade spoloŽkou 162 písm. c) zákona NR SR č,.14511995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskoľších predpisov.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu je pođľa $ 53 a $ 54 zákona č:. 7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (spľávny poľiađok) možné podat' odvolanie v lehote do 15 dní odo
dňa oznźtmenia predmetného rozhodnutia na okľesný úľad Bytča' odbor starostlivosti o Životné
prostľedie, Zámok I04, 0I4 01 Býča. Toto ľozhodnutie je moŽné preskúmať sriđom až po
vyčeľpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDľ. Beáta
vedúca odboľu

Doľučuje sa:

1.) FCC Slovęnsko' S.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5l Zohor
2.) Mesto Bytča, odd. VaŽP, Nám' SR 1/1, 014 01 Bytča

Na vedomie (po právoplatnosti):
3.) SżP _IŻP v ŻíIine, oIoH, Legionáľska5,OI2 os Żilina
4.) Spis
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