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OKRESNY URAD HLOHOVEC
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽIVoTNE PRosTREDIE

Jannočná 3,920 0l Hlohovec

Číslo spisu

ou-Hc-oszP-2020/00t I I I-002

Hlohovec

24. 11 .2020

Rozhodnutie
Pľedĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečnýrni odpadmi vľátane ich pľepľavy

Výľok
okresný úľad Hlol"lovec, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, ako pľíslušllý orgálr štátnej spľávy podl'a zákona
é. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti o Životné pľostľedie v zlrenĺ neskorších predpisov a ako pľĺslušný
orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva podľa $ l08 ods. 1 písm' m) zákona č. 79lz0l5 Z' z. o odpadoch a

o zlrrelle a doplnení rliektorých zákonor'v ztrenĺ neskoľšíolr pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") v sťllade so

zákononr č.7|11967 Zb. o spľávnom' konaní (spľávrry poľiadok) v zneni neskoľších pľedpisov

pľedlŽuje platnosť súlrlasu

podl'a ustanovenia $ 97 ods. 17 a 18 zákorra o odpadoch vydaného okresným úradom Hlohovec pod čís-
lom oU-HC-osŽP-20lól000825/ŠSoHlÄŽ z.o dňa 03'06'20l6 a jeho znrien vydanýlni pod číslami oU-HC-
oSZP-20l9/000570-002 zo dňa07.05.20l9 a oU_HC-oSZP-20201000820-002 zo dňa 03,08.2020 pre pôvodcu ocl-

padu:

FCC Hlohovec, s.ľ.o., Šoltésova 22l3I27 ,920 01Hlolrovec rČ036 280 437

Citovaným ľozhodnutím bol pôvodcovi odpadu vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnýlri odpadrni r'ľátane ich

pľepľavy pocĺl'a (i 97 ods. l písrn. f) zákona o odpadclch na pľevádzke Zberný dvoľ I' Prieĺnyselná ulica' Hloho-
vec_Šulekovo,

Sťllrlas sa predlŽuje na pät'rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia'

Zmena, zľušenie a stľata platnosti ľozhodnutia sa ľiadi ustanoveniami $ 1 l4 zĺkona o ocĺpadoch

odôvodnenie
Pôvoclca odpaclu FCC Hlohovec' s.r.o.' Šoltésova 221312'7,920 0l Hlohovec požiaclal clňa 20.ll.2020
okresný úracl Hlohovec, odbor staľostlivosti o Živohré prostredie o predĺženie platnosti ľozhodnutia čís-

lo oU_HC_osŽP-20l6ĺO00825/ŠSoHlAŽ zo dňa 03'06'2016 a jeho zmien vydanými pod čislaĺni OU-HC-
osZP-20191000570_002 zo dňa01'05'z019 a oU-HC-oszP-20201000820'002 zo dňa03.08.2020, ktoými bol vy-

claný súhlas na naklacĺanie s nebezpečnýnri odpadmi r,ľátane ich prepľavy na pľevádzke Zberný cĺvor l, Priemyselnzi

ulica, Hlohovec-Šulekovo.

Dňom doručenia žiadost! bolo začaté spľávne konanie.



okresný úrad Hlohovec, odboľ starostl'ivosti o životné prostred.ie po prešľudovaní Žiadosti zístí|, Že ide o naklada'_

s.nebezpečrrýnri odpadrni rra nrieste pľevádzky v k. ú' Šulekovo, ktoré pochádzajú z podnikatel'skej čirrnosti pôvodcrr

od.padov. Nebezpečné odpady sú prepravované na následné zhod.notenie alebo zneškodnenie na zilkIade zmluvy s

oprávneným i orgarrizáciami.

Na základe predloŽenýclr clokladov a vykonanélio správneho korrania okresný úrad Hlolrovec, odboľ starostl-ivosti

o Životné pľostľedie ľozhodol tak. ako je uvedené vo výrokovej časti tolrto rozlrodnutia.

Správny poplatok:
4,0 € podľa položky č. 162 zákona NR SR é. 145l1995 Z. z. o spľávnycil poplatkoch v znení neskoľších predpisov,
uhradený nominálĺym e_kolkom.

Poučenie

Protitotnrrto rozhodnutitt.je možné podl'a ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 spľávneho poľiadku podat'odvolanie
do l5 dní odjeho doručenia na spľávny orgán' ktoý toto rozhodnutie vydal. odvolacím orgánonrje okľesný úľad
Trnava, odboľ opravných prostriedkov. Toto rozlrodrrutie možno pľeskúmať súdom až po vyčeľpaní riadnych oprav-
ných prostricdkov.

Ing. Alica Fridrichová

vedúca odboru

lnformatívna pozn{unka - tcrrto dokument bol vytvoľeltý clektľonicky oľgánom verejnc.j lnoci

lČo: 0olsl8ó6 SuÍix: l0l28

Doľučde sa
FCC Hlohovec' s'r.o.' Šoltésova 22l3I2'7,920 OI Hlohovec, Slovenská republika

N-a vedomĹe

Slovenská inšpekcia Životného prostredia - Inšpektoľát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Niťľa, Maľiánska dolina, 949
01 Nitra 1

) l)
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DoloŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia:

Dátu m vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

o u-H c-oszP -2a20 I 00 1 1 I 1

10.12.2A20

Froncová Lucia

X

daje s ia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

10.12.2020

X

1
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Formát dokumentu
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o dokumentoch

Názov dokumentu

Formát dokumentu XM LDataContainer
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Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatkuDokument neobsahuje prostrĺe-dky autorĺzacĹ Jebo časovÚ pečiatku

Autorizácia elektronického dokum entu

Typ autorĺzácie

Stav autorizácie

Čas autorizácje

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

24 11.2020 14:o7

17 12.202010:52Čas overenia autorizácĺe

Miesto autorizácie

Ďaĺšie údaje o autorĺzácii

ldentifikátor Nike Burclova, IDCSK-2735655

Okresn y urad Hlohovec

ktorá autorizáciu

Neuvedené

Autorizácia zaJe loŽená kvana ifikovanom tecertiÍiká

Zastupovaná osoba

1t3



Mandát o

sluzbe

pravnenie B2 Zamestnanec
272ĺ20 Za B0l2zo kon 0'ĺ3 z. z o org

povereny zastupovanim veduceho
n zacl m iestn statn

od boru okresneho uradu podla s
eJ spravy Zakon c. 55120'1 z. z. o7c. z.

k autoĺizácie

Typ časovej peČiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

24.11.2020 14:07Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' Časovej pečiatky

Čas overenia časovej peČiatky

PSCA TSA2 2O2O

17.12.2020 10:52

Autorizované elektronické

Názov dokumentu ca o.21 7 6.23 1 .2.268047 7

Autorizácia elektronického dokumentu

Typ autorizäcie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

10.12.2020 13:07

17.12.2020 10:52Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je založená na kvalifĺkovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky' NTRSK-OO151866

Zastupovanä osoba dna

Mandát

k prostriedku autorizácieČasová pečiatka

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

10.12.2020 13:07Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

17.12.2020 10:52

Autorizované elektronické dokumenty

co o.21 7 6.231 .2.268047 7Názov dokumentu

213
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Počet nepľázdnych strán
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oza konverzii

formenovovzniknutého dokumenlu v l istin

Object2020 1210120716547 O.xmt

nické

novovzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

Počet Iistov 6

EvidenČné čÍslo záznamu o zaruČenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

7346-201217-5258

17.12.2020 10:52

Zatučenú konverziu

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská poŠta, a.s.,
Partĺzánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB, oddiel Sa, vl. č. 803/5

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+) Ak bola zaŕUčoná konwízig vykonaná aulomalĺzovaným spósobom, údáJe o mene' pdezýĺsku, ĺunkcil a o pracovnon zarac'enĺ sa neuvádzajÚ'

Katarína

Jahodníková

zamestnanec poŠty

Podpis a pečĺatka

sLoVlľľ{$ľtA ľĺ(}ŠTA, a.s
Par|izánska cesta 9

975 99 Banslĺá Bystrica
- 1277 .
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