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ROZHODNUTIE

FCC Slovęnsko, s'r'o.
Bratislavská 18, 900 5I Zohot
31 3r8 762

názov druhu odpadu
odpady ztrieđęnia papiera a lepenky určených na recykláciu
odpadový plast
Obaly zpapiera a lepenky
Obaly z plastov
Kompozitné obaly
Zmiešané obaly
Obaly z textilu
Plasty
Plasty
Papieľ a lepenka
Plasty a guma
Textílie

odboľ starostlivosti o životné prostredĺe
Zämok l04.0l4 01 Bvtěa

Bytča, Ż0.04.2018

Toto ľQzhodnutĺe nadobudlo

BráVoplaÍnosť dľia: /ąo

okĺesný úľad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostľedie, ako príslušný oľgán
miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zźtkona č. 180/2013 Z. z. oorganizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov ako príslušĺý orgáĺ štátnej správy starostlivosti
o životnó pľostredie pođľa $ 5 zákona č:. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné
prostľedie a o zmenę a doplnení niektoľých zttkonov v znęni neskoľších predpisov ako príslušný
oľgán štátnej správy v odpadovom hospodáľstve podľa $ 108 ods. 1 písm. m) zákona č,. 79l20I5
Z.z' o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov (ďalej Ien ,,zźłkon o odpadoch")
apodl'a zttkona č,. 7111967 Zb. o správnom konaní, vzneni neskoľších pľedpisov (správny
poriadok)

udel'uje

súhlas

podľa $ 97 ods.1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch
na vydanĺe pľevádzkového porĺadku zariadenĺa na zhodnocovanĺe odpadov

Ptęvádzka: Bytča' Hlinická cesta 1214' 014 01 Bytča

nasledovne:

1./ Súhlas na vydanie pľevádzkového poriadku zariadęnia na zhodnocovanie odpadov sa týka
tých đľuhov odpadov zaradených podľa vyhl. MŽP SR č' 36512015 Z, z., ktoľou sa ustanovila
kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpađov v znęni neskoľších pľedpisov, naslędovne:

obchodné meno
obchodné sídlo
IČo:

kat. č.
03 03 08
07 02 13

1s 01 01

15 01 02
15 01 05
15 01 06
15 0t 09
16 01 19

17 0203
19 12 0r
19 12 04
19 12 08

kategóľia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



20 01 01
20 01 10
20 01 11

20 0r 39

Papier a lepenka
Šatstvo
Textílie
Plasty

o
o
o
o

2.l N ánov a miesto podnikania prevádzkovatel'a zariadenia:

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

Názov a sídlo pľevádzky:

Zariađenie na zhodnocovanie odpadov _ Balíkovací lis pľevádzkaBytč,a, Hlinická cesta I2I4,
014 01 Bytěa

Meno a pľiezvisko zamestnanca zodpovedného zaprevádzku zaľiadenia:

Bc. Juraj Jaroš - vedúci prevádzky
Zač.atie pľevádzky: Zariadenie je v prevádzke od ľoku 2013, prevádzkovala ho spoločnosť
KREDUS s.ľ.o.' spoločnost' FCC Slovensko, s.r.o. začalo prevádzkovať zariadenie od maÍca
2917. o zmene pľevádzkovateľa bol tunajší úrad písomne informovaný.
Cas životnostĺ: bez obmedzenia
Kapacita zaľiadenĺa: 12tis. ton ľočne

3'l Technický opis zaľiadenia:

Prevádzkovateľ zańadenia v zariaďeni vykonáva nasledovné činnosti:

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl1
R13 _ Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl aŽ Rl2

Mechanické spracovanie _ lisovanie
Mechanické spľacovanie - dľvenie

Typ lisu: PAAL KONTI200 D
Typ dľviča: Profing DP30

4.l organlzačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochľany zdraviaz

Pľevádzkové hodiny: V pľacovných dňoch ođ 7.00 do 15.30 h.
Poverený pľacovník zoďpov eđá za:
- prevádzku v súlade s pľevádzkovou dokumentáciou, rozhodnutiami povoľujúcich oľgánov
a ďalšou legislatívou
- vedenie evidencie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodáľstve
- kontľoluje preberané odpady do zariadenia
- vedie prevádzkový denník zariadenia
- zodpovedáza dodržiavanie predpisov B0ZP v zariađęni
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5./ Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochľany zďravia pľi práci

- pľavidelné školenie všetkých pracovníkov a ich pouěenie o zásaďtrchBozP, požíarnej ochrany
a o spôsobe hlásenia mimoľiadnych udalostí ahavárii
- pravidelné školenie všetkých pľacovníkov v oblasti poskytovania prvej pomoci
- používanie pľimeraných ochĺanných prostľiedkov pľi práci, pľacovný odev a iné bezpečnostné
opatrenia v zmysle zźlkona ě. 12412006 Z.z.o bezpečnosti a ochĺane zďravia ľudí pľi pľáci
a ďalších naľiadení a vyhlášok v oblasti B)ZP

6./ opatľenĺa pľe prĺpad haváľĺe

Zariadęnie má vypľacovaný samostatný dokument 
',opatrenia 

pre pľípad havárie", ktorý je
súčasťou prevádzkovej dokumentácie zariađenia abol predložený pľevádzkovateľom kžiadosti
o súhlas na pt ev ádzkovanie zańadenia na zhodnocovanie odpadov

7./ Povinnosti pľĺ obsluhe a údľžbe zaľĺadenĺa:

- Počas prevádzky dôkladne viest' preváđzkovu dokumentáciu zariadenia, úpľavu uvedených
druhov odpadov vykonávat' ĺa zariadení technologickými postupmi v súlade s technologickým
ľeglementom zariadęnia, ptevádzkovým poľiadkom a noľmami platnými pre jednotlivé druhy
prác.

8./ Vięsť pľevádzkovú dokumentáciu zańadenia v súlade s $ 10 Vyhlášky vŽp sn č,. 37II2OI5,
ktoľou sa vykonávaj ú niektoľé ustanove nia zákona o odpadoch.

9.l Pręvádzkový poľiadok zaĺiadęnia na zhodnocovanie uvedených druhov odpadov bude
umiestnený na viditeľnom mieste v objekte a dotknutí pracovníci budú oboznámęní s vydaným
pľevádzkovým poriadkom.

10.l Ak dôjde k zmene v prevádzke zańadenia, pĺevádzkovateľ zariadęnia prispôsobí
pľevádzkový poriadok zariađenia tejto zmene

1 1'l Predmetný súhlas je platný do 30. apľíla 2023.

odôvodnenie

Spoločnosť FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor požiadala okresný úľad Byča,
odbor staľostlivosti o životné prostľeđie dňa 2I. 03.2018 o vydanie pľevádzkového poľiadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2 pte pľevádzku -
Zariadęnie na zhodnocovanie odpadov - Balíkovací lis prevádzka Býč,a, Hlinická cesta I2l4,
0I4 01 Bytča. Tunajší úľad oznámil začatie konania v tejto vęci listom č.
oU/BY/oSZPl20l8l000286-2lCur zo dřn 23.03. 2018 anaľiadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň IL 04,2018.

Żiađateľ zátovęň požiadal aj o vydanie súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov V Zmysle $ 97 ods. l písm. c) zákona o odpadoch pre predmetnú
pľevádzku.
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Pľevádzkovateľ zariaďenia FCC Slovensko, s.r.o.' odkúpil vľoku 2017 jestvujúcu
pľevádzku od spoločnosti KREDUS s.ľ.o., ktorá zariadenie prevádzkovala od roku 2013 amala
vydané všetky potrebné súhlasy k prevádzkovaniu zariadenía. Nakoľko nedošlo ku žiadnej inej
zmene v zariadení ani v prevádzkovaných pľiestoro ch, žiadateľ FCC Slovensko' s.ľ.o'' ako nový
pľevádzkovateľ oznźlmil zmenu prevádzkovateľa do 30 dní od tejto zmeÍy v zmysle $ 114 ods. 4
zákona o odpadoch aprevádzkoval ďalej zańadenie na záklaďe platných povolení s poukázaním
na $ 114 ods. 4 zttkona o odpadoch.

Na ústnom pojednávaní, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti FCC Slovensko,
s.r.o.' Bc. Juraj Jaroš a Ing. Katarína Tvrdoňová azástvpca Mesta Bytča Ing. Dušan Beníček
neboli vznesené žiadne pripomienky k schváleniu prevádzkového poľiadku.

Zariaďenie je umiestnené v meste Bytča, v k.ú. Veľká Bytča, na pozemkoch s parc. č.
16591137 o výmeľe 1346 m2, parc. č. 16591206 o výmere 2536 m2 a pozemok s parc. č,. 1659
ovýmere 455 m2. Areál zariaďenia je oplotený azabezpečený pľoti vniknutiu nepovolených
osôb. Súčasťou areálu je váha na zist'ovanie množstva odpadov uľčených k prevzatiu
a zhodnocovaniu. V areáli je administratÍvna budova so sociálnym vybavením a s napojením na
verejný vodovod akanalizáciu' Regionálny vedúci prevádzky zariađenia je Bc. Juľaj Jaľoš.

Technickým vybaven im prev ádzky j e :

- automatický lis PAAL KONTI200 Ds dopravníkovým pásom ZENO ZKB I 4O0
- drvič plastov Profing DP30
- nákladné automobily na Zvoz odpadov
- vysokozđvižné vozíky na manipuláciu s odpadmi
- automobilov á v źtha na zi st'ovanie mnoŽstva o dpadov
- spevnené plochy
- veľkoobjemové kontajneľy
- palety a maloobjemové kontajneľy
- budova administratívneho a sociálneho zabezpeč,enia

. Hydľaulický lis s podávacím pásom a s viazaním balíkov je uľčený na lisovanie odpadov.
Cinnost' lísu zabezpečujú 2 pľacovníci.

Dľvič plastov je určený na drvenie výliskov z teľmoplastických látok a tým k získavaniu
granúl vhodných na následné zhodnotenie.

Pľevádzkový poriadok je vypracovaný v súlađe s ustanovením $ 10 ods. 6 Vyhl. MŽP
SR č. 37112015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanoveni zákona o odpadoch v znení neskorších
pľedpisov. Zuvedeného vyplýva, že pređložený prevádzkový poľiadok rieši technologický
postup nakladania s odpadmi, spôsob zabezpečenia odboľnej technickej kontroly preváđzky
zariađenia, poskytuje technické údaje o zariađení. obsahuje Zoznam- jednotlivých druhov
odpadov zhodnocovaných v zariadení.

okľesný úrađ Bytča po pľeskúmaní pľedložených dokladov dospel k závetu, že boli
splnené ztĺkonné požiadavky pľe udelenie súhlasu v takom ľozsahu a za takých podmienok, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Żiadateľ v podaní pľedložil :

Prevádzkový poľi adok zariadenia na zho dnocovanie odpadov
Fotokópiu ľozhodnutia č' OU-BY-osZP-2O16i000512-2lCur zo dňa 15.07.2016 vo
veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm' e) bod 2 zákona o odpadoch vydaného
pľe spoločnosť KREDUS s.ľ.o.
Plnú moc pre splnomocnenie Ing. Kataľíny Tvrdoňovej vo veci zastupovania na
konaní v pľedmetnej veci
Výpis z obchodného ľegistľa okľęsného súdu Bľatislava I, odd. Sro, vloŽka č.
13406tB

Żiadatęľ zaplatil správny poplatok nominálnym kolkom v hodnote 1l,0 € podľa poloŽky
162 písm. el zákona NR SR č,, I45ll995 Z. z' o spľávnych poplatkoch v znení neskoľšícĹ
predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu je podľa $ 53 a $ 54 zákonač:.7111967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších pľedpisov (správny poľiadok) možné podať odvolanie v lehote do 1 5 dní odo
dřla oznámenia predmętného rozhodnutia na okľesný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Zámok 104, 0I4 01 Býča. Toto rozhodnutie je možné pľeskúmať súdom až po
vyčeľpaní riadnych opľavných pľostriedkov.

L] I\'I iĺ

L,/

RNDľ. Bęáta
5 vedúca odboľu
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Doručuje sa:

1') FCC Slovęnsko' S.r'o.' Bratislavská 18' 900 5I Zohor
2.) Mesto Bytča, oďđ'YaŽP, Nám. SR 1/1,014 01 Bytča

Na vedomie (po právoplatnosti):
3.) SźP _ĺŽp v Žilinę,oloH, Legionárska5,OI20s Žilina
4.) Spis


