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oKREsNÝ ÚRĺu lĺl,oHovpc
oDBoR sTARosTLtVosTI o ŽlVoTNE PRosTREDlE

Jarntočná 3

920 0l Hlohovec

Číslo spisu

ou-Hc-oszP-2a20 I 000828 -004

Hlohovec

07.08. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Zmena súhlasu

Popis konania / Učastníci konania

Výrok rozhodnutia
okľesný úrad Hlohovec, odbor staľostlivosti o životné prostľedie (ďalej len ,,oÚ Hlohovec, oSŽP"), ako pľíslušný
oľgán štatnej správy podľa zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostredie v znení
neskoľších predpisov a ako príslušný orgán štátnej Správy odpadového hospodárstva podl'a $ 108 ods. 1 písm. m)
zilkonač.79l20l5 Z' z. o odpadoch a o zmene a doplnenĺ niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len

,,zákono odpadoch") v súlade so zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní (spĺávny poriadok) v znenineskoľších
pľedpisov

menl

podl'a $ 114 ods. l písm. a) bod 2 rozhodnutie vydané okresnýrn ĺtradom Hlohovec' odborom staľostlivosti o životné
prostľedie pod číslom oU-HC-osŽP-2Olól000390/ŠSoH/AŽ zo ďin30.05.20I6 - súhlas na prevádzkovanie zaľia_
denia na zber odpadov a oÚ-HC-osŽP-20l9l000572-004 zo día28.05.2019 _ zmena súhlasu na prevádzkovanie
zaríadenjanazber odpadov podľa $ 97 ods. l písrn. d) zákona pre pľevádzkovatel'a zariadenia:

FCC Hlohovec' s.ľ.o.' Šoltésova 22l3l27 ,92O }IHlolrovec lČo: :o 2BO 437

vo výrokovej časti rozhodnutia nasledovne:

Do zoznamu druhov odpadov, s ktorymi sa bude nakladať sa dopĺňa nový druh odpadu zaľadené v pľílohe č. l
vyhlášky MŽP SR č.365120|5 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod
katalógovým číslom:

Kat. č. Názov druhu odpadu Kategória
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlbvodíky o

ostatné časti a podmienky ľozhodnutia oU-HC-osŽP-20l6/000390/Š50I{/AŽ zo ďĺla 30.05.2016 a OU_HC_
osŽP-2019l0005'I2-0O4 zo dňa 28.05.2019 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí ich neoĺlĺlelitet'nú súčasť.
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odôvodnenie

Prevádzkovatel,FCC Hlohovec, s.r.o., Šoltés ova22l3ĺ2',|,g20 o| Hlohovec (ďalej len ,,FCC Hlohovec"), požiadal

dňa 1 5.07 '2020 okre sný úrad Hlohovec, odbor staÍostlivosti o životnó prostredie o žmenu súhlasu na prevádzkovanie

zaiadenia na zber odPadov'

Dňom doľučenia Žiadosti bolo začaté spľávne konanie'

Zmenasúhlasu Sa týka doplnenia platného Zoznam|]odpadov a nový druh odpadu s katalógovým číslo 20 0L 23'

Nakol,ko žiadosť neobsaho valazĺxeľečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zmluv_

né zabezpečenie oopaäi', t otutogouj,ro eĺ.ň io 0| z3,okresný urad HloĹovec, odbor staľostlivosti o životné

prostredie vyzval spoločnosť FCC Hlohov". nr, aoprn"nie žiadosti o poža<'ované c'oklaĺ'y. Spoločnosť FCC Htoho_

l"" a"pr"ir" žiadosť o požadovan: 9oľľ0v 
cĺňa 31 '0"1'2020' 

Á ,'li.o q?n Ôl Hlolrovec. Pľeprava odpadov '

Pľedmetrrá žiadosť sa ýka prcvádzky zu"*y_áuor I. - Priemyselná ulica, 920 0l Hlolrovec. Pľeprava odpadov je

zabezpečenávozidlami spoĺočnosti pCC HloĹŇ.., ,.r.o., ktoré budú následne odovzdané spoločnosti FCC Trnava'

s'ĺ.o., Priemyselná 5, órzol Trnava ao *"o'i.t tudunebezpečných odpadov pľipravené na ďalšie zhodnotenie alebo

zneškodnenie.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady , 7y'_ .o /\t Ôn./\.
- kópia platného *úhl;J óú_Hc-osŽp-zo19/000572-004 za dha 28'05'2020;

- rozhodnuti eč.20l3l486lPB zodňa 28. 03.20l3 o neposudzovaní navľhovanej činnosti podľa zákona č'2412006

Z.z,oposudzovanívplyvovnaživotnéprosffedievzneníneskoršíchpredpisov;
- opatrenia pre prípad havárie;

- prevádzkoý poriadok;

- zmluva o poskytovaíĺ*tuzi.u so spoločnosťou FCC Tľnava' s'r'o" Pľiemyselná 5' 917 01 Tľnava'

Listom č. oU_HC-o sŽP-2O20l000828 zo dria 03. 08. 2020 okľesný úrad Hlohovec, odboľ starostlivosti o životné

pľostľedie zaslal účastníkom konania oznáĺnenie o začatikonania vo veci vydania zmeny súhlasu na prevádzkovanie

zariadenia na zberodpadov. Dňa 06'08.2ozo iuna.lsĺ úľad prijal ^stanovisko Mesta Hlohovec' v ktoľom sa uvádza:

Mesta Hlohovec súľriäsí so zmenou súhlasu za doďržanianasledovných podmienok:

l. Dodržiavať povinnosti držiteľaodpadu podl'a $ 14 ziú<onao odpadoch'

2. Bezzmeny platnosti vydaného súhlasu'

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úľad Hlohovec' odboĺ staÍostlivosti

o životné prostredie rázhodol tak, akoje uvedené vó výtokovej časti rozhodnutia'

:5illľŕľix,ľÍ" NR SR č,. L45l|9g5 Z. z. ospravnych poplatkoch v znení neskoľších predpisov' uhradený e-

kolkom.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiuje možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poľiadku podať odvolanie

do 15 dní od jeho doručenia na spľávny orgáľ'L ktoď tolo ľozhôdnutie vydal. odvolacím orgánorn je okresný uľad

Tľnava, odboľ opľavných pľostľiedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčeľpaní ľiadnych oprav-

ných prostriedkov

Ing' Alica Fridľichová

vedúca odboru

Doručuje sa
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FCC Hlohov€c, s.r,o.

Šoltésova 223127

920 01 Hlohovec

Slovenská ľepublika

Mesto Hlohovec

M.R.Štefanika 1

920 01 Hlohovec

Slovenská republika

Slovenská inšpekcia Životného prostredia _ Inšpektoľát ŽP Bratislava, Stiĺle pracovisko Nitra
Marianska dolina

949 0l Nitra

Slovenská ľepublika

t
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DoloŽka právoplatnostl a vykonatel'nosti

doloŽky

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytuoril

o u - H c-os zP -2020 I 000828

2s.o8.2020

Froncová Lucia

X

správop atnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

25.08.2020

X

1
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osvedčovacia doložka
-evedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a)zákona

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnostĺ orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e_

Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

daje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coa.21 7 6.231 .2.2634266

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného e|ektronického dokumentu

zqVWwjVfwDaQcHOYkEGAWMhXzLgwgaUShkoTDHQvl6kAlm92ZmxGnpuy9WZsJrdXgTsB6ET+v2wkd78GAJv91Q==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-sí2

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object20200825060908640_0.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

hLMl slaNhrgV0B/hvDOimvSn9SVyE4pNmFTDcYTuEZkMlGssQtS5R+g'l jpWlvhncl CM2DqHDUfwLVonD2aBSNg==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

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

Autorizácia pÔVodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

07.O8.2020 12:04

04.09.242412:47Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kva l if i kovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Alica Fridrichova, IDCSK-27't 7050

Okresny urad HlohovecZastupovaná osoba

1t3



Mandát Opravnenie I 109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c. 1s.
Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Časová pečiaÍka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

07.48.2020 12:04Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej peč|atky

PSCA TSA2 2O2O

04.09.202012:47

Autorizované elektronické dokum

Názov dokumentu co o.21 7 6.231 .2.2634266

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvaliĺikovaná elektronická pečať

platná

25.08.2020 08:09

04.09.202012:47Čas overenia autorizácie

Miesto autorĺácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentiÍikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republ iky' NTRSK-00'l 51 866

Zastupovanáosoba

Mandát Ziaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizác|e

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

25.08.2020 08:09Óas vyslavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

04.09.202012:47

Autorizované elektronické dokumený

co o .21 7 6.23 1 .2.263 4266Názov dokumentu
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ktronické dokumenty

4.L: dokumentu Object20200825060908640_0.xml

novovzniknutého dokumentu v listinUd forme

7Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 7

8

Údaje o zaručenej konvezii

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

7346-200904-26267

04.49.242012:47

Zaručenú konverziu vykonal -

lČo 36631 124

Názov právnickej osoby Slovenská poŠta, a.s.'
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica'
oR os BB, oddielSa, vl. č.803/5

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zäručená konweia Vykonaná automatizovaným spósobom, údaje o m€ne, píieaisku' ĺUnkcii a o pŕacovnom zaradeni sa néuvádŽajú'

Podpis a pečiatka

sLol'Eil$Ó &s"
cesta 9

9'ó 00 Ntica
.7217 -
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