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MALACKY odboľ staľostlivosti o životné prostľedie

Zéhor ácka 29 42 ĺ 60 A, 9 0 1 26 Malacky

čj.: oU-M A-osZP-z0 1 8/01 35 14 Malacky, 16.10.2018

ĺđo rozhodnutľe

R o zh o d n u ti e lrávoplatnosťrJňa . /ł,

okľesný úrad Malacky, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, ako oľgán štátnej
spľávy starostlivosti o životné prostredie v zmysle $ 5 ods. I zźkona ě. 525l2OO3 Z.z. o štátnej
spľáve staľostlivosti o Životné pľostredie a o zmenę a doplnení niektoých zĺíkonov v znení
neskoľších pľedpisov, zźů<ona ć. l80l20l3 Z.z. o organizźłciimiestnej štátnej správy a o zmęne a
doplnení niektoých zéů<oĺov a orgźn štátnej spľávy odpadového hospodáĺstva v zmysle $ 104
ods.1písm.d)a$108ods. 1písm.m)zĺĺkonač).79l2ol5Z.z.oodpadochaozmenoadoplnení
niektoých zákonov (ďalej len,,zákon o odpadoch"), vsúlade s $ 46 zákonač,.7tll967 Zb. o
spľávnom konaní v znení neskorších pľedpisov (ďalej len,,spľávny poriadok,,)

mení
vzmysle $ 114 ods.l písm. a) bod 2 zźlkona o odpadoch rozhodnutie čj.: oU_MA-OSZP-
20171000255 zo dř:'a 17.10.2017, vydané okľesným úradom Malacky, odboľ starostlivosti o
životné pľostľedie, Záhorźrcka2942160 A, 901 01 Malacky, ktoým bol spoločnosti:

F'CC Slovensko s.ľ.o., Bľatĺslavská 18,900 51 Zohor
Pľevádzka: Hala dľuhotných suľovín (DS), Plocha na sklo, v aľeálĺ F'CC Zohoľ s.ľ.o.'
Bľatislavská 18' 900 51 Zohor.
rčo:31318762

udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zźi<ona o odpadoch, v súlade s vyhláškou
Ministerstva životného prostľedia Slovenskej republiky č:. 36512015 Z.z., ktoľou sa ustanowje
Katalóg odpadov, na vydanĺe pľevádzkového poľiadku zaľĺadenĺa na zhodnocovanĺe
odpadov (činnost'ou R12 a R13) tak, že:

1. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov azáľovęřl
prevádzkoý poriadok sa rozširuje o ostatný odpad, ktoý je možné prebľať do zariadęniana
zhodnocovanie odpadov: číslo dľuhu odpadu/názov odpadu - 20 01 04/obalyz kovu.

2. Súhlas na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zátovęřl
prevádzkoý poriadok sa rozširuje o ostatný odpad, ktoý je možné vyskladnit' po procese
zhodnotenia odpadu:

dľuhu
Názov

20 0l 01 a
Ż0 01 02 sklo

20 0t 03
viacvľstvové kombinované materiźúy nabźne lepenky (kompozity nabáze



2

20 01 04 obaly z kovu
20 0t 39
20 0l 40 kow

20 01 40 01 meď, bľonz, mosadz
20 0r 40 02 hliník
20 0r 40 03 ź :elovO. ,

'-ij,Ji' ż0 01 40 04 zinok
.,'20 0r 40 05' žéIdzgä ocęl'
.j20 01 40 06 ctn

.' 20 0r 40 07 zmiešané kow

3. Súhlas na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je

viazaý na vydaný súhlas naptevádzkovanie zańadeniana zhodnocovanie odpadov vrátane

zmíen k tomuto súhlasu ateda súhlas na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na

zhodnocovanie odpadov sa pľed|žuje do: 3l.12.2022 (ľovnako ako súhlas na
pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov).

4. ostatné podmienky ľozhodnutia čj.: oU-MA-osZP-20I7l000255 zo día I7.I0.20I7'
vydaného okresným uľađom Malacky, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, Záhorźrcka

29421 60 A, 901 01 Malacky, zostźĺvajűv platnosti.

5. Zmenu niektorej z podmienok ľozhodnutia je potrebné oznämiť príslušnému oľgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva.

odôvodnenie
Dňa 20.09.2018 požiadala spoločnosť FCC Slovensko spol. sr.o.' Bľatislavská 18,900 5l
Zohot, listom č. Dos/1l09l20l8 zo dňa 11.09.2018, okĺesný uľad Malacky' odbor

staľostlivosti o Životné prostredie' o zmenu rozhodnutia čj.: oU-MA-osZP-20l71000255 zo

dňa 17.10.2017 vo veci udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na

zhodnocovanie odpadov v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákonao odpadoch.

K Žiadosti boli doložené doklady:
. Doplnený druh odpadu kategórie ,,o" - ostatný
o Rozhodnutie č j. : oU-MA-o sZP -2017 1000255 zo dř:'a 17 .I0.20I7
o Pľevádzkový poľiadok, opatrenia v prípade havárie, technologický reglement - Haly DS,

Plochy na sklo, verzia 6, účinnosť od:0I.12.2018, index/číslo: PP-03
o Plná moc zo dňa 02.01.2018

Na základe predložených dokladov okľesný úľad Malacky, odboľ starostlivosti o Životné

pľostredie, ľozhodol tak, ako je uvedené vo ýroku tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 4 € bol zap|atený v zmysle PoloŽky 162 písm. y) zákona

Náľodnej rady Slovenskej republiky č. l45ll995 Z.z. o spľávnych poplatkooh v zneni
neskoľšíóh predpisov formou e-kolku. (v pľílohe časti X. Żivotné prostľedie položka |62).
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Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa $ 53 a $ 54 zakonač:.7111967 Zb. o

spľávnom konaní v zneni neskorších pľedpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesnom
úrade Malacky, odboľ staľostlivosti o životné prostredie, Záhorácka2942l60Ę,901 01 Malacky.
Toto ľozhodnutie nie je pľeskúmatel'né súdom.

Rozhodnutie sa doručí:
l. FCC Slovensko spol. s ľ.o., Bratislavská 18' 900 51 Zohor
2. spis
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