
/w oKRESNÝ
Únno
MALACKY odboľ staľostlivosti o životné prostľedie

Zźthor ácka 29 42 l 6 0 A, 9 0 l 26 Malacky

čj. : oU-M A-osZP -2017 l 000254 Malacky, 17.10.2017

,oto ľozhodnutie nadobudlo

Ro zh o d n u ti e nrávoplatno$ĺdňu'ł!:.ľ.|:.

okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako oľgán
spľávy staľostlivosti o Životné prostredie v zmysle $ 5 ods. I zákona č,. 52512003 Z.z. o štátnej

správe starostlivosti o Životné prostredię a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov a orgźn štátnej správy odpadového hospodáľstva v zmysle $ 104 ods.1 písm.
d) a $ 108 ods. 1písm. m) zákonač,.79lŻ0I5Z.z.o odpadoch aozmene adoplneníniektorych
zákonov (ďalej leĺ ,,zákon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákona č,. 7111967 Zb. o spravnom
konaní (ďalej len,, správny poľiadok") v znení neskorších predpisov udeľuje

súhlas
v súlade s $ 97 ods. (1) písm. e) zálkona o odpadoch na vydanie pľevádzkového poľiadku 2.
zariadenia n a zh o dno covanie o dpadov činnosťou :
R12 - Úpľava odpadov uľčených na spľacovanie niektorouz činností Rl až Rll
R13 - skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl aź Rl2 (okľem
dočasného uloženia pľed zbeľom na mieste vzniku)

,,PLocHA NA ÚPRAVU BIooDPADoV _F'CC Zohor, s.ľ.o.,,
Dľuh dokumentu: Prevádzkoqý poľiadok,Yerzia4, Účinnosť od: 20.08 .2OI7
Vypracoval: Mgr. Simona Petľánska 120.07.20t7 Schválil: Ing. Eva Mikulášiová 120.07.2017

drŽiteľovi odpadov:

FCC Zohor, s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51 Zohor

lČo: st 3g0 714

Sídlo pľevädzky: Plocha na úpľavu bioodpadu - FCc Zohoľ, s.ľ.o.
aľeál FCC Zohor' s. ľ.o.' Bľatislavská L8o 900 51 Zohor

1. Vzariadení na zhodnocovanie odpadov sa zhodnocujrĺ nasledovné dľuhy odpadov
kategĺíľie,,o" ostatný:

číslo dľuhu näzov odpadu t/rok

02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá
03 01 01 odpadová kôľa a koľok

03 01 0s
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

03 03 01 odpadová kôľa a dľevo



2

Spolu: 51 650

2. Spôsob prevádzky zariadenia :

Prevádzka sa nachádza v extľaviláne obce Zohor, v aĺetii spoločnosti FCC Zohor

Pľístup do aľeálu je po pozemku, ktoĘŕ je vyžívaý ako účelová komunikácia.

AreáI preváđzky je zabezpečený proti nežiaducemu úniku povolených

zhodnocov anýchôdpadov oplotením a stľáŽnou sluŽbou. PodloŽie je spevnené a azabezpečené

;.,t ;;til )ieĺĺstiiĺcich látok do okolitého pľostredia v ĺámci celého areálu skládky odpadov
'ecc 

żor'o r. Preváázka je ozĺačentł informačnou tabuľou s údajmi: ĺázov a umiestnenie

pľevádzky, meno prevádzkovateľa,pľevádzkovádoba, druhy povolených odpadov'

Ż^iia*íć "u 
zĹodnocovanie povolených odpadov je tvorená nezastrešenou upľavenou

.;J;;;" plochou 300 m2, parc. č.: 24123, v k.ú. obce Zohor.
p"*i""e ädpady budú dóčasne tľiedene podľa druhu zhromaŽďované na tejto ploche,

mechanicky upravené vlastným mobilným drviacim zańađęním. Upravené odpady sa ďalej

;i;r-;;;ď"jtlz ao naplnenia tľanspoľtnej dávky odpadov. Následne sa odpady ođváżajű zo

,lroÁuitoracieho pľiestoľu na nakládku a následne budú expedované na konečné zhodnotenie

zmluvnému paľtnerovi (kompostáľeň, spaľovňa)'

VšetĘ činnosti vykonávajú zodpovední pľacovníci poveľení uľčitou pľácou na ploche

uiooäiuaou, ktorí sú ľiađení vedúcim nákladového strediska, ktorí je ľiadení regionálnym

vedťrcim prevádzky:
- Pľíjem ä vykládka povolených odpadov zvozidie1 dodávateľa

- Dočasné iwomaztovanie odpadov až. do doby ich ďalšej iryravylzhodnotenia alebo odvozu

na zhodnotenie
- Tľiedenie odpadov podľa dľuhu a'íprava odpadov dľvením pomocou mobilného dľviaceho

zariadęnia
- Ďalšie zhromažďovanie upravených ođpadov až do doby naplnenia transportnej dávky odpadu

- odvoz odpadov zo z\lĺomažďovacieho pľiestoru k đruhotnému využitiu naloženie

a transpoľt odpadov na zhodnotenie

Technologické zariadenie používané na drvenie bioodpadov má samostatný pľevádzkovy

Poriadok _ dľvič odpadu Maxigrind Caterpillaľ 3406 (Preváđzkovy poriadok a opatľenia pre
pľípad havárie _ mobilné zaľiadenie na zhodnocovanie odpadov Maxigrind _PP 47)

a odpadov :

na plochu na úpravu bioodpadov je po komunikácii, ktorá vedie k telesu skládky na
odpad avjazd na ňu je viditeľne označený

druhov odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov je
alebo transpoľtnými vozidlami spoločnosti FCC

z čistenia vôd19 08 05
a20 01 08

rozl.Ż0 02 0I

povo1ených

odpad pľemiestňuje pracovníkmi FCC SLOVENSKO



Po úprave sa odpad expeduje nákladnou dopľavou _ externými vozidlami oprávnených osôb kukonečnému zmluvnému paľtneľovi.

Spôsob zhodnocovania povolených druhov odpadov:
R12 - lJptavaodpadov určenýcĹ na spracovanie niektorou z činností Rl aŽ Rl1
R13 _ Skladovanie odpadov pred pouŽitím niektoľej z činností Rl až Rl2

3. Technĺcké požiadavky zaľiadenia:

_ Pľístupová komunikácia
- Spevnené vodohospodríľsky zabezpečené manipulačné plochy, na ktoých sa lykonáv a zbeĺ

a uprav a povoleného odpadu
- Mostová váha
- Dľvič odpadu Maxigľind Cateľpilar 3406 _mobilné zariad,eniena zhodnocovanie odpadov- Vysokozdvižný vozík 2ks

4. Bezpečnostné opatľenia pľÍ pľevádzke zariadenia:

- dodržiavanie bezpeěnosti pri pľáci
' zabezpečenie školenie BOZP apožianej ochĺany ptekaždého nového pracovníka- do&žiavanie prevádzkového poľiadku zallrađenia - f -----'

- zabezpečit'zamestnancom ochľanné pracovné odevy a prostľiedky a ochranné nápoje- obsluha zariadenia je zabezpeč,ená len osobou na to zašiolenou
- zodpovedný zaprevádzkuje vedúci strediska
_ pred začiatkom manipulácie pomocou vysokozdvižného vozíka sa kontľoluje stav auzawetiębalíkov a ich pevnosť

5' Pľevádzka bola zahájená dňa 04-0l.2016, nadobudnutím pľávoplatnosti ľozhodnutiač.j.:oU_MA-01ZP-2015/014306_KUJ zo dňa 02.01.2016, zmeneného ľozhodnutĺm
č.j. : OU_MA -oszP'20l7 / 0 07 1L}_KUJ zo d ňa 17 .0 5.20 17

6. Spôsob ukončenia čĺnnosti zaľĺadenia :

Vpľípade ukončenia činnosti prevádzky zariadeniana zhodnocovanie odpadovje nevyhnutnézabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie ostatných odpadov oprávneným i organizáciami.Celý areál bude vyčisÍeý aodovzdaný na ďalšie r.J.ziti"._Ak pri uveaenĹ; oĺnnosti vzniknúďalšie odpady budú tiež zhodnotené alebo zneškodnen é na základe uzatvoiených zmluvných
v zť ahov s oprávnenými organi záciami'

7 ' Pľi zmene niektorej z podmĺenok ľozhodnutia je potľebné pľedložit, pľíslušnémuúľadu životného pľostredia žiadost'o zmenu srĺhlasu.

8' Platnost' pľevádzkového poľiadku je viazanál platnost'ou súhlasu na pľevádzkovanĺezarĺadenĺa ku ktoľému bol vydaný. Súhlas na pľevádzkovanie zańadęnia nazhodnocovanie povoleného odpadu sa udeľuje na dobu do 31.t2.2018 (alebo na dobuuvedenú v rozhodnutí o zmene doby platnosti tóhto súhlasu)'



\4
\

odôvodnenie
Dňa 09.03.2016 poŽiaďala spoločnosť FCC Slovensko spol. s ľ.o.' Bľatislavská 18, 900

5I Zohor,okľesný úrad Malacky, oäbor starostlivosti o životné pľostredie, o udelenie súhlasu

na,.ydaníe pľevád)kového poľiaáku}. zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou:

p112 _Úp.uuu odpadov uĺěóných na spľacovanie niektoľou z činností Rl až Rl1
R13 _ skladovanie odpadov pred použitím niektoľej z činností Rl až P.lz (okľem dočasného

uloženia pľed zbeľom na mieste vzniku):

,'PLoCHA NA ÚPRAVU BIooDPADoV - FCC Zohor, S.ľ'o''o

Druh dokumentu: Pľevádzkový poľiadok, Yqzia4, Účinnosť od: 20.08.2017

K žiadosti boli doložené doklady, potľebné k udeleniu poŽadovaného súhlasu:

o Prevádzkoýpoĺiadok:
PLoCHA NA ÚPRAVU BIooDPADoV _ FCC Zohot, s'ľ'o"o

Druh dokumentu: Pľevád zkový poľiadok, Y erzia4, Účinnosť od: 20.08 .2017

Vypľacova1: Mgr. Simona Petraiska/Z}.O7.ŻOI7 Schválil: Ing. Eva Mikulášiová 120.07.2017

o Rozhodnutie čj.: oU-M A-}SZP-2015/014306_KUJ zo día02.01.20t6

o Rozhodnutie čj.: oU-M A-osZP-z}I7IOO7'lI}-KUJ zo dńa17.05.2017

o Výpis z obchoáného registľa okĺesného súdu Bratislava I k dátumu 24.02.Ż016

Na zák1ade pľedloŽených doklađov okĺesný rirad Malacky, odboľ staľostlivosti o

Životné pľostredie rozĹodol tak, ako je uvedené vo výľoku tohto rozhodnutia'

Spľávny poplatok vhodnote 11 eúľ bol zaplatený vzmysle poloŽky 162 písm' e)

zákoĺaNáľodnój iaáy Slovenskej ľepubliky č. I45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v zĺení

neskoľších pľedpisovioľnou e-kóltu_1v prílohe časti X. Żivotné prostľedie položka 162)'

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa $$ 53 a 54 zźĺkonač:.7111967 Zb. o

správnom konaní v zneníneskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňajeho doručenia na okresnom

uľade Malacky, odbor starostlivosti o źivotné prostľedie, Ztůlorácka 2942160 A, 901 01

Malacky.
Toto rozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom.

Doľučí sa:

1. FCC Zohot, s. ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor

2. 2 x spis
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