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MALACKY odboľ starostlivosti o životné pľostredie

Zźthor ácka 29 42 l 60 A, 9 0 l 26 Malacky

čj. : OU-MA-OSZP-2 0I7 l 007 ýI}-KUJ Malacky, 17.05.2017
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Rozhodnutie

okĺesný úrad Malacky, odboľ staľostlivosti o životné prostredie, ako oľgán
spľávy starostlivosti o Životné prostredie v zmysle $ 5 ods' I zákona č. 52512003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné pľostľedie a o zmeÍLe a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľších predpisov, zákona č,. I80l20I3 Z.z. o organizácii miestnej štátnej spľávy a o zmeĺę a
doplnení niekto4ých zákonov a orgźn štátnej spľávy odpadového hospodárstva v zmysle $ l04
ods.l písm.d) a $ 108 ods. 1 písm. m)zźlkonač,'79l20I5 Z.z. o odpadoch aoZmene adoplnení
niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákonač:.7111967 Zb. o
spľávnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,'správny poriadok")

amenr

vzmysle $ 114 ods.1 písm. a) bod 2 zźlkona o odpadoch rozhodnutie čj.: oU-MA-OSZP-
20I5l0l4306-KUJ zo đňa 02.0I '2016, vydané okľesným úradom Malacky, odbor starostlivosti
o Životné prostredie, Záhorácka2942160 A, 901 01 Malacky, ktorym bol pôvodcovi odpadov:
.A.S.A. Zohor, spol. s r.o.o Bľatislavská 18' 900 51Zohor, prevádzka: .A.S.A. Zohoľ spol.
s r.o. - Plocha na úpľavu bioodpadu v Zohore, Bľatislavská 18, 900 51 Zohorr Ičo:
31390 7l'4, udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov tak, že:

1. Mení sa názov drźitel'a odpadu:

FCC Zohoľ' s.ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
prevádzka: FCC Zohor spol. s ľ.o. _ Plocha na úpľavu bioodpadu v Zohore,
Bľatislavská L8' 900 51 Zohor
rčo:3l'3g07l,4

2. Množstvo ostatných odpadovo ktoľé sa v zaľiadení zhodnocujú je uvedené spoločne

Súhlas sa udel'uje na nasledovné druhy odpadov kategĺórie 
'oóĺ 

ostatný:

Čísto druhu názov odpadu t/ľok

02 0l 03 odpadové rastlinné tkanivá
03 01 01 odpadová kôra a korok

03 01 05

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

03 03 0l odpadová kÔra a drevo
19 08 0s kalv z čĺstenia komunálnvch odpadových vôd
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20 01 08 biologicky rozloŽitel'ný kuchynský a reštauračný odpad
20 02 0r Bioloo ickv rozloŽitel'nÝ odpad

Spolu: 51 650

4. ostatné podmienky rozhodnutia č,j.: OU-MA-O9ZP-20I5|014306-KUJ zo dňa 02.0I.2016,
vydaného okĺesným úľadom Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhotácka
2942160 A, 901 01 Malacky,zostávajű v platnosti.

5. Zmenu nĺektorej z podmienok rozhodnutia je potrebné oznámiť príslušnému orgánu
štátnej spľávy odpadového hospodárstva

odôvodnenie

Dřn 20.03.2017 požiadala spoločnosť FCC Zohoľ' s.r.o.' Bratislavská 18, 900 51

Zohor, okľesný úrad Malacky, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie' o zmenu rozhodnutia
čj.: oU-MA-osZP-20l5l014306-KUJ zo dř:a 0Ż.0I.2016, vo veci udelenie súhlasu na
pľevádzkovaníe zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle $ 97 ods.1 písm. c) zákona o
odpadoch pre prevádzku: FCC Zohor spol. s r.o. - Plocha na úpľavu bioodpadu v Zohore,
Bľatislavská 18' 900 5I Zohor.

Kžiadosti boli doloŽené doklady, ktoľé poskytujú dostatočný prehľad o spôsobe
nakladania s nebezpečnými odpadmi :

. Zoznam nebezpečných odpadov, s ktorymi sa buđe nakladať a pľedpokladané sumaľne
množstvo zarok

o Rozhodnutie č j' : oU-MA-o sZP -Ż0 l 5 l0 1 43 06-KU J zo 02.0 I .20 I 6

Na základe predložených dokladov okľesný uľad MalacĘ, odbor starostlivosti o Životné
pľostľedie, ľozhodol tak, akoje uvedené vo qýľokutohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v hodnote 4 € bol zap|ateĺý v zmysle PoloŽky 162 písm. y) ztlkona
Náľodnej ľady Slovenskej ľepubliky č. I45lI995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v znení
neskorších pľedpisov foľmou e-kolku. (v prílohe časti X. Životĺé prostredie položka 162)

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu sa moŽno odvolať podľa $$ 53 a 54 zákonač:.7111967 Zb. o
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spráVnom konaní v zneni neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doruěenia na okľesnom
úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostľedie, Záhońcka2942l60A,90l 01 Malacky.
Toto ľozhodnutie nie je pľeskúmateľné súdom.

Rozhodnutĺe sa doľučí:

1. FCC Slovensko s.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor
2. 2 x spis


