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Rozhodnutĺe
súhlas na zlromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadu podľa $ 97 ods.l písm. g) zźtkona o odpadoch

Výrok
okresný urad Kysucké Nové Mesto, odboľ staľostlivosti o životnéprostredie ako príslušnýorgán miestnej štahej
spĺávy podľa $ 2 a $ 4 zálkonač. L80l20l3 Z.z. o organizácii miestnej štatnej správy a o zmene a doplnení nielĺÍoých

zákonov, ako príslušný orgán štatnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa $ 5 zákonaNR SR č. 52512003
Z.z. o śtźltrlejspľáve starostlivosti o živohéprostredie a o zÍnene a doplnení niektoýh zákonov a ako vecne a
miestne príslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva pođľa$ l08 ods' 1 písm. m) zákona NR sR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len,,zákon o odpadoch") a podľa zílkona
č).7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršíchpredpisov (správny poľiadok)

udeľujesúhlas
na zltomažďovanie nebezpeěných odpadov u pôvodcu odpadu podl'a $ 97 ods.1 písm. g) ztĺkona o odpadoch
.l žiadatęľovi: KLF-ENERGETIKA, a.s.
sídlo spoločnosti: Kukučínova2346,0240I Kysucké Nové Mesto
lČo: go 4Oo 246
Miesto zbĺomažďovania: prevádzĘ v staľom a novom zÍxode spoločnosti KLF-ENERGETIKA, a.s. v Kysuckom
Novom Meste (budova kotolne - administratívny budova, centrálne chladenie, rozvodne v starom závode aj v novom
závode,navijáľeň, dielne a garźňe prevädzĘ sluŽieb, lapač olejov ČoV, vodáreň č. 2, Neutľalizačná stanica).
I

prevádzĘ
(budova
kotolne v
Kysuckom
Novom
Meste
a.s.
KLF-ENERGETIKA,
v starom a novom zi,ľode spoločnosti
administratívny budova, centrálne chladenie, rozvodne v starom zěryodę aj v novom zźxode, navijáreň, dielnę a
2./ Suhlas sa vydáva pôvodcovi odpadov na zhĺomaŽďovanie nebezpečných odpadov v mieste ich vaniku:

garáże prevádzĘ služieb, lapač olejov
Súhlas sa vďahuje nazhromažďovanie

IrĺŽp sn č,.36512015 Z. z.,ktorou

ČoY vodáĺeň č. 2, Neutralizač;ná

(ĺ

ých druhov nebezpečných odpadov (No), ktoré sú zaradené podľa vyhlášky

sa ustanovila kategoĺzźrciaodpadov a vydal Katalóg odpadov

predpisov, naslędovne:

Kód

stanica)

a názov odpadu:
08 03 17 odpadoý toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečnélátĘ
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné láltky
12 0I 14Ka|y z obrábania obsahujúce nebezpečné látĘ
13 02 08 Iné motorové, pľevodovéa mazacie oleje
13 03 08 Syntetické izolaěné a teplonosné oleje
l3 05 02 Kaly zodlučovačovolejazvody

v znenineskoľších

é'.'.

13 05 06 olej zodlučovačovoleja z vody
13 05 07 Voda obsahujirca olej z odlučovačov oleja zvody
15 0l 10 obaly obsahujúce zvyšĘ nebezpečných látok
materiály vrátane otejoých filtrov inak nešpecifikované, handry na čistenie, ochĺanné
15 02 02 AbsoĺbenĘ, fríĺačné

odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 02 7Ż
te oź n Vyradené zańadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až
16 05 06 Laboratórne chemikálie

16 06 0l olovené batérie
16 10 01 Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné
látkami
I7 oŻ 14Sklo, plasty a drevó obsahujúcenebezpečnélátky alebo kontaminované nebezpeěnými

láĘ

L9 oŻ o7 olej a koncentrźlty zo sepaľácie
19 02 05 Kaíy zffzikálno-chemického spľacovania obsahujúce nebezpečné látĘ
vôd
19 08 13 KaĘ obśahujúcenebezpečné 1áĘ z inej úpľavypriemyselných odpadoých
Żianvuy a iný odpad obsahujúci ortuť
20 0I

^ Vyradené zaiaďeniaobsahujúce chlórfluóĺované
20 0t 23
kategória odpadu: N.

uhľovodĘ

3./ súhmnémnoŽstvo vzniknuých nebezpečných odpadov zhromaiďovaných
objektoch je 2300 ton zarok'

v zberných nádobách v uvedených

4./ Činnosti, ktoré sa povoľujírpri zhromaŽďovaní nebezpečných odpadov:

No vytĺeaenirctr podľa druhov do označených nádob, pevných obalov, nádrżi a kontajnerov,
zber príslusného druhu No, umiestnených na zhľomažďovacom mięste vyčlenenom v uvedených

-zhromażďovanie

určených pre
objektoch.

za účelomich zneškodnenia, zhodnotenia alebo zberu do vhodného zanadenia zabeąećia
_
a DETOX, s.r.o.) dopravnými
oprávnäné subjekty (zmluvní odberatelia - FCC Slovensko, s.r.o', HGM Žilina' s.r.o.
5./ Prepľavu

No

prostriedkami, ktoľévyhovujú predpisom

ADR'

6./ Predmetný súh1as je vydaný na dobu urěitu do 30.

apĺlaŻ0Ż6,pokiaľnenastanú dôvody

na

jeho zmenu' zrušenie

alebo stratu platnosti podl'a príslušných ustanovení $ 114 zźlkona o odpadoch'

pľedpismi platnými v oblasti odpadového
7./ S uvedenými No bude pôvodca nakladať v sťlladę s legislatívnymi
alebo nežiaducim únikom ým, że
odcudzením
znehodnotením,
zabezpečipred
hospodárswa a zhromaźďované No
pľoti mechanickému poškodeniu
No,
odolné
príslušného
druhu
p'.
zveÁenádoby (pevné obatý budú vhodné

"b"'

a chemickému vplyvu škodlivín.

Z.z. o odpadoch, nakladať s
8./ Dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu podľa ustanovenia $ L4 zźlkoĺač.79/2015
pri dovzdávaní odpadu pĺepravcovi
nebezpečnými ôdpadmi v súladę s $ żs zálŔona č.7gĺ2ol5Z.z. o odpadoch a

dodržiavaipovinnosti podl'a ustanovení $ 26 zźkonaě.79l20L5 Z.z. o odpadoch'

ktorou
9.l Ztuomažďovanie odpadov zabezpećovať v sťrlade s ustanoveniami $ 8 Vyhlášky lvĺ'Žp sn ě.37ll20ĺ5,
a
miesto
ako
aj
sklad
odpady
nebezpečné
sa vykonávajú nięktorđustanovenia zílkona o odpadoch, označovať
zhľomažďovanianebezpečnýchodpadovvsťlladęs$6ods.3vyššiecit.VyhlášĘ.omnožstváchadruhochodpadov
sR č. 366/201 5 o evidenčnej
viesť ęvidenciu a zasieläť poiadováné hlásenia v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MŽP
povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

IO./ Zakazujesa vykonávať činnosti uvedené v ustanoveniach $ 13 a $ 25 ods.
11./

I

zí,Jľ.ona č. 79lz0l5

Z.z. o oďpadoch-

V súlade s ustanoveniami $ l14 ods. I ztlkoĺa č,.7g/2o15 Z.z. o odpadoch môže príslušnýorgán štátnej správy

odpadového hospodárstva udelený súhlas zrušiť alebo zrrrcniť'

0l Kysucké Nové Mesto alebo ním poverený
okolnosti, ktoré môŽu mať vplyv na zmenu
všetĘ
Mesto
Nové
Kysucké

12./ SpoločnosťKLF-ENERGETIKA, a.s., Kukučinova 2346, o24

subjekt je povinný preľokovať s
skutočností udeleného súhlasu.

oÚ

Żĺ4

t-i

l3./ Na zźkJade Žiadosti žiadatęľa oÚ Kysucké Nové Mesto predĺžitento súhlas v zmysle $ 97 ods.
odpadoch, pokiaľ budú dodľžanépodmienky tohto ustanovenia.

l8 zákona

o

l4./ Predmetný súhlas nenabrádzavydanie iných súhlasov podľa ďalších plaĘch legislatívnych pľedpisov.

odôvodnenĺe

Kukučlnova2346,0Ż4}LKysuckéNovéMestopodala4.marca2021 naoUKNM Žiadosť o udelenie súhlasu na zhĺomażďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu. Keďže pôvodca
jeho činnosti lba zhĺomażdbvať,
odpadu bude uvedený odpad, ktoý presiahol množstvo 1 tona za rok vzniknuý pri
jeho prepravu, je
neĹude s ním inak nakladať a bude ho odovzdávať oprávnenej orgalizźrcii, ktorá zabezpeči aj
potrebný na tuto činnosť súhlas na zbromaźďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu. Dňom podania bolo
zaěatéŕonanie v tejto veci. oznámenie o začatísprávneho konania bolo doručenéúčastníkovikonania listom č.:
oU-KM-o S ZP -20Ż I l 000 469 -002 zo día l I . mar ca 2021' .
SpoločnosťKLF-ENERGETIKA,

a.s.,

Nebezpečné odpady vznikajú pôvodcovi odpadu pri podnikateľskej činnosti. Uvedené nebezpečnéodpady sú
pre
zhromażďované a tľiedęnépodl'a druhov v mieste svojho vzniku v manipulačných priestoroch určených
prostredie.
životné
na
účinkom
negatívnym
k
nedošlo
nakladanie s No, zabezpečenými tak, aby

Keďže žiadosť spolu s predloženými dokladmi posĘtla dostatočný podklad pre udelenie predmetného súhlasu a

pôvodca odpadu mal vyłaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v uvedených prevádzkach, tunajšíurad
upustil od úitneho pojednávania a vykonania ohliadĘ v zmysle $ 21 správneho poriadku.

okresný urad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o Životlré pľostredie, ako miestne a vecne príslušný oľgán
štatnej spľávy oäpadovéhohospodárstva po preskúmanípredložených dokladov dospel k zäveru, že boli splnené
zákonnďpodmienĘ pre udelenie sťlhlasu na zhromażďovanie nebezpečných odpadov v mieste vzniku u pôvodcu
odpadu v takom rozsahu, v akom bol udelený.

písm.
Żiadateľ zaplatilsprávny poplatok e-kolkom v hodnote l 1 ,00 € (slovom jedenásť eur) v srilade s položkou 162
g) zźkonaNR sR ě.I45llgg5 Z. z. o správnych poplatkoch, v zneni neskoľšíchpredpisov.
Żiaďateľ predloŽil:
Žiadosť vypracovanú v súlade s $ 25 vyhlášĘ MŽP SR č. 37I/20l5 Z .z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zźlkonao odpadoch,
- fotokópia výpisu z obchodného ľegistra okĺesnéhosúdu Žilina k dátumu I1.'l'|. 2020 oddiel : Sa, VloŽka číslo:

-

10309|L,
fotokópiu predchádzajúceho súhlasu na nakladanie s No _ Rozhodnutie - súhlas oU-KM-osZP-201'6l000740-003
na zhĺomażďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu,
- Plán havarijných opatľení pre prípad úniku nebezpečných odpadov, februźr 20ŻI,
a.s.
- fotokópia zmluvy đzhodnotenía zneškodneníodpadu č.: 5040400143 uzatvorená medzi KLF-ENERGETIKA,
S
040400143
a .A.S.A. SLovENsKo spol' s r.o. a dodatokč. l7 k zmluve o zhodnotení a zneškodnení odpadu číslo:
ľlzatvor ená medzi KLF-ENERGETIKA, a's. a FCC Slovensko, s.r'o',
- fotokópia zmluvy o zneškodnení odpadu č.: 48/10/HGM-K uzatvorená mędzi KLF-ENERGETIKA, a.s. a HGM
-

- Žilina,

s.r.o.,
- fotokópia zmluvy o dielo a prílohy č. 1 o odbere' preprave' zneškodneníalębo zhodnotení nebezpečných odpadov
uzatvorená medzi KLF-ENERGETIKA, a.s. a KONZEKO spol. s r'o',
s.ľ.o..
- fotokópia zmluvy o odbere odpadu č:.:201044-684 uzatvorená medzi KLF-ENERGETIKA, a.s. a DEToX,

Poučenĺe
Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podl'a $ 53 a $ 54 ztlkonač,.7111'967 Zb. o správnom konaní v znení neskoĺších
predpisov (správny poriadok) podať odvolanie do l5 dní odo dňa rozhodnutia na okresný urad Kysucké Nové Mesto,
ôdbor starostlivosti o Životné prostredie, Litovelská l2l8,024 0l Kysucké Nové Mesto. odvolanie má odkladný
účinok.
Toto rozhodnutie nie je preskúmatelhé sildom podl'a zákona č,.99/1963 Zb.
zźlkoĺač,. 424/20oz Z.z., pokaaľ nebol vyčerpaný ľiadny opravný prostriedok.

oběiansĘ súdny pońadok, v zneni

3/4

ĺj'

.

.-í
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Mgr.Ivana Čopková
vedirca odboru

hformatívna poznámka

DJ!Ň$pg
KLF-ENERGETIKA'

_

vytvoĺoný elektronicĘ
tęnto dokument bol

oĺganom verejnej moci

l0115
rČo: o0t5ta66 Suńx:

11 Kysucké Nové Męsto,
a's'' Kulo,rčínova 2346,024

Slovenská repubtika
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ĐoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti
doloŽky
Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

X

Číslorozhodnutia

oU-KM-OSZP-202 1/000469-003

Dátum vytvorenia doloŽky:

12.04.2021

Vývoril

Kubáščiková Alena

Udaje správoplatnenia rozhodnutia
Dátum nadobudnutia právoplatnosti

12.04.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časťrozhodnutia

x
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