
slot'ENsK^ PoŠTA' t'c'
Pĺttsáncka oo3ta 9

€'E 99 Bs'tsl'A WÍica
.12f1.

Začiatok pôvodného elektronického dokumentu

c oo.2 I 76 .231 .2.26317 96

Tento list nĺe je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúŽi len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.



oKREsNÝ ÚRAD HLoHovEc
oDBoR sTARosTLlVosTl o ŽlVoTNE PRoSTREDIE

Jaĺnločná 3

920 0l H.lohovec

Čĺslo spisu

ou-Hc-oszP-2 020/000820-002

Hlohovec

03. 08. 2020

Vybavuje

ROZHODl\UTIE
Zmena súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

Výľok rozhodnutia
okľesný úrad Hlohovec, odboľ staľostlivosti o životnó pľostľedie, ako príslušný oľgárr štátnej spľávy podlla zákona
č. 52512003 Z. z. o štáÍnej sprave starostlivosti o životné pľostredie v znení neskoršĺch pľedpisov a ako príslušný
oľgán štátnej spĺávy odpadového hospodáľstva podl'a $ l08 ods. l písm' m) zákona č.79l20l5 Z. z. o odpacloch a
o anene a doplnení niektoých zákonov v zn'ení nesk'oľších predpisov (ďalej ten ,,ze/rlon o odpadoch") v súlade so
zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení neskoľších predpisov

ment

pôvodcovi odpadu podl'a $ 1l4 ods. l písm' a) bod 2 rozhodnutie vydanó okresným úľadom Hlohovec' odboľom
starostlivosti o životné pľostredie poĺlčíslom č. oU-HC-osŽP-2016l000528/ŠSoH lAŽzo ĺiňa 03.06.20l6 - súhlas
na zhľomaŽďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa $ 97 ods' 1 písm. g) zákona o odpadoch a č.
OU-HC-OSŽP-2019/00057a-O02 zo dŕr- 07.05.2o1g - zmena súlrlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu odpadu:

FCC Hlohovec' s.I'o.' Šoltésova 22l3l27,920 }IHlohovec ĺČo: :o 280 43-|

vo výokovej časti rozhodnutia nasledovne:

Do zoznamu dnúov odpadov, s ktoými sa bude nakladať sa dopĺňa nový druh odpadov zaradený v prílohe č.
1 v1'hlášky MŽP SR č.36512015 Z. z.,VJorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni neskorších predpisov pod
katalógovým číslom:

Kat. č. Názov druhu odpadu Kategória
20 01 23 Vyradené zarjadenta obsahujúce chlórfluórované uhlbvodíky N

ostatné časti a podmienky rozhodnutia č. oÚ_HC_osŽP-2016l000528/ŠSoHlAŽ zo dňa 03.06.20l6 a oÚ-HC-
osŽP-zapl000570-002 zo dňaa''/.05.2019 zostávajú nezmenené. Toto ľozhodnutie tvoľí ich neoddelitel'nú súčasť.
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Pľevádzkovatel,FCC Hlohovec, s.r.o., Šoltés ova22l3I2'ĺ,920 0l Hlohovec (ďalej len FCC Hlohovec"), poŽiadal

dňa 16.07.2020 o zmenu súhlasu nazhromaŽďou*i" nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu. Zmena súhlasu sa

týka rozšíren iurornu*oá;h"' ,'eu""p"ĺrryĺJ"ap"o"" o nový d'ruh oäpadu s ŕatalógovým číslom 20 0l23'

Dňom doručenia Žiadosti bolo začaté správne konanie'

Pľedmetná Žiadosť sa týka zhromažďovania nebezpečných odpadov na prevádzke ZbymÝ dvor I' _ Priemyselrrá

ulica, k. ú. Šu'ekovo. Pieprava nebezpečnýcľ, oap*io":. zabe*ečenávozidlami spoločnosti FCC Hlohovec' s'Í'o''

ktoľé budú následne odovzdané spoločnosti póô i*uuu, ..r.o., Priernyselná 5, 9_l7_01 Trnava do medziskladu ne_

bezpečných odpadov pňpr*"''äa d,a'šie zhodnotenie alebo zneĺkodnenie. FCC Hlohovec doplnilo po výzve tu-

najšieho úraĺlu žiadosr! o}tuuu s oĺlberateľom oclpaĺlu s katalógovým číslom z0 0I23'

Síčastou žiadosti bol i nasledorĺnó dokumenty:

- Kópia zmeny pl"t"éil;lhi;' óú-Hc-o sŽp'zotgĺoo0570-002 zo dňa 07'05'2019;

- opatrenia pľe pľípad havárie;

- Pľevádzkový poľiadok;

- Zmluva o poskýovaní služieb so spoločnosťou FCC Trnava, s'r'o'' Priemyselná 5' 9l7 01 Trnava'

Na základe predloŽených dokladov a vykonaného spľá.rneho konania okresný úľad Htohovec, odbor staľostlivosti

o Životné prostredie rozhodol tak, akoje uvedené vó výľokovej časti ľozhodnutia'

:'.;?1lľ,ľľťľ;" NR sR č. 14511995 7.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradený e-

kolkom'

odôvodnenie

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku podať odvolanie

do 15 dní od jeho doručenia na správny orgďt,o"ý toio ,o"hodnutie vydal. odvolacím orgánom je okľesný úrad

Tľnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdo.m až po vyčerpaní riadnych oprav-

ných prostriedkov

Ing. AJica Fľidľichová

vedúci odboľu

Dqusujcsa

FCC Hlohovec, s.r.o.

Šoltésova 22372'7

920 0l Hlohovec

Slovenská republika

Slovenská inšpekcia životného pľostredia - Inšpektoľát ŽP Bľatislava' Stále pľacovisko Nitra

Marjánska ĺlolin'a

949 0t Nitra

Slovenská ľepublika

) l')
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

oŽky

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia

Dátum vývorenia doloŽky

Vývoril

X

o u -H c-os zP -2020 I 000820

25.08.2020

Froncová Lucĺa

daje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

25.O8.2020

X

1
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osvedčovacia doložka
;vedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverzĺou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona

č' 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci ä o zmene ä'doplnení niekioých zákonov (zákon o e_
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedú vlády Slovenskej republiky pre investĺcie a inÍormatizáciu č.
331/20í 8 Z. z' o zaručenej konverzii.

o elektron dokumentoch
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Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronĺckého dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Pôvodný dokument v podobe

Object202008250605081 1 7 O.xmt

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

dokumentov v elektronickej podobeAutorizačné pÔvod

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovÚ pečiatku

Typ autorĺzácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

ĺdentifikátor

04-A9.202A Q:40

KvaliÍikovaný elektronický podpis

platná

05.08.2020 11:26

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

elektronického dokumentuAutorizácia

Alica Fridrichova, IDCSK-271 7050

Okresny urad Hlohovec

osoba, ktorá autorizáciu

Zastupovaná osoba

1t3



Mandát

Typ časovej pečiatky

Stav časovei pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Opravnenie 11 09, Veduci odboru okresneho uradu, Podla $ 9 zakona c.27212016 2.2.52 zakona c. t.

Z. z. o organizacii miestnej statnej sPravY' Zakon c.55ĺ2017 Z. z. o statnej sluzbe

05.08.2020 1 't:26

04.09.2020 I 2:4O

Autorizované elektronické doku

coa.a76.231 .2.2631796Názov dokumentu

PSCA TSA2 2020

Časová pečiatka k prostriedku autorizácie

Kvalifikovaná

platná

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

25.08.2020 08:05

04.09.2020 12:40

Kvalifikovaná elektronická pečať

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Kvalifikovaná

25.08.2020 08:05

O4.09.202012:40

coo,2176.231.2.263 1796

PSCA TSA2 2020

platná

Autorizované elektronické dokum

edku autorizáciekČasová atka

Osoba, ktorá autorizáciu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, NTRSK.OO 5 866ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Neuvedené

Autorizácia Je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

Názov dokumentu

2t3
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dokumentu

Evidenčné čĺsIo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie A4.A9.2O2012:40

36631124

Ak bola zaruč€ná konwŕzia Wkonaná aulomatizovaným spôsobom, údaje o mene, pÍj8isku' funkcii a o pracovnom aradénĺ sá neuvádzaiú'

Zaručenú konverziu

zamestnanec pošty

S|ovenská pošta' a.s.'
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica'

oR oS BB, oddiel Sa, vl. č' 803/5

Magdaléna

Bednárová

lČo

+)

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovnó zaradenĺe

Meno

Priezvisko

7346-200904-26251

o zarucen konverzii

novovzniknutého dokumentu v listinne forme

6

novovzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

6Počet listov

Formát papiera

Počet neprázdnych strán '

Počet listov

117_0.xml
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Podpis a pečiatka
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o7o 09 Bansló B'íďĺioa
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