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MALACKY odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie

Zthorácka 29 42 l 60 A, 9 0 1 Ż6 Malacky

čj' : oU-M A-osZP -201 8/01 35 1 7 Malacky, 16.10.2018

iüo ľorhodnutie nadobu

Rozhodnutie rľávcplatne"cť ť|ňa.: #,!.!:.

okresný úľad Malacky, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, ako oľgán štátnej
správy starostlivosti o Životné prostredie v zmysle $ 5 ods. I zákona č,. 52512003 Z.z. o štátnej
správe staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmeÍe a doplnení niektoqých zákonov v znęní
neskorších pľedpisov, zćtkona č,. 18012013 Z,z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektoých zákonov a oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle $ l04
ods.1 písm.d) a $ 108 ods. 1 písm. m)zákonač.79l20I5Z,z, o ođpadoch ao Zmene adoplnení
niektoých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch'o), v súlade s $ 46 zákona č' 7111967 Zb. o
spľávnom konaní v znęní neskoľších predpisov (ďalej len ,,správny poľiadok")

7menr

vzmysle $ 114 ods.l písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie čj.: oU-MA-OSZP-
20l6l0I4306-KUJ zo dňa 02.0I.2016, vydané okľesným úradom Malacky, ođboľ staľostlivosti
o Životné pľostredie, Zźlhortrcka2942l60 A, 901 01 Malacky, ktoým bol spoločnosti:

FCC Zohor S.ľ.o.9 Bľatislavská ĺ'8' 900 51 Zohor
Pľevádzka: Plocha na úpravu bioodpadu * FCC Zohor s.ľ.o.' v areáli FCC Zohor s.ľ.o.'
Bratĺslavská 18' 900 51 Zohor
Ičo: sl 3g0 7|4

udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou
Ministerstva životného pľostľedia Slovenskej republiky č.36512015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov' na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov tak, že:

1. Na bioploche sa nenachádza mobilné zariadenie na drvenie bioodpadov - dľvič odpadov
Maxigľind Cateľpillaľ 3406 _ zaríadenie bolo uľčené na zošrotovanie (tiež sa skončila
platnosť súhlasov na zhodnocovanie odpadov mobilným zariađenim a jeho prevádzkový
poriadok).

2. Skladovaním odpadu a vplyvom klimatických podmienok sa znižuje vlhkost' bioodpadu
a tým dochádza k úbytku hmotnosti bioodpadu - týždenne möže tento úbytok pľedstavovať
aŽ40% hmotnosti.

3. Súhlas na prevádzkovanie zariađeĺia na zhođnocovanie odpadov sa pľedlžuje do:
31,.12.2022.

4. ostatné podmienky ľozhodnutia č.j.: OU-MA-OSZP-20I6|014306-KUJ zo dňa 02.0I.2016,
ĺydaného okresným úľadom Malacky, odboľ starostlivosti o životné pľostľedie, Ztthorácka
2942160 A,901 01 Malacky,zostávajű v platnosti'
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5. Zmenu niektorej z podmienok rozhodnutia je potrebné oznámíť príslušnému oľgánu
štátnej spľávy odpadového hospodáľstva.

odôvodnenie
.'l!'. 

'..;: 
,',,i, l;l ;'i.

Dňä 20.09.2018 póziud^lu spoločnosť FCC Zohor spol. s r.o.' Bratislavská 18, 900 5l Zohor'
listom č. Dosil809/20ľ8' zó ďřla 18.09.2018, okľesný úľad Malacky, odboľ staľostlivosti o
'životné pľostredie, o zmenu ľozhodnutia čj.: oU-MA-oSZP-20I610l4306-KUJ zo dňa
02.0I.2016 vo veci udelenia súhlasu naprevádzkovanie zariađenia na zhodnocovanie odpadov
v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákonao odpadoch.

K žiadosti boli doložené doklady:
o Zoznam đruhov odpadov, ktoľé sa v zariadení zhodnocujú na bioploche
o Rozhodnutie č j. : oU-MA-o sZP -20 1 6 l0 1 43 06-KU J zo día 02.01 .20 I 6
o Rozhodnutie č j. : oU-MA-o sZP -2017 10075 1 2-KU J zo dřĺa I7 .05.2017
o Stanovislo obce Zohor č.I749lI8lŻP,782lI8lŻP zo dňa 04.10.2018
. Výpis z obchodného registľa okľesného súdu Bľatislava I k dátumu I8.O7.2018' odd.: Sľo,

Vl. č': 13407lB
o Plná moc zo dřn02.01.2018

Na základe pľedložených dokladov okresný úrađ Malacky, odboľ starostlivosti o životné
pľostľedie, ľozhodol tak' ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia'

Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle PoloŽky 162 pism. y) zákona
Náľodnej rady Slovenskej republiky č. I45lI995 Z.z. o spľávnych poplatkoch v znení
neskoľších predpisov formou e-kolku. (v prílohe časti X. Żivotné prostľedie položka 162).

Poučenie
Pľoti tomuto ľozhodnutiu sa možno odvolať podľa $ 53 a $ 54 zákonač:.711196'7 Zb. o

spľávnom konaní v zĺeni neskorších predpisov do l5 dní odo dňajeho doručenia na okľesnom
úrade Malacky, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie' Záhotácka2942l60ł,901 01 Malacky.
Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné

Rozhodnutie sa doľučí:
1. FCC Zohor spol. s ľ.o., Bľatislavská l8' 900 5 l Zohoľ
2. obec Zohoľ, Nám. 1. májač.l,900 57 Zohor
3. sprs


