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Toto rozhodnutig

pľáVoplahým dňa (
a vykonatelhým

v Kys. N. Meste

L

okľesný úľad Kysucké Nové Mesto, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie ako
príslušný orgán štátnej správy ochľany ovzdušia podľa $ 5 ods. l zźů<ona č,. 52512003 Z. z. o
štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektorych zákonov' v
zneni neskoľších pľedpisov a $ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej spľávy a o zmene a doplnení niektoľých zźtkonov v súlade s $ 26 ods. 1

zékona č. l37/20I0 Z. z. o ovzduší v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,ztlkon
o ovzduší") v konaní vedenom podľa zákona č,.7tll967 Zb. o spľávnom konaní v zneni
neskoľších pľedpisov (ďalej len,,spľávny poriadok") prevádzkovateľovi

FCC Slovensko s. ľ. 
'o., 

Bľatĺslavská 18, 900 51' Zohor
ICO 31 318 762

I. vydáva s ú h l as

na povolenie ďalšej pľevádzky zdrojaznęčisťovania ovzdušia _ spaľovne odpadov podľa $ 18
ods. 9 zźů<ona o ovzduší po pľeskúmaní podmienok prevádzkovania spaľovne odpadov, ako
stacionárneho strednéh o zdr oja zneěi sťovania ovzdušia:

Spal'ovňa odpadov HovAL GG 24 _ preváłdzka Kukučínova 2 346, Kysucké Nové Mesto
kategoľizovaná podľa vyhlášky ľłŽp sn č,. 4l0l20l2 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoľé
ustanoveniazźkona o ovzduší v zneni neskorších pľedpisov (ďalej ,,vyhláškaoo) ako:

5. t, 2 Spal'ovne odpadov
a)Spal'ujúce nebezpečný odpad s pľojektovanou kapacitou > 0 t/d do 10 Vd.

stľedný zdľoj znečisťovanĺa ovzdušia

Súhlas sa vydáva na povolenie ďalšej ptevádzky (užívania) zdtoja znečisťovania
ovzdušia, spaľovne odpadov s primámym spaľovacím stupňom _ pyrolýzna komorová pec
Hoval GG24, sekundáľnym spaľovacím stupňom _ teľmoľeaktor Hoval TPt24, teplovodným
a spalinovým výmenníkom a trojstupňovým čistením spalín. Pľevádzkovateľ je povinný
naďalej do&žiavať platnú legislatívu v ochľane ovzdušia.



Funkčne je pľedmet prehodnocovania vymedzený od dávkovania odpadov do

spaľovacej komoľy až po zaznamenaĺie nameľaných hodnôt emisných veličín a vypúšťanie
odpadových plynov do ovzdušia. Priestoľovo je vymedzený budovou spaľovne so
zariadeniami, kontajnerom AMS a pľenosovým systémom.

I. Zoznam druhov odpadov, ktoré je pľevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať:

020103 odpadové rastlinné pletivá o
020r07 odpady z lesného hospodárstva o
020108 agľochemické odpady obsahuiúce nebezpečné látky N
020109 agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108 o
0Ż0302 odpady z konzervačných činidiel o
020303 odpady z extľakcie ľozpúšťadlami o
020304 látky nevhodné na spotľebu alebo spľacovanie o
020402 uhliěitan vápenatý nevyhovujúcej kvality o
020702 odpad z destilácie liehovín o
020703 odpad z chemického spľacovania o
020'704 materiály nevhodné na spotľebu alebo o
030 I 01 odpadová kôľa a korok o
030104 piliny, hobliny, odľezky, odpadové ręzivo alebo

drevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhv obsahuiúce nebezpečné látky
N

030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104

o

030201 nehalogénované oľganické pľostľiedky na ochľanu dľeva N
030202 oľganochlórované pľostriedky na ochľanu dreva N
030203 oľganokovové pľostľiedky na ochľanu dreva N
030204 anoľganické prostľiedky na ochľanu dľeva N
030205 iné pľostľiedky na ochranu dľeva obsahuiúce neb 1átky N
030301 odpadová kôľa a dľevo o
030302 usadeniny a kaly zo ze\eného výluhu z čieľneho luhu o
030305 ka|y z odstľaňovania tlačiarenských faľieb pľi ľecyklácii papiera (de-

inkins)
o

030307 oddelené z dľvenia o a o
030308 odpady zftiedeníapapiera a lepenky uľčených na ľeqykláciu o
030309 odpad z v źnenrrci usadeniny o
0303 10 vÝmety zv\ákien,ka|y zvlákien' plnív a náterov z mechanickej sepąłągie o
040101 odpadová gleiovka a štiepenka o
040r02 odpad z lúhovania o
040103 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlábez kvapalnej fźny N
040104 činiaca bľečka obsahuiúca chľóm o
040105 činiaca brečka neobsahuj úcachĺóm o
040 1 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny pľach)

obsahuiúca chľóm
o

040109 odpady zvypracuvania a apľetácie o
040209 o dpad z kompozitných mateľiálov (impľe gnovaný textil, elastoméľ, o

040210 oľsanické látky pľírodného pôvodu' napľíklad tuky a vosky o
040214 odpad z apretácie obsahuj úci organické rozptśť adlá N
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040215 odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214 o
040216 faľbivá a pigmenty obsahuiúce nebęzpečné látkv N
040217 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216 o
040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien o
040222 odpady zo spľacovaných textilných vlákien o
05010s rozliate ropné látky N
050 I 07 kyslé dechty N
050108 iné dechty N
0501 I 1 odpady z čistenia palív zásadarri N
0501 12 ropné látky obsahujúce kyseliny N
0501 15 pouŽité filtračné hlinky N
0501 17 bitúmen o
061301 anoľganické pľostriedky na ochľanu ľastlín, pľostľiedky na ochľanu dľeva a

iné biocídy
N

061303 priemyselné sadze o
070103 organické halogénované rozpúšťađlá, pľemývacie kvapaliny a matečné

lúhy
N

070104 iné oľganické ľozpúšťadIá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
010107 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070108 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070203 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné

lúhy
N

070204 iné organické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaIĺny amatečné lúhy N
070207 halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
070208 iné dęstilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070214 ocĘadové pľísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N
07021s odpadové prísady iné ako uvędené v 070214 o
070216 odpady obsahujúce silikóny N
070299 odpady inak nešpecifikované
070301 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
070303 organické halogénované rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné

1úhy
N

070304 iné oľganické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
070307 halogénované dęstilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
070308 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
0703 1 1 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce

nebezpečnélatky
N

070312 kaly zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedenév0703l1

o

070399 odpady inak nešpecifikované
070401 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
070403 oľganické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné

1úhy
N

070404 iné oľganické ľozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
070407 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
070408 iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N
070413 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látĘ N
070503 organické halogénované rozpúšťađIá, pľemývacie kvapaliny a matečné N
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lúhy
070504 me a matečné

070507 halo destilaěné a reakěné N
N070508 iné destilačné a ľeakěné

070s 1 3 tuhé ob uce N
070514 iné ako uvedené v 070513 o
070603 oľganické halogénované ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné

1

N

0"t0604 lne a matečné

070607 halo destilačné a ľeakčné N
070608 destilačné a ľeakčné N
010699 inak

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N07070r
070103 oľganické halo génova né r ozp'(Šť ad|á, premývacie kvapaliny a matečné

I

N

lne a matečné N070104
halogénované destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny N070107

070708 destilačné a ľeakčné N
0801 1 1 odpadové faľby a laky obsahujúce oľganické

nebezpečné látky
rozpúšťadlá alebo iné N

0801 12 a iné ako uvedené v 0801 1 1 o
0801 13 kalry zfaľby alebo laku obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá alebo iné

nebezpečné látĘ
N

o0801 14 z alebo laku iné ako uvedené v 080113

0801 16 kal ob ucę alebo iné ako uvedené v 0801 15 o
080i 17 odpady z odstľaňovania faľby alebo laku obsahujúce organické

alebo iné ne

N

080i 18 z odstľaňovania alebo laku iné ako uvedené v 080117 o
080120 vodné ob úce faľ alebo iné ako uvedené v 0801 19 o

odstľaňovač alebo laku N080121
náteľové o080201

080307 ob úce tlačiaľenskú faľbu o
kva od o úci tlačiaĺenskú faľbu o080308

0803 12 odpadová tlačiaľenská farba ohsahlliítca nehezneč,nélátkY N
0803 1 3 tlačiaľenskáfarbainá ako uvedená v 080312 o
0803 16 N

0803 17 toneľ do tlačiarne obsahu N

0803 1 8 toneľ do tlačiarne ako v 080317 o
0803 19 N
080409 odpadové lepidlá a tesniace mateľiály obsahujúce oľganické rozpúšťadlá

alebo iné ne

N

080410 a tesniace iné ako uvedené v 080409 o
08041 1 ka|y zlepidiel a tesniacich mateľiálov obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá

rne

N

z a tesniacich mateľiálov iné ako uvedené v 080411 o080412
080413 kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace mateľiály, ktoré obsahujú

adlá alebo iné

N

080414 obsahu I alebo tesniace materiál iné ako uvedené vvodné o
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080413
080415 Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniacemateriźlly, ktoľé

obsahujú oľganické ľozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
N

080417 živičný olei N
090103 ľoztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N
090107 fotografický film a papiere obsahuiúce stľiebro alebo zlúčeniny striebra o
090108 fotograťrcký film a papieľe neobsahuiúce stľiebľo alebo zlúčeniny striebľa o
0901 10 fotoapafttty na jedno použitie bezbatérií o
0901 1 1 fotoaparáty na jedno použitie s batéľiami zarudenými do 16 06 01, 16 06

02 alebo 16 06 03
N

090r12 fotoapaľáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 o
0901 13 vodný kvapalný odpad zregenerácie stľiebľa v mieste ľegenerácie iný ako

uvedený v 090106
N

I 101 1s eluáty a kaly z membrźnových alębo iontomeničových systémov
ob sahuj úce nebe zpeěĺé látky

N

110116 nasfiené alebo použité iontomeničové živice N
1 10198 iné odpady obsahujúce nebezpečn é látky N
t20r12 použité vosky a tuky N
140602 iné halogénované ľozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
140603 iné ľozpúšťađ|á a zmesi ľozpúšťadiel N
I 501 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

nebezpečnými látkami
N

150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtľov inak
nešpeciÍikovaných, handľy na čistenie, ochĺanné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

N

ts0203 absoľbenty, filtračné materiály, handľy na ěistenie a ochľanné odevy iné
ako uvedené v 150202

o

160107 olejové filtre N
1601 13 brzdové kvapaliny N
160114 nemľznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
1601 15 nemľZnuce iné ako uvedené v 160114 o
160303 anorganické odpady obsahuj úce nebezpęčné látky N
160304 anorganické odpady iné ako uvedené v 160303 o
160305 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
160306 organické ođpady iné ako uvędené v 160305 o
160506 laboratórne chemikálie pozostávaj irce z nebezpečných látok alebo

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboľatórnych chemikálií
N

160507 vyradené anoľganické chemikálie pozostávajirce z nebezpečných látok
alebo obsahuiúce nebezpečné látkv

N

160508 vyradené organické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo
o úce nebezpečné látky

N

160509 vyľadené chemikálig iné ako uvedené v 160506,160507 alebo 160508 o
160708 odpady obsahujúce olej N
r70201 drevo o
170203 plasty o
r70204 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované

nebezpečnými látkami
N

I 80101 ostľé predmety okrem 180103 o
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180102 a oľgány tięl wźúaÍe krvných vľeciek a lavných konzerv okľem
180103

o

180103 dpady, ktorých zbet a zneškođňovaniepodliehajú osobitným
hl'adiskaz

N

1 80104 odpadv ) ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy, napríklad obv äzy sadrové

ao
chemikálie pozostáv ajúce z nebe zpečný ch látok alebo obsahujúce

o

1 801 06 N

180107 chemikálie iné ako uvedené v 180106 o
1 80108 a statické liečivá N
180109 vá iné ako uvedené v 1 80108 o
1801 10 z starostlivosti N
180201 stré okrem 180202 o
r80202 odpady,kto rý ch zbet a zneškodnenie podliehaj ú osobitným požiadavkám z

hľadiska
N

I 80203 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným
požiadavkám z hľadiska pľevencie nákazy

o

1 80205 chemikálie pozostávaj
nebezpečné látky

uce znebezpečných látok alebo obsahujúce N

1 80206 chemikálie iné ako uvedené v 180205 o
r80207 gylotoxické a cytostatické liečivá N
1 80208 liečivá iné ako uvedené v 180207 o
r90207 a zo e N
190208 kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
190209 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
r90210 horľavé o iné ako uvedené v 190208 a190209 o
I9O2IT iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
1 90801 zhĺabky zbrablíc o
190806 nasýené álebo použité iontomeničové živice N
1 90807 roztoky a kaly zregenerácie iontomęničov N
190808 zmem s obsahom ť kovov N
1 90809 zmesi tukov a olejov z odlučovačovoleja z vody obsahujúce jedlé oleje a o

190810 si tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako uvedené v
190809

N

19I2OI a o
191202 železnékovy o
191203 neŽelezné kovy o
191204 plasty a guma o
191206 drevo obsahui úce nebezpečnélátky N
191207 drevo iné ako uvedené v 191206 o
200101 pąpieľ a lepenka o
2001 t0 šatstvo o
2001 1 1 o
200113 N
2001r7 fotochemické N
200119 N
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Ż00I25 iedló oleie a tuky o
200126 oleie a tuky iné ako uvedenév Ż00125 N
200127 faľby, tlačiarensk é farby, lepidlá a žívice nebezpečné látky N
200r28 faľby, tlačiaľensk é farby, lepidlá ažívice iné ako uvedęné v 200t27 o
Ż00I29 detergenty obsahuiúce nebezpečné Iárky N
200130 deteľgenty iné ako uvedené v 200129 o
20013r cytotoxické a cytostatické liečivá N
Ż00I32 liečivá iné ako uvedené v 200131 o
200r37 dľevo obsahuiúce nebezpečn é látky N
200138 dľevo iné ako uvedené v Ż00137 o
200r39 plasty o
200301 zmesový komunálny odpad o
200307 obiemný odpad o

Maximálna kapacita zaríadenia podľa schválenej dokumentácie je 1 500 t spáleného
odpađu ľočne a 5 ton denne.

Pľevádzkovaný zdroj znečisťovania ovzdušia mźl inštalovaný automatický
monitoľovací systém (AMS).

Inštalovaný AMS v Spaľovni nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste
zabezpeěuje požiadavky všeobecĺe závazných pľávnych predpisov vo veciach ochrany
ovzdušia. Posudzovaným AMS sa pľeukazuje đodržanie určených emisných limitov a zisťuje
množstvo emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne. Kontinuálne monitoľovanie emisií
znečisťujúcich látok je určené na meľanie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), emisií
oxidu dusíka (NoĐ, oxidu siľičitého (Soz), oxidu uhoľnatého (Co)' oľganických
znečist'ujúcich látok vo forme plynov apár vyjaďľených ako celkový organický uhlík (ToC)'
plynné anoľganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okĺem Cloz, fluóľ a jeho plynné
zlúčeniny (HF), objemovej koncentľácie kyslíka (oz) _ toto som iba pľesunul, teploty

odpadových plynov a v termoľeaktore, tlaky a objemové pľietoky odpadových plynov. Výstup
z AMS je ľiešený aj pľenosom dátĺawebové sídlo prevádzkovateľa.

ostatné znečisťujúce látky (kadmium, tálium, ortuť, antimón, atzéĺ, olovo, chĺóm,
kobalt' meď' mangán, nikel, vanád a polychlóľovaných dibenzodioxínov a polychlóľovaných
dibęnzofuránov) sa zisťujú peľiodickým diskontinuálnym opľávneným emisným meľaním
objemových prietokov odpadových plynov a hmotnostných koncentrácií ťažkých kovov
v tuhej, kvapalnej a plynnej foľme v odpadových plynov zo spaľovne odpadov. Meranie
vykonáva opľávnená meracia skupina.

Súhlas sa lydáva za dodrźania podmĺenok:

1. zźiohovať na dvoch nezávislých dátových nosičoch nespracované hodnoty
koncentrácii ZL a stavových veličín bez akejkoľvek konverzie (nepľepočítané na

štandardné podmienky a referenčný obsah kyslíka),

2. na výpočet rýchlosti pľúdenia plynu používať hustotu odpadového plynu zistenú pľi
poslednej peľiodickej alębo úplnej kontľole AMS-E'

ĄJ polročne kontľolovať aktívne uhlie v dvojšachtovom dioxínovom filtri extęrnou
fiľmou a podľa toho dopĺňať alebo vymieňať aktívne uhlie,
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vypracovať apredložiť na schválęnie Súbor paľametrov a opatľení podľa $ 15 ods. 2
zákona o ovzduší apodľa vyhlášky Ministerstva životnéio prostredia Slovenskej
republiky č. 23ll20l3 Z. z. o infoľmáciách podttvaných Ěurópskej komisii, o
poŽiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch ożnamovaných do
Národného emisného informačného systému a o súboľe technicko-prevádzkových
paľametľov a technicko -oľganizačných opatreni v zneĺí neskoľších predpisov

- v súboľe ľiešiť zamedzenie znečistenia ovzdušia zo zdroja pri náhlom výpadku
dodávky elektrickej energie.

Teľmín: 30.06.2018

okĺesný fuad Ži\ina' odboľ starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie štátnej spľávy
vôd a vybraných zložíek životného pľostredia kłąa, úsek štátnej správy odpadového
hospodáľstva oU-ZA-osZP2-20I7l009l60lKon z 11. augusta 2OI7 dodržať podmienky vo
vyjadrení:

olaesný úrad v sídle kraja Žilina z hl'adiska orgánu odpadového hospodaľstva súhlasí s
ďalšou pľevádzkou Spal'ovne odpadov Kysucké Nové Mesto' ptevádzkaKukučínova2 346,
0Ż4 1l Kysucké Nové Mesto, pľevádzkovateľa _ spoločnosť FCC Slovensko, s. r. o.'
Bratislavská 18, 900 5I Zohor, lČo : 31 3I8 762.

Súčasne okresný úrad v sídle kĺaja Žilina pľedkladá nasledovné pľipomienky vyplývajúce
z odborného posudku :

Pľęvádzkov atęľ zariadenia spaľovne odpadov j e povinný

o Zosuladiť pľevádzkový denník zariađenia na zneškodňovanie odpadov svyhláškou
č.37112015 Z. z., ktoľou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zo zákona o odpadoch .

Tęrmín : Bezodkladne
o Dopracovať aaktualizovať technologický reglement vzmysle kompletne novej

platnej pľávnej úpľavy odpadového hospodárstva.
Termín : Bezodkladne

o Aktualizovať pľávne predpisy v pľevádzkových dokumentoch v súlade so zmenami v
legis1atíve.

Teľmín : Pľiebežne
o Zosúladĺť prevádzkový poľiadok zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov s platným

súhlasom na zbromažďovanie ođpadov dľžiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia.

Teľmín : Bezodkladne
o Počas prevádzky zańadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D10 - spaľovanié

odpadov na pevnine je potrebné minimalizovať tvorbu produkovaných odpadov.

4

II. ľuší
rozhodnutie obvodného úradu Životného pľostľedia v Žiline č,. ŽP_09!02O52-3IPAP/R50
z dňa 14.10'2009. Pľávoplatnosťou tohto rozhodnutia stráca citované rozhodnutie platnosť.
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odôvodnenĺ€

Tunajší urad začal vsúlade s $ 18 ods. 9 zákona o ovzduší zvlastného podnetu
oznámením oU-KM-oSZP-20I6l001285-00l 27. decembra2017 konanię vo veci vydania
súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky a pľeskúmania aktuálnosti ďoteruz vydaných
rozhodnutí na povolenie ptevádzky (uŽívania) pre zdtoj zĺeěisťovania ovzdušia, spaľovňu
nebezpečných ođpadov, ptevádzka FCC Slovensko s. ľ. o.' Bratislavská 18' 900 5I Zohor,
ICo 31 318 762 (ďalej len 

',pľevádzkovateľ"). 
Z dôvođu nepľedloŽenia všetĘch

požadovaných podkladov do termínu uvedenom v ozĺámęní okľesný úľad Kysucké Nové
Mesto, odbor staľostlivosti o životné pľostredie spľávne konanie preľušil ľozhodnutím oU-
KM-OSZP-20I71000009_003 19. januára 2017 do doby doloŽenia všetkých potľebných
podkladov.

Z dotknutych orgánov štátnej správy doručil okresný irad Zilina odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej spľávy vôd a vybraných z\oŽiek životného pľostredia
Waja z 1 1. augusta 2017 vyjadľenie' ktoré je zohľadnené vo výrokovej časti rozhodnutia.

'Pľevádzkovateľ zańađenia doložil do 28. septembra 2017 všetky požadované
podklady uvedené v oznámení a tunajší úľad následne listom oU-KM-osZP-20171000009-
008 z 29. septembľa 2017 pokĺačoval v spľávnom konaní vo veci pľeskúmania podmienok
pľeváđzkovania spaľovne nebezpečných odpadov azvolal ústne pojednávanie s miestnou
obhliadkou na 17. októbra 2017 .

Na konaní zástupca spoločnosti FCC Slovensko s. ľ. o. pľedloŽil:
- originál Informácie k vyjadreniu orgánu odpadového hospodárstva kľaja,
- kópiu Potvľdenie o vykonaní čistenia a kontľoly komína alebo dymovodu,
- kópiu správy z odbornej prehliadky a skúšky kotla,
- kópiu pľotokolu o skúškę č,.5652512017,
- kópiu z denrika kuriča pľe 9.- 1 1 októbęr 20|7 a 16. október 2017 ,

- kópiu prevádzkového denníkapre 9. a 16. október 2017 .

Pľevádzkovateľ 16. októbľa 2017 zaslal e-mailom na tunajší ilraď vyjadrenie
k stanovisku okľesného úľadu Ži|ina odbor staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybľaných z\ožiek životného prostredia kľaja, v ktoľom uviedol splnenie
podmienok pľedložením aktualizovaného prevádzkového poriadku, prevádzkového denníka a
technologického reglementu zariadenía na zneškodňovanie odpadu spaľovne. Aktualizovaný
pľevádzkový poľiadok bol predložený štátnej správe odpadového hospodárstva na okľesný
uľadu Kysucké Nové Mesto na schválenie'

Súčasťou posudzovania dokladov boli aj dotęraz vydané správy zoprávnených
jednorazových meraní emisií, priebežná prevádzková evidencia za zdroj, ako aj plnenie
povinnosti podľa zéĺkonaNR SR č,.40lll998Z.z' o poplatkoch zaznečisťovanie ovzdušia.

Z pľehodnotenia (pľeskúmania) doterajšieho pľevádzkovania zdtoja znečisťovania
ovzdušia vyplýva, že prevtĺdzkovateľ prevádzkuj e zdroj v súlade s platnou legislatívou a znej
vyplývajúcimi všeobecnými podmienkami prevádzkovania, platnými pľe spaľovne odpadov,
podmienky uľčené orgánom ochĺany ovzdušia, ako aj prislúchajúce emisné limity a je ľeálny
pľedpoklad, že zďroj bude aj naďalej spĺňať emisné limity v súěinnosti so všeobecnými
podmienkami pľevádzkovania a j eho technicko _ pr ev ádzkovými parametľami.
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Správny oľgán preskúmal žiaďosť aj ostatné dostupné materiály a dospel k záveru, 'l 

--
zdľoj spĺňa požiada_vky alłítériá ustanovené v pľedpisôch na ochranu ovzäušia všeobecní
v súlade s platnou legislatívou, ktoľé sú nevyhnutné k vydaniu súhlasu na ďalšiu prevádzku
zđroja znečisťovania ovzdušia apľeto rozhodol tak, ako sauvádza vo výľokovej časti tohto
ľozhodnutia.

Podľa poloŽky 162 písmeno ah) zákona č. I45lI995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v
zneni neskorších pľedpisov žiadateľ uhľadil správny poplatok vo výške 30 € bankovým
prevodom.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je moŽné podať odvolanie podľa $ 53 a $54 zákona č^7111967
Zb. o správnom konaní v platnom znení do 15 dní odo dňa doručenia na okresný úrad
Kysucké Nové Mesto, ođbor staľostlivosti o Životné pľostredie, Litovelská, I2I8, O24 OI
Kysucké Nové Mesto.

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súđom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opľavný
pľostľiedok v rámci spľávneho konania.

Mgr. I
s

Doručí sa:

1. FCC Slovensko s. ľ. o.' Bratislavská 18,900 5I Zohor

Po nadobudnutí právoplatnosti _ na veđomie:
1. Slovenská inšpekcia životného pľostľedia, Inšpektorát Žilina, Legionársk a 5, ŽilinaO10 01
2. Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94,024 01 Kysucké Nové Mesto
3. okĺesný úrad Kysucké Nové Mesto,.-odbor starostlivosti o životné pľostredie, Litovelská

I2I8,024 01 Kysucké Nové Męsto, ŠVS
4. okresný tĺrađ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej spľávy vôd

a vybľanýchzložiekŽivotného prostredia kľaja, Nám. M. R. Šteflínika 1, 010 ol Žilina
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