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odbor starostlivosti o životné prostredie 

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto 

OU-KM-OSZP-2017/000009-012     Kysucké Nové Mesto 27. 10. 2017 
 
 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 

príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o 

štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 

znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 26 ods. 1 

zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“) v konaní vedenom podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) prevádzkovateľovi  

 

 

FCC Slovensko s. r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor 

IČO 31 318 762 

 

  

I. vydáva  s  ú  h  l  a s 

 

 

na povolenie ďalšej prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia – spaľovne odpadov podľa § 18 

ods. 9 zákona o ovzduší po preskúmaní podmienok prevádzkovania spaľovne odpadov, ako 

stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: 

 

Spaľovňa odpadov HOVAL GG 24 – prevádzka Kukučínova 2 346, Kysucké Nové Mesto 

kategorizovaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška“) ako:  
 

 

5. 1. 2 Spaľovne odpadov  

a) Spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou > 0 t/d do 10 t/d. 

 

- stredný zdroj znečisťovania ovzdušia 

 

      Súhlas sa vydáva na povolenie ďalšej prevádzky (užívania) zdroja znečisťovania 

ovzdušia, spaľovne odpadov s primárnym spaľovacím stupňom – pyrolýzna komorová pec 

Hoval GG24, sekundárnym spaľovacím stupňom – termoreaktor Hoval TR 24, teplovodným 

a spalinovým výmenníkom a trojstupňovým čistením spalín. Prevádzkovateľ je povinný 

naďalej dodržiavať platnú legislatívu v ochrane ovzdušia. 
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Funkčne je predmet prehodnocovania vymedzený od dávkovania odpadov do 

spaľovacej komory až po zaznamenanie nameraných hodnôt emisných veličín a vypúšťanie 

odpadových plynov do ovzdušia. Priestorovo je vymedzený budovou spaľovne so 

zariadeniami, kontajnerom AMS a prenosovým systémom.  

 
1. Zoznam druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený tepelne upravovať: 

 

020103 odpadové rastlinné pletivá O 

020107 odpady z lesného hospodárstva   O 

020108 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky   N 

020109 agrochemické odpady iné ako uvedené v 020108   O 

020302 odpady z konzervačných činidiel  O 

020303 odpady z extrakcie rozpúšťadlami  O 

020304 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O 

020702 odpad z destilácie liehovín O 

020703 odpad z chemického spracovania O 

020704 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   O 

030101 odpadová kôra a korok  O 

030104 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo  

drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky   

N 

030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 

drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104   

O 

030201 nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva  N 

030202 organochlórované prostriedky na ochranu dreva    N 

030203 organokovové prostriedky na ochranu dreva   N 

030204 anorganické prostriedky na ochranu dreva   N 

030205 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky    N 

030301 odpadová kôra a drevo O 

030302 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu O 

030305 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-

inking)   

O 

030307 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O 

030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu   O 

030309 odpad z vápennej usadeniny   O 

030310 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie  O 

040101 odpadová glejovka a štiepenka    O 

040102 odpad z lúhovania   O 

040103 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy    N 

040104 činiaca brečka obsahujúca chróm    O 

040105 činiaca brečka neobsahujúca chróm   O 

040108 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) 

obsahujúca chróm   

O 

040109 odpady z vypracúvania a apretácie    O 

040209 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, 

plastomér) 

O 

040210 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky O 

040214 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá    N 
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040215 odpad z apretácie iný ako uvedený v 040214   O 

040216 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky   N 

040217 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 040216    O 

040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien    O 

040222 odpady zo spracovaných textilných vlákien    O 

050105 rozliate ropné látky    N 

050107 kyslé dechty  N 

050108 iné dechty    N 

050111 odpady z čistenia palív zásadami N 

050112 ropné látky obsahujúce kyseliny N 

050115 použité filtračné hlinky  N 

050117 bitúmen   O 

061301 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a 

iné biocídy  

N 

061303 priemyselné sadze   O 

070103 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné 

lúhy   

N 

070104 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy   N 

070107 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

070108 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070203 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné 

lúhy    

N 

070204 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

070207 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070208 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070214 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky    N 

070215 odpadové prísady iné ako uvedené v 070214    O 

070216 odpady obsahujúce silikóny  N 

070299 odpady inak nešpecifikované  

070301 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

070303 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a  matečné 

lúhy   

N 

070304 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

070307 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070308 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070311 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

nebezpečné látky    

N 

070312 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako 

uvedené v 070311 

O 

070399 odpady inak nešpecifikované  

070401 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy   N 

070403 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné 

lúhy    

N 

070404 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy    N 

070407 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070408 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070413 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 

070503 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné N 
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lúhy   

070504 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

070507 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N 

070508 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny   N 

070513 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 

070514 tuhé odpady iné ako uvedené v 070513    O 

070603 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné 

lúhy  

N 

070604 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy    N 

070607 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny   N 

070608 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070699 odpady inak nešpecifikované  

070701 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N 

070703 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné 

lúhy    

N 

070704 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy  N 

070707 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

070708 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    N 

080111 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky    

N 

080112 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 O 

080113 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 

nebezpečné látky    

N 

080114 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 080113    O 

080116 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 080115         O 

080117 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické 

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky    

N 

080118 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117    O 

080120 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 080119  O 

080121 odpadový odstraňovač farby alebo laku    N 

080201 odpadové náterové prášky   O 

080307 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu   O 

080308 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu   O 

080312 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky  N 

080313 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 080312  O 

080316 odpadové leptavé roztoky  N 

080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky    N 

080318 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 080317   O 

080319 disperzný olej   N 

080409 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické  rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky  

N 

080410 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 080409    O 

080411 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá 

alebo iné nebezpečné látky    

N 

080412 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 080411          O 

080413 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú 

organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   

N 

080414 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v O 
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080413    

080415 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré 

obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky    

N 

080417 živičný olej   N 

090103 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách    N 

090107 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra   O 

090108 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

090110 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií    O 

090111 fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 

02 alebo 16 06 03    

N 

090112 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11    O 

090113 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie  iný ako 

uvedený v 090106 

N 

110115 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov 

obsahujúce nebezpečné látky 

N 

110116 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N 

110198 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 

120112 použité vosky a tuky    N 

140602 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel    N 

140603 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované  

nebezpečnými látkami    

N 

150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak  

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované  

nebezpečnými látkami    

N 

150203 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné  odevy iné 

ako uvedené v 150202    

O 

160107 olejové filtre    N 

160113 brzdové kvapaliny    N 

160114 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky  N 

160115 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 160114  O 

160303 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 

160304 anorganické odpady iné ako uvedené v 160303 O 

160305 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 

160306 organické odpady iné ako uvedené v 160305    O 

160506 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií 

N 

160507 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky    

N 

160508 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 

obsahujúce nebezpečné látky    

N 

160509 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 160506,160507 alebo 160508     O 

160708 odpady obsahujúce olej    N 

170201 drevo    O 

170203 plasty    O 

170204 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami    

N 

180101 ostré predmety okrem 180103    O 
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180102 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 

180103    

O 

180103 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy   

N 

180104 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným  

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové 

odtlačky a  obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky 

O 

180106 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce  

nebezpečné látky    

N 

180107 chemikálie iné ako uvedené v 180106    O 

180108 cytotoxické a cytostatické liečivá    N 

180109 liečivá iné ako uvedené v 180108    O 

180110 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti    N 

180201 ostré predmety okrem 180202  O 

180202 odpady,ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy 

N 

180203 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy    

O 

180205 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 

nebezpečné látky    

N 

180206 chemikálie iné ako uvedené v 180205    O 

180207 cytotoxické a cytostatické liečivá    N 

180208 liečivá iné ako uvedené v 180207    O 

190207 olej a koncentráty zo separácie N 

190208 kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 

190209 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky  N 

190210 horľavé odpady iné ako uvedené v 190208 a 190209    O 

190211 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky    N 

190801 zhrabky z hrablíc    O 

190806 nasýtené alebo použité iontomeničové živice    N 

190807 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov    N 

190808 odpad z membránových systémov s obsahom ť ažkých kovov    N 

190809 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a 

tuky 

O 

190810 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 

190809    

N 

191201 papier a lepenka    O 

191202 železné kovy    O 

191203 neželezné kovy    O 

191204 plasty a guma  O 

191206 drevo obsahujúce nebezpečné látky  N 

191207 drevo iné ako uvedené v 191206    O 

200101 papier a lepenka    O 

200110 šatstvo    O 

200111 textílie    O 

200113 rozpúšťadlá    N 

200117 fotochemické látky   N 

200119 pesticídy    N 
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200125 jedlé oleje a tuky    O 

200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125    N 

200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky    N 

200128 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 200127   O 

200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky   N 

200130 detergenty iné ako uvedené v 200129    O 

200131 cytotoxické a cytostatické liečivá   N 

200132 liečivá iné ako uvedené v 200131    O 

200137 drevo obsahujúce nebezpečné látky    N 

200138 drevo iné ako uvedené v 200137    O 

200139 plasty    O 

200301 zmesový komunálny odpad    O 

200307 objemný odpad    O 
                                                                                                        

 

 

Maximálna kapacita zariadenia podľa schválenej dokumentácie je 1 500 t spáleného 

odpadu ročne a 5 ton denne. 

 

Prevádzkovaný zdroj znečisťovania ovzdušia má inštalovaný automatický 

monitorovací systém (AMS).  

Inštalovaný AMS v Spaľovni nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste 

zabezpečuje požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany 

ovzdušia. Posudzovaným AMS sa preukazuje dodržanie určených emisných limitov a zisťuje 

množstvo emisií znečisťujúcich látok zo spaľovne. Kontinuálne monitorovanie emisií 

znečisťujúcich látok je určené na meranie emisií tuhých znečisťujúcich látok (TZL), emisií 

oxidu dusíka (NOx), oxidu siričitého (SO2), oxidu uhoľnatého (CO), organických 

znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík (TOC), 

plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO2,   fluór a jeho plynné 

zlúčeniny (HF), objemovej koncentrácie kyslíka (O2) – toto som iba presunul, teploty 

odpadových plynov a v termoreaktore, tlaky a objemové prietoky odpadových plynov. Výstup 

z AMS je riešený aj prenosom dát na webové sídlo prevádzkovateľa. 

 Ostatné znečisťujúce látky (kadmium, tálium, ortuť,  antimón, arzén, olovo, chróm, 

kobalt, meď, mangán, nikel, vanád a polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných 

dibenzofuránov) sa zisťujú periodickým diskontinuálnym oprávneným emisným meraním 

objemových prietokov odpadových plynov a hmotnostných koncentrácií ťažkých kovov 

v tuhej, kvapalnej a plynnej forme v odpadových plynov zo spaľovne odpadov. Meranie 

vykonáva oprávnená meracia skupina. 

 

Súhlas sa vydáva za dodržania podmienok: 

 

1. zálohovať na dvoch nezávislých dátových nosičoch nespracované hodnoty 

koncentrácii ZL a stavových veličín bez akejkoľvek konverzie (neprepočítané na 

štandardné podmienky a referenčný obsah kyslíka),  

 

2. na výpočet rýchlosti prúdenia plynu používať hustotu odpadového plynu zistenú pri 

poslednej periodickej alebo úplnej kontrole AMS-E, 

 

3. polročne kontrolovať aktívne uhlie v dvojšachtovom dioxínovom filtri externou 

firmou a podľa toho dopĺňať alebo vymieňať aktívne uhlie, 
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4. vypracovať a predložiť na schválenie Súbor parametrov a opatrení podľa § 15 ods. 2 

zákona o ovzduší a podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o 

požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do 

Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov  

 

- v súbore riešiť zamedzenie znečistenia ovzdušia zo zdroja pri náhlom výpadku 

dodávky elektrickej energie. 

 

Termín: 30.06.2018 

 

 

 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva OU-ZA-OSZP2-2017/009160/Kon z 11. augusta 2017 dodržať podmienky vo 

vyjadrení: 

 

Okresný úrad v sídle kraja Žilina z hľadiska orgánu odpadového hospodárstva súhlasí s 

ďalšou prevádzkou Spaľovne odpadov Kysucké Nové Mesto, prevádzka Kukučínova 2 346, 

024 11 Kysucké Nové Mesto, prevádzkovateľa - spoločnosť FCC Slovensko, s. r. o., 

Bratislavská 18, 900 51 Zohor,  IČO : 31 318 762.  

 

  Súčasne Okresný úrad v sídle kraja Žilina predkladá nasledovné pripomienky vyplývajúce 

z odborného posudku : 

 

Prevádzkovateľ zariadenia  spaľovne odpadov je povinný : 

 

 Zosúladiť prevádzkový  denník zariadenia na zneškodňovanie odpadov s vyhláškou                   

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zo zákona o odpadoch . 

Termín : Bezodkladne 

 Dopracovať  a aktualizovať technologický reglement v zmysle kompletne novej 

platnej právnej úpravy odpadového hospodárstva.   

Termín : Bezodkladne 

 Aktualizovať právne predpisy v prevádzkových dokumentoch v súlade so zmenami v 

legislatíve.  

Termín : Priebežne 

 Zosúladiť prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov s platným 

súhlasom na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho 

triedenia.  

Termín : Bezodkladne 

 Počas prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou  D10 - spaľovanie 

odpadov na pevnine je potrebné minimalizovať tvorbu produkovaných odpadov.  

 

 

II. r u š í 

 

rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Žiline č. ŽP–09/02052-3/PAP/R50                                                   

z dňa 14.10.2009. Právoplatnosťou tohto rozhodnutia stráca citované rozhodnutie platnosť.  
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O d ô v o d n e n i e 

 

 

       Tunajší úrad začal v súlade s § 18 ods. 9 zákona o ovzduší z vlastného podnetu 

oznámením OU-KM-OSZP-2016/001285-001 27. decembra 2017 konanie vo veci vydania 

súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky a preskúmania aktuálnosti doteraz vydaných 

rozhodnutí na povolenie prevádzky (užívania) pre zdroj znečisťovania ovzdušia, spaľovňu 

nebezpečných odpadov, prevádzka FCC Slovensko s. r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, 

IČO 31 318 762 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Z dôvodu nepredloženia všetkých 

požadovaných podkladov do termínu uvedenom v oznámení Okresný úrad Kysucké Nové 

Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie správne konanie prerušil rozhodnutím OU-

KM-OSZP-2017/000009-003 19. januára 2017 do doby doloženia všetkých potrebných 

podkladov.  

Z dotknutých orgánov štátnej správy doručil Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja z 11. augusta 2017 vyjadrenie, ktoré je zohľadnené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

      

Prevádzkovateľ zariadenia doložil do 28. septembra 2017 všetky požadované 

podklady uvedené v oznámení a  tunajší úrad následne listom  OU-KM-OSZP-2017/000009-

008 z 29. septembra 2017 pokračoval v správnom konaní vo veci preskúmania podmienok 

prevádzkovania spaľovne nebezpečných odpadov a zvolal ústne pojednávanie s miestnou 

obhliadkou na 17. októbra 2017.  

Na konaní zástupca spoločnosti FCC Slovensko s. r. o.  predložil: 

- originál Informácie k vyjadreniu orgánu odpadového hospodárstva kraja, 

- kópiu Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu,  

- kópiu správy z odbornej prehliadky a skúšky kotla,  

- kópiu protokolu o skúške č. 56525/2017,  

- kópiu z denníka kuriča pre 9.-11 október 2017 a 16. október 2017,  

- kópiu prevádzkového denníka pre 9. a 16. október 2017. 

 

Prevádzkovateľ 16. októbra 2017 zaslal e-mailom na tunajší úrad vyjadrenie 

k stanovisku Okresného úradu Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v ktorom uviedol  splnenie 

podmienok predložením aktualizovaného  prevádzkového poriadku, prevádzkového denníka a 

technologického reglementu zariadenia na zneškodňovanie odpadu spaľovne. Aktualizovaný 

prevádzkový poriadok bol predložený štátnej správe odpadového hospodárstva na Okresný 

úradu Kysucké Nové Mesto na schválenie.  

 

    Súčasťou posudzovania dokladov boli aj doteraz vydané správy z oprávnených 

jednorazových meraní emisií, priebežná prevádzková evidencia za zdroj, ako aj plnenie 

povinnosti podľa zákona NR SR č.401/1998Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.  

 

       Z prehodnotenia (preskúmania) doterajšieho prevádzkovania zdroja znečisťovania 

ovzdušia vyplýva, že prevádzkovateľ prevádzkuje zdroj v súlade s platnou legislatívou a z nej 

vyplývajúcimi všeobecnými podmienkami prevádzkovania, platnými pre spaľovne odpadov, 

podmienky určené orgánom ochrany ovzdušia, ako aj prislúchajúce emisné limity a je reálny 

predpoklad, že zdroj bude aj naďalej spĺňať emisné limity v súčinnosti so všeobecnými 

podmienkami prevádzkovania a jeho technicko – prevádzkovými parametrami.   
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      Správny orgán preskúmal žiadosť aj ostatné dostupné materiály a dospel k záveru, že  

zdroj spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch na ochranu ovzdušia všeobecne 

v súlade s platnou legislatívou, ktoré sú nevyhnutné  k vydaniu súhlasu na  ďalšiu prevádzku 

zdroja znečisťovania ovzdušia a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.   

              

Podľa položky 162 písmeno ah) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 30 € bankovým 

prevodom. 

 

Poučenie 

 

 

       Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a §54 zákona č.71/1967 

Zb. o správnom konaní v platnom znení do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad 

Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218,  024 01  

Kysucké Nové Mesto.  

 

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný 

prostriedok v rámci správneho konania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mgr. Ivana Čopková 

         vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:  

1. FCC Slovensko s. r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor 

 

Po nadobudnutí právoplatnosti – na vedomie: 

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Žilina, Legionárska 5, Žilina 010 01 

2. Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 

1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto, ŠVS 

4. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01  Žilina 

 


