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MALACKY odboľ starostlivosti o životné pľostľedie

Záhor äcka 29 42 l 60 A, 9 0 I 26 Malacky

č j. : oU-M A-osZP'z}l7 l 00025 5 Malacky, 17.t0.2017

,oto ľozhotlnutie nadobudlo

R o z h o d n u t i e łrávoplatrnďüb:
/ŕ'

okľesný uľad Malacky, odbor staľostlivosti o žívotné pľostredie, ako oľgán
správy staĺostlivosti o Životné prostredie v zmysle $ 5 ods. 1 zźtkona č,. 52512003 Z.z. o štátnej
spľáve staĺostlivosti o Životné pľostredie a o zmęnę a doplnení niektoých zákonov v zĺení
nęskoľších pľedpisov a orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva v zmysle $ 104 ods.1 písm.
d) a $ 108 ods. 1písm. m) zźú<onač.79l20l5Z.z.o odpadoch aozmene adoplneníniektoých
zákonov (ďalej Ieĺ ,,zákon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákona č). 7111967 Zb. o správnom
konaní (ďalej len,,spľávny poľiadok") v znení neskorších pľedpisov udel'uje

súhlas
v súlade s $ 97 ods. (1) písm. e) zźlkona o odpadoch na vydanĺe pľevádzkového poľiadku 2.
zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou:

R12 _ rĺpľava odpadov uľčených na spľacovanĺe nĺektoľou z čĺnností Rl až Rll
R13 _ skladovanĺe odpadov pľed použĺtím niektoľej z činností RL aź R12 (okľem
dočasného uloženĺa pľed zbeľom na mieste vznĺku)

,,Hala DS, Plocha na sklo"
Dľuh dokumentu: Prevádzkový poľiadok, Indexičíslo: PP-03, Yęrzia 5, Účinnosť od:
01.0r.2016
Vypracoval: Ing. tucia Ťažérová lll.l2.20l5 Schvátil: Ing. Tomáš Antal lILIz.zOls

dľžiteľovi odpadov:

FCC SLovENSKo spol. s r.o.' Bľatislavská 18, 900 51 Zohor

ICO: 31 318 762

Sídlo prevádzĘz HALA DSo Plocha na sklo v Zohore,
aľeál FCC Zohor spol. s ľ.o.' Bľatĺslavská 18' 900 51 Zohor

1. Vzaľiadení na zhodnocovanĺe odpadov sa zhodnocujú nasledovné dľuhy odpadov
kategóľie rrO" ostatný:

V prílohe č. 1, ktoľáje neoddeliteľnou súčasťou tohto ľozhodnutia

Y zariadęní sa zhodnocuje max. 40 000 ton odpadu zarck.

2, Spôsob prevádzĘ zarĺadenia :
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Prevádzka sa ĺacháďza v extľaviláne obce Zohoľ' v aľeáli spoločnosti FCC Zohor

Pľístup do aľeálu je ö ö;Ĺ;' ktoľý je využívaný ako účelová komunikácia'

Aľeál prőraaruy je na"rpáĺ*ĺy 
'pľoti ,'"žiud,'."*., úniku povolených

zhodnocovaných odpadov op1otením- u 
"aznőu'l"žbou' 

PodloŽie je spevnené azabezpećené

pľoti úniku znečisťuffi iäar. ĺ9 okolitého pľostredia-vĺámci celého aľeá'u skládky odpadov

FCC Zohoľ. Pľevádzk a je označ""á i;ř;.*ačnou tabuľou s údajmi: ĺázov a umiestnenie

prevádzky,menoprevádzkovateľa,pľevádzkovádoba,dľuhypovolenýchodpadov.
Pľiestoľ ĺa zgomažďovanie odpadovlä""''ľ'""o" '7uíäwu"ĺ 

äp""ďd'kovaný tak' aby

nemohlo dôjsť k nežiaducemu upĺyuu na životné pľostľedie'

V hale druhotných suľovín sa zbieľajťr-druhotnď suľoviny _ uvedené odpady, prebeľajú sa od

pôvodcov/dľ ž:iteľov, zbieĺajú ry,- "1',o,o'ułt":ĺ 
sa' podl;a potreby sa tľiedja' dľvia a1ebo sa

následne lisujú ,uiĺ"lo^ĺ-"ľ, ľuts"3 ň*' 1'axĺ.'"t'"onotenie. 
odpady následne odvtĺža

zmluvný zhodnocovateľ, exteľný pr"p.ui"u álebo vozidlá spoločnosti FCC SL6VENSK9 do

łurĺia"iruna ďalšie/konečné zhodnotenie'

Zozbieraĺé odpady, ktoľé obsahujrĺ uĺu" zloŽiek aje potľebné ich oddeliť avýľiediť' sú

triedenézađodržarliapostupu,akojeuvedenývprevádzkovomporiadku.
Na zhľomaŽďovanie odpadov ," ,*zĺ;^* 

- 
pľiestor. v häle, v prípade nedostatoěných

skladovacícr, ľupu.itl" lryÄzĺvana'ajbetónová plcha v okolí haly'

VšetĘčinnostivykonávajúzodpovednípľacovnícipoveľeníurčitouprácounaploche
bioodpadov, ktoľí 

"ĺ 
.iuĺě.rĺ u"đú.i* nákladovóho stľediska, ktoľí je riadení ľegionálnym

vedúcim pľevádzky:
- Pľíjem a vykládťa povolených odpadov zvozidiďr dodávateľa

- Dočasné zhľomažďovanie odpadov";e"áouy i.ľ' ďalšej tryravylzhodnotenia alebo odvozu

';:íľ':noo'Íľllou 
podľa dľuhu aiprava odpadov lisovaním pomocou hydľaulického

lisovacieho Ĺalíkovacieho zar\adenía

_ Ďalšie zbľomaŽďovanie upravených oäpuaou až do doby naplnenia tľanspoľtnej dávky odpadu

- odvoz odpadov zo .zbľomažďo;.i;h; pľiestoru Ĺ ańnot''e*'' vpžitiu na'oženie

a transpoľt odpadov na zhodnotenie

V pľiestoľoch mimo pľevádzkovej haly sa vykonávajri tieto činnosti:

-Drvenieodpadovpomocoudvochdrvičov,ktoľésúsúčasťouzhodnocovania
- Zbęrskla na plocń" ĺazberskla _ ů'ĺľ{r1 skla a skl1Ých čľepov podľa faľby

- Sk'adovanie pľebľatých odpadov 1í prĺpua e, že na dooa.rré p..'ŕhd''"nie nie je dostatok

,äT:n"'1li"u"' podľa dľuhu a úprava odpadov lisovaním pomocou hydľaulických

lisovacích balíkovacíc h zariadeĺi (v prípade, i" nu dočasné p"'k1ud''"nie nie je dostatok

- *ffi:?ulŁŤ","*.h z'isovaných balíkov, pľipľavených na expedovanie nas'edujúcemu

I

dľŽiteľovi

Dopľava odpadov :

Doprava povolených druhov odpadov do hĄ dľuhoąých.suľovín je zabezpečovaná externou

orgaĺizźtciou alebo ,.äňp"n"yäi '""iňu-i" 
spoločnosti-Fcc srbvpNsKo' V priestoroch

plochy sa odpad pľemiestňu.i" p.u"ounińi pôc SLoVENSKo pomocou vysokozdviŽĺého

vozíka.
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Po úpľave sa odpad expeduje nákladnou dopľavou - exteľnými voziđlami oprávnených osôb ku
konečnému zmluvnému paľtnerovi.

Rozsah ana|ý z pľebeľaných odpadov :

V pľípade odpadov povolených pľijať do prevádzky Hala DS _ Zohor' sa vstupné analýzy
nevykonávajú, nakoľko zloženie a povaha odpadu je vopred známa. Vstupná kontrola odpadov
je vykonávanávizuáIne v dvoch kľokoch:
- Pri pľebeľaní do zariadeniana váhe
- ZoP v hale, priamo pri vysýpaní odpadu
V prípade podozľenia, že privezený odpad nie je v súlade s deklaľovanými údajmi o odpade,
odpad bude odmietnutý, prípadne sa dočasne pľeskladní na vodohospodársky zabezpečenĄ
ploche adá sa zneho urobiť analýza vakľeditovanom laboratóriu, na zélklade ktoľej sa
ľozhodne, ako sa s daným odpadom ďalej naloži.

Spôsob zhodnocovania povolených druhov odpadov:

R12 _ Úpľava odpadov uľčených na spľacovanie niektoľou z činností R1 až Rl1
R13 _ Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl až R12

3. Katalógové čísla odpadov, pod ktoľými je moźné vyskladnĺt' odpady po pľocese
zhodnotenia:

Kat. č. Názov odpadu Kategóľia
15 01 01 Odpady zpapiera a lepenky o
15 01 02 Odpady z plastov o
15 01 03 obaly z dtęva o
t5 01 04 Obaly z kovu o
15 01 0s Kompozitné obaly o
15 01 06 Zmiešané obaly o
15 01 07 Obalv zo skla o
15 01 09 Obaly z textilu o
17 0I 02 Tehly o
17 0t 03 obklady, dlaždice a keramika o
17 0r 07 Zmesí betónu, tehál, obkladačiek, dlaždic a keľamiky iné ako

uvędené v 17 0I 06
o

r7 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
19 03 04 Ćiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné N
19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 o
t9 t2 0t Papier a lepenka o
19 12 02 Żeleznékow o
19 12 03 NeŽelezné kow o
19 12 04 plasty a guma o
19 t2 0s sklo o
19 12 06 Drevo obsahuiúce nebezpečné látkv N
19 12 07 Dľevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
t9 12 08 textílie o
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oMineľá1ne kamenivo191209 oz19 12 l0
Nmateľiá1ov mechanickéhozvrátane zmiešanýchInéodpady19 12 1r

oz mechanickéhomateľiálovzmiešanýchvrátaneInéodpady
11v 11 Ż9uvędenóakomeu

19 12 IŻ ľ

odpady, ktor"ých povaha a vlastnosti sa po pľocese zhodnotenia nezmenili sa vyskladnia pod

.orrrruky,rn katalógovým ěíslom, pod akým boli prijaté'

Za baludľuhotn.ých surovín je potľebné vypracovať hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

typu:
Ř_ - 

"u 
odpady, ktoré boli do zariadenia prijaté

M - zaodpađy, ktoré boli zo zaríadęnia odovzdané

4. Technĺcké požiadavky zaľiadenia:

Pľevádzkov á hala_ jednopodlažĺéł oceľová nezateplená hala systém ASTRoN SP' ľozmery:

!7,34 mx23,34m,s tetónôvou podlahou a oceľoými vľrĺtami.

- Lis typ _ LoM 20 dvojkomoľový
- Automatický balíkovací lis HBC100F BOLLEGRAF
- Tľiediaca linka
- Vysokozđvlžný vozík 2 ks
- Hasiaci prístľoj
- Autováha na zisťovanie presného množstva druhoąých suľovín _ vo vlastníctve FCC Zohot

Súčasťou tohto zaľiad.niu nu zhodnocovanie odpadov sú aj technické zariađeĺia mimo

pľevádzkovej haly
_ Spevnenó vodohospodáľsky zabezpećené manipulačné plochy' na ktoých sa vykonáva zbeľ

a úprava povoleného odpadu

- Mostová váha
- Drvič odpadu WEIMA 2ks

- Plocha na zbeľ skla
- VysokozdviŽný vozík 2ks

5. Bezpečnostné opatľenia pľi prevádzke zaľĺadenia:

- dodržiavanie bezpečnosti pri pľáci

- zabezpečgnie školeniesozp-apoŽiaľnej ochľany pľe každého nového pracovníka

_ dodľžiavanie prevádzkového poriadku zariadeĺía

- zabezpećiť zamestnancom ochĺanné pracovné odevy a prostľiedky a ochĺanné nápoje

_ obs1uĹa zariadenĺa je zabezpečená len osobou na to zaško1enou

- zodpoved ný zap..uad"k 
'.1é 

vedúci strediska ,1 1 ' '^l'^^1--2
_ pľed začiatkom manipulácie pomocou vysokozdvižného vozíkasa kontľoluje stav auzavretie

balíkov a ich pevnosť

s. Prevádzka bola zahájená dňa 04'01'2016

ĺ. Spôsob ukončenia čĺnnosti zariadenĺa :



5

V pľípade ukončenia činnosti prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov je nevyhnutné
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov opľávnenými
organizáciami. Celý areál bude vyěistený a odovzdaný na ďalšie vy-ĺlžitié. łk pľĺ uvedónej
činnosti vzniknú ďalšie odpady budú tiež zhodnotené alebo zneškodnené na základe
uzatv or ený ch zmluvných vzťahov s oprávneným i ot ganizźrciałni.

8. Pľi zmene niektorej z podmienok ľozhodnutia je potrebné pľedložito pľíslušnému úradu
životného pľostľedia žĺadostn o zmenu súhlasu.

g. Platnosť prevádzkového poľiadku je viazaná platnost'ou súhlasu na prevádzkovanĺe
zaľĺadenia ku ktoľému bol vydaný. Súhlas napľevádzkovanie zariadeniana zhodnocovanie
povoleného odpadu sa udeĘe na dobu do 31.12.2018 (alebo na dobu uvedęnú v rozhodnutí
o zmene doby platnosti tohto súhlasu).

odôvodnenie
Dňa 09.03.2016 požiadala spoločnosť FCC Slovensko spol. s r.o., Bľatislavská 18, 900

5l Zohor, okľesný úrad Malacky, odboľ staľostlivosti o životnápľostľedie, o udelenie súńlasu
na uy danie prevádzkového poriadku 2. zariadenia na zhodnocovanie o dpadov činno sťou :

Rl2 _ Uprava odpadov uľčených na spľacovanie niektorou z činností Ri až Rl1
R13 _ skladovanie odpadov pľed použitím niektoĘ z činností Rl aŽ Rl2 (okľem dočasného
uloženiapred zberom na mieste vzniku):
,,HALA DS, Plocha na sklo vZollore, areál FCC Zohot spol. sr.o., Bratislavská 18,900 51
Zohor"
Druh dokumentu: Pľevádzkoý poriadok,Yerzia 5, Účinnosť od: 01.01 .2016

K žiadosti boli doložené doklady, potrebné k udeleniu požadovaného súhlasu:

o Pľevádzkoý poľiadok:
HALA DS, Plocha na sklo v Zohore, areál FCC Zohot spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51

Zohor
Druh dokumentu: Prevádzkoý poriadok, Yerzia5, Účinnosť od: 01 .Ol.2Ot6

" 
Vygracoval: Ing. Lucia Ťažárová lll.l2,20I5 Schválil: Ing. Tomáš Antal lII.I2.2OI5

CAST A - Prcvádzkový poriadok
ČłsŤ s - opatrenia ľ1e pľípad haváľie (pľi nakladaní s nebezpečným odpadom)o Rozhodnutie čj.: oÚŽP-2OO8\O2228-HAP zo dř'a 18.12.2008

o Rozhodnutie čj.: oU-MA-}1ZP-2014-KUJ zo dňa28.tI.2OI4
. Rozhodnutie čj.: oU-MA-osZP-20l4lOO769-KUJ zo dňa IO.O3.20I4o V;ýpis z obchodného ľegistra okresného súdu Bľatislava I k dátumu 24.02.2016

Na základe predloŽených dokladov okresný urad Malacky, odboľ starostlivosti o
źivotné pľostľedie ľozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Pľevádzkovateľ zariadenía wdá. Pľevádzkoqý poľiadok zaľiadenia, ktoý je súčasťou
prevádzkovej dokumentácie zariadęnia o technicko-otganizačnom zabezpečení riadneho chodu
zaĺiadęnta na zhodnocovanie povoleného odpadu a minimalizácie vplyvu zariadeniana Životné
prostľedie, ku ktorej ďalej patľí:
a. Pľevádzkový denník
b. obchodné a dodávateľské zmluvy qfkajúce sa nakladania s odpadmi
c. Vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej spľávy a samosprávy
Pľevádzkovateľ zańadęnia na zhodnocovanie povolených ostatn]ŕch odpadov vedie
prevádzkoý denník zariadenia, ktoý obsahuje najmä údaje:
a. mená zamestnancov zodpovedných zaptevádzku v uvedený deň
b. o mnoŽstve a druhoch odpadov prijaĘých denne, vrátane označenia ich pôvodcov,

prípadne držiteľov
c. o neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia
d. o technickom stave zańadenia na zhodnocovanie povoleného odpadu

Spľávny poplatok vhodnote 11 eúr bol zaplatený vzmysle položky 162 písm. e)
zákona Náľodnej ľady Slovenskej republiky č. I45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov foľmou e-kolku (v prílohe časti X. Životné pľostredie položka 162).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa moŽno odvolať podľa $$ 53 a 54 zákona č:.7111967 Zb. o

spľávnom konaní v znení neskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesnom
úrade Malacky, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, Záhorźlcka 2942160 A, 901 01
Malacky.
Toto rozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom.

Doručí sa:

1. FCC SLOVENSKO spol. s r.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohot
2. 2 x spis



020t04 okľem obalov o
020107 z lesného o
0201 10 od o
030101 kôra a koľok o
030105 piliny hobliny, odtezky, odpadové rczívo alebo)

dľęvotľieskové/drevovláknité d rne ako uvedenév 0 aJ 0 1 04
o

030301 kôra a drevo o
oddelené z đwęnia al o030307

ztriedenia a na rec kláciu o030308
040101 kaa o
040108 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odľezky, bľúsny pĺach)

chróm
o

040Ż09 odpad z kompozitnych mateľiálov (impľegnovaný textil, elastoméľ, o

odpady Z nespracovaných textilných vlákien o04022r
040222 zo textiln vlákien o
070213 ast o
070217 o iné ako uvędené v 070216 o
080118 z odstľaňovania alebo laku iné ako uvedené v 080117 o

odpadové náteľové pľášky o080201
0803 1 8 toneľ do tlačiaľne in ako u v 0803 17 o
080410 a tesniace iné ako uvedené v 080409 o
080412 z a tesniacich mateľiálov iné ako uvedęné v 08041 1 o
090107 film a o úce striebľo alebo z| striębľa o
090108 fotogľafický film a papiere neobsahujúce stľiebľo alebo

stľiebra

zlúčeniny o

0901 10 na edno bezbatérií o
100210 e zva\covaĺia o
101 103 vláknité materiál nabáze skla o
IOIII2 sklo iné ako uvedené v 101111 o
1 10501 zinok o
120101 a zo kovov o
120r02 a ZO kovov o
120103 a z kovov o
r20r04 a z kovov o
120105 hobliny a tľiesky z o

o150101 obal z a
1 501 02 obal z o
150103 o z dteva o
150104 o z kovu o
1 501 05 o o
150106 zmiešané o o
150107 obaly zo skla o
1 50109 obaly z textilu o
r50203 absoľbenty, filtľačné materiźlly, handľy na

ako uvedenév 150202
čistenie a ochĺanné odevy iné o

160103 o
160I17 Železné o
160118 neže|ezné o



1601 19 o
r60120 sklo o
160122 časti inak nešpecifikované o
r60214 zariađenia iné ako uvedené v t60209 až 160213 o
t602r6 časti odstľánené z zariadeni, iné ako uvedené v 160215 o
170102 tehly o
r70103 a mateľiál a keľamika o
170107 zmesi betónu, tehál, škľidiel, obkladového materiálu a

uvedené v 17 01 06
keľamiky iné ako o

r70201 dręvo o
r70202 sklo o
r70203 o
ĺ70302 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 o
17040r meď mosadz o
r70402 hliník o
1',70404 zinok o
170405 železo a oceľ o
r70406 cm o
r70407 zmlesanę o
1704rr káble iné ako uvedené v 170410 o
170504 zęmiĺa a kamenivo iné ako uvedené v 170503 o
Í70604 ĺzolaćné materiźiy iné ako uvedené v 170601 a170603 o
170904 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v

170901 170902 a 170903
o

190203 pľedbežne zmiešaný odpad zložeĺý len z odpadov neoznačených ako o

190305 stabilizované iné ako uvedené v 190304 o
190904 té aktívne uhlie o
190905 alebo té iontomeničové živrce o
191001 zo že\eza az ocelę o
19r002 z kovov o
191004 úletová fľakcia a iné ako uvedené v 191003 o
191006 iné fľakcie iné ako uvedené v 191005 o

papier a lepenka o191201
t91202 že|ęzné o
191203 neželezné o

plasty a guma oL9IŻ04
19t205 sklo o
191207 dľevo iné ako uvedené v 191206 o
191208 textílie o
191210 z o
T9I2I2 iné odpady vrátane zmiešaných materitiov z mechanického spracovania

iné ako uvedené v 1912II
o

200101 a o
200r02 sklo o
200103 viacvrstvové kombinované mateľiáIy na báze lepenky (kompozity na

btne
o

200108 biolo kuch a o
2001 10 šatstvo o



2001 1 1 textílie o
200134 batérie a iné ako uvedené v 200133 o
200136 vyľadené elektľické a elektronické zariadęĺia iné ako

200123 a200135
uvedené v 200t2I, o

200138 drevo iné ako uvedenó v 200137 o
200r39 o
Ż00I40 o
200t40
01

meď, bľonz,mosadz o

200r40
02

hliník o

Ż00I40
03

olovo o

200140
04

zinok o

200140
05

že\ezo a oceľ o

200140
06

cln o

200140
07

zmiešané kovy o

o20020r biolo
200202 zęmina a kamenivo o

o200Ż03 lne nerozložite1tĺé
200301 zmesový komunálny odpad o
20030Ż odpad z tľhovísk o
200303 z čistenia ulíc o
200307 o o
200308 dro o
200399 komunálne odpady inak


