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MALACKY odboľ staľostlivosti o životné prostľedie

Ztĺhor äcka 29 42 / 60 A, 9 0 I 26 MalacĘ

čj. : oU-M A-osZP -2o1 8/0 1 35 15 Malacky, 12.10.2018

Rozhodnutie 'ólo 
ľozho&iuiie

rľávoplałnoí är;
okľesný úrad MalacĘ, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, ako oľgán

správy staľostlivosti o Životné pľostľedie v zmysle $ 5 ods. I zěl<ona č,. 52512003 Z.z. o štátnej
spľáve starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších pľedpisov, zékoĺa č. 180/2013 Z.z. o oryanizźlcii miestnej štátnej spľávy ao zmene a
doplnení niektoých zákonov a orgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva v zmysle $ 104
ods.1 písm.d) a $ 108 ods. 1písm. m)zźl<onač.79l20l5 Z.z. o odpadochao zmene adoplnení
niektoých ztákonov (ďalej len ,,zĺíkon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zélkona č.7111967 Zb. o
spľávnom konaní v znení neskoľších predpisov (ďalej len,,spľávny poriadok")

,menr
vzmysle $ 114 ods.l písm. a) bod 2 ztlkoĺa o odpadoch rozhodnutie čj.: oU-MA_OSZP-
2016l0l4308-KUJ zo día02.0l.2016, vydané okresným úľađom Malacky, odboľ starostlivosti
o Životné pľostredie, Záhorácka2942160 A, 901 01 MalacĘ, ktoqým bol spoločnosti:

.A.S.A. SLovENsKO s.r.o., Bľatislavská 18,900 51 Zohor
Pľevádzka: Hala druhotných surovín (DS)' Plocha na sklo, v aľeáli .A.s.A. Zohor s.r.o.'
Bľatislavská L8' 900 51 Zohor
ICO: 31 318 762

udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zźlkona o odpadoch, v súlade s vyhláškou
Ministeľstva Životného pľostredia Slovenskej ľepubliky č:. 36512015 Z.z., ktotou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, na pľevádzkovanĺe zaľiadenĺa na zhodnocovanĺe odpadov a v zmysle $ 97
ods. 1 písm. f zźkona o odpadoch na nakladanĺe s nebezpečnýmĺ odpadmi vrátane ich
pľepľavy v územnom obvode Okľesného úľadu MalacĘ tak,že:

1. Mení sa nźzov spoločnosti, ktorej bol udelený súhlas rozhodnutím čj.: OU-MA-OSZP-
20l 6 l 0I 4308-KUJ zo día 02.0l .20l 6 na

F'CC Slovensko s.ľ.o., Bľatĺslavská L8,900 51 Zohor
Pľevádzka: Hala dľuhotných surovín (DS)' Plocha na sklo, v aľeáli FCC Zohoľ s.r.o.'
Bľatislavská 18o 900 51 Zohor.
rčo: st 318 762

2. Súhlas sa rozširuje o ostatný odpad, ktoý je možné prebľať do zaľiadenia na zhodnocovanie
odpađov: číslo druhu odpadu/názov odpadu _ 20 01 04/obaly z kovu.
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3. Súhlas rla prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov ana nakladanie

s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okľesného uradu

Malacky sa pľedlžuje do: 31.12.2022

*{;lOsĺatĺré po'finienky rózhodnutia čj.: oU-MA-osZP-2Ol6l014308-KUJ zo dňa 02.0L20I6,
' vydanéhq ołľesnjm,úJadom Malacky, odboľ staľostlivosti o Životné prostľedie, Zźthorácka
; Ż942160'A; 901 '01' Malacky, zostávajű v platnosti.

5. Zmena niektorej z podmĺenok rozhodnutia je potľebné oznámiť príslušnómu oľgánu
štátnej spľávy odpadového hospodáľsfva.

odôvodnenĺe

Dřn ŻO.09.2Ol8 požiadala spoločnosť FCC Slovensko spol. s r.o.' Bratislavská 18' 900 51

Zohor, |istom č. DoSi1109l20I8 zo dňa 11.09.2018' okĺesný úľad Malacky, odbor

staľostlivosti o životné pľostľedie, o zmenu rozhodnutia čj.: OU-MA-OSZP-20I6|014308-KUJ
zo đňa 02.OL20I6 vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zańadenia na zhodnocovanie

odpadov a na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy v územnom obvode

okĺesného úľadu Malacky v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) a Đ zttkoĺao odpadoch.

K Žiadosti boli doložené doklady:
o Zoznam dľuhov odpadov s ktoými sa v zariadení nakladá vrźtane doplneného druhu odpadu

(kategóľie o - ostatný)
o Rozhodnutie čj.: OU-MA-OSZP-Ż0161014308-KUJ zo dňa 0Ż.0I.2016
. obchodnázm\uva č. ľeg. S031100381
o Stanovislo obce Zohor č.I729lI8lŽP,783ll8lŽP zo dňa 04.10.2018
o Vypis zobchodného registra okľesného súdu Bratislava Ikdátumu 05.09.2018' odd.: Sro,

Vl. č.: 13406lB
o Plná moc zo dňa 02.0 1 .20 1 8

Na základe pľedložených dokladov okĺesný urad Malacky, odbor starostlivosti o životné

pľostľedie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto ľozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle Položky 16Ż pism. y) zákona

Nĺĺľodnej raďy Slovenskej ľepubliky č. 1'4511995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneĺi
neskoľšíóh pľedpisov formóu ę-kolku. (v pľílohe časti X. Żivotnéprostľedie položka 162).

Pouěenĺe

Pľoti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podl'a $ 53 a $ 54 zákona č,.7111967 Zb. o

spľávnom konaní v zneni neskorších predpisov do 15 dní odo dňajeho doľučenia na okresnom úrade

Malacky, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, Zźhorácka2942ĺ60A,901 0l Malacky
Toto rozhodnutie nie je pľeskúmatelhé súdom.

Rozhodnutie sa doľučí:
l. FCC Slovensko spol. s r.o', Bratislavská l8' 900 5l
2. obec Zohoľ, Nám. 1. mája č. l, 900 51 Zohor
3. spis


