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Záhor äcka 29 42 ĺ 60 A, 90 l Ż6 Malacky

čj. : oU-M A-osZP -20I8l 0I392l Malacky, 16.10.2018
irĺ

,oľo rozhocĺnutie nadob

Rozhodnutie
]ľáYoplalnosť dňa: 4C,

ata'ä 17

okľesný úrad Malacky, odbor staľostlivosti o Životné prostľedie, ako oľgán štátnej

správy staľostlivosti o Životné prostľedie v zmysle $ 5 ods. I zákona č,. 52512003 Z.z. o štátnej

správe staľostlivosti o životné pľostľeđie a o Zmenę a doplnení niektorych zákonov v zneni
nęskoľších predpisov' ztĺkona č. 1 80/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej spľávy a o zmene a
doplnení niektoých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodáľstva v zmysle $ 104

ods'1 písm. d) a $ 108 ods' 1 písm. m) zákona č,, 79l20I5 Z'z. oodpadoch a o zmenea doplnení
niektorych zákonov (ďalej len 

',zákon 
o odpadocho')' v súlade s $ 46 zákona č,.7111967 Zb. o

spľávnom konaní v zneníneskorších pľedpisov (ďalej len 
',spľávny 

poľiadok")

fmenr

vzmysle $ 114 ods.l písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie č.j.: OU-MA-OSZP-
20171000254 zo dřla 17.10.Ż017, vydané okľesným úradom Malacky' odboľ starostlivosti o

životné pľostredie, Záhorácka2942l60 A' 901 01 Malacky' ktoým bol spoločnosti:

FCC Zohor s.r.o.' Bratislavská 1'8' 900 51 Zohor
Prevádzka: Plocha na úpravu bioodpadu _ FCC Zohor s.ľ.o.' aľeál FCC Zohor s.r.o.'
Bľatislavská 18' 900 5l Zohor,
lčo: ll 3g0 7l4

udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zźĺkona o odpadoch, v súlade s vyhláškou
Ministeľstva životného prostľedia Slovenskej ľepubliky č,.36512015 Z'z.,ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, na vydanie prevádzkového poľiadku zaľiadenia na zhodnocovanie
odpadov (činnosťou R12 a R13) tak, Že:

1. Súhlas na r,ydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je
viazaný na vydaný súhlas napreváďzkovanie zańađęnia na zhodnocovanie odpadov vrátane
zmien k tomuto súhlasu a teda súhlas na vydanie preváđzkového poľiadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov sa pľedlžuje do: 3l.12.2022 (ľovnako ako súhlas na
pľevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov).

3. ostatné podmienky rozhodnutia čj.: oU-MA-osZP-Ż017l000254 zo dřla I7.I0'20I7,
vydaného okľesným úľadom Malacky, odboľ starostlivosti o Životné prostľedię, Ztthotácka
2942160 A, 901 01 Malacky, zostávaju v platnosti.

4. Zmenu niektoľej zpodmĺenok rozhodnutia je potľebné oznámiť príslušnému oľgánu
štátnej spľávy odpadového hospodáľstva.



)

odôvodnenie
Dřn24.09.2018 požiadala spoločnosť FCC Zohor spol. sr.o., Bratislavská l8, 900 51 Zohot,
listom ě. DoS/1909l20I8 zo dňa 11.09.2018' okľesný úrad Malacky, odbor starostlivosti o
živo'tné pľostľedie, o zmełľ ľozhodnutia čj.: oU-MA-oSZP-}OI71000254 zo dňa 17.10.2017
vo łeci uđelenia súhlasu'na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpađov v zĺĺysle $97ods..1 písm. e; bod 2. zákonao odpadoch.

K žiadosti boli doloŽené doklady:
o Rozhodnutie čj.: oU_MA-ołZP'-}OI7l0OO254 zo dňa I7.1O.2Ol7
o Prcvádzkový poriadok _ Plocha na úpravu bioodpadov _ FCC Zohor s.ľ'o.' verzia:4, účinnost'

od: 20.08.20I7, indexlčíslo: PP_27
. Plná moc zo đřla 02.0I.2018

Na základe pľedložených dokladov okĺesný úrad Malacky' odbor starostlivosti o životné
prostredie, rozhodol tak, akoje uvedené vo výľokutohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle Položky 162 písm. y) zákona
Národnej ľady Slovenskej republiky č. l45ll995 Z.z' o spľávnych poplatkoch v znení
neskoľších pľedpisov formou e-kolku. (v prílohe časti X. Životné prostľedie položka 162).

Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolat' podľa $ 53 a $ 54 zakona č.7111967 Zb. o

správnom konaní v znení neskoľších pľedpisov do 15 dní odo dňajeho doľučenia na okĺesnom
úľade Malacky, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, Záhoräcka2942l60A,90l 0l Malacky.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doručí:
l. FCC Zohoľ spol. s r.o., Bratislavská l8, 900 51 Zohor
2. spis

15

úÍad


