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OKRESNY URAD HLOHOVEC
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽIVoTNE PRoSTREDIE

Jarmočná 3,920 0l Hlohovec

číslo spisu

ou-Hc-oszP-202 l/000s I l -004

}ĺlohovec

05. 05. 2021

Rozhodnutie
Zmeĺa súhlasu

Výľok
okľesný úrad Hlohovec, odbor staľostlivosti o životné pľostredie (ďalej len ,,oÚ Hlohovec, oSŽP"1, ako príslušný
oľgán štátnej správy podľa zákona č:. 52512003 Z, z, o štátnej spľáve starostlivosti o životné prostredie v zneĺí
neskorších predpisov a ako príslušný orgáĺn štátnej správy odpadového hospodáľstva podľa $ 108 ods. l písm. m)
zákonač'79lz0l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej len
,,zélkon o odpadoch") v súlade so zákonom č.7111967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v znenineskorších
pľedpisov

menl

podľa $ 114 ods. 1 písm. a) bod 2 ľozhodnutie vydané okresným úľadom Hlohovec, odboľom staľostlivosti o ži-
votné pľostredie pod číslom oU-HC_oSŽP-2o16/000390iŠSoH/AŽ zo ďňa30.05.2016 - súhlas naprevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, OU-HC-OSŽP-2O l 9/0005 72-004 zo dita 28 .o5 .2ol9 _ zmena súhlasu na prevádzkova-
nie zariadenianazber odpadov, OU-HC-OSZP_2020/000828-004 zo dťra07.08.2020 - zmena súhlasu napreváĺdz-
kovanie zariadeniana zber odpadov a oU-HC-osZP-2020lOoĺ 182-004 zo dňa 15.12.2020 _ predĺženiesúhlasu na
prevádzkovanie zariadeniana zber odpadov podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zékona pľe-pľevádzkovateľa zariaďenia:

FCC Hlohovec' s.r.o.' Šoltésova 22l3I27,g20 L]Hlohovec lČo': :o 28O 43'1

vo výrokovej časti rozhodnutia nasledovne:

Do zoznamu druhov odpadov, s ktoými sa bude nakladať, sa dopĺňa nový druh odpadu zaradený v pľílohe č' 1
vyhlášky MŽP SR č.36512015 Z. z.,ktoĺou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znenl neskorších predpisov pod
katalógovým číslom:

Kat. č' Názov druhu odpadu Kategória

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 0l 37 o

ostatné časti a podmienky rozhodnutia oU-HC-oSŽP-2016i000390/ŠSoH/AŽ zo díla 30.05.2016, OU-HC-
osŽP-20l9l000572-0o4 zo dŕ:ŕ- z8.O5.2ol9, ou-Hc-oszP-2020l0oo828-004 zo dŕla O7.08.2020 a oU-HC-
osZP-2020/00l l 82-004 zo dňa 15.12.2020 zostávajú nezmenené. Toto ľozhodnutie tvoľí ich neoddeliteľnú súčasť.



odôvodnenie
Pľevádzkovateľ FCC Hlohovec, s.r.o.' Šoltés ova 2213127 , 920 oI Hlohovec (ďalej len ,,FCC Hlohovec"), požiadal
dňa 31 .03.202I okresný úrad Hlohovec' odbor starostlivosti o životné pľostľedie o zmenu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov.

Dňom doľučenia žiadosti bolo začaté správne konanie.

Zmena súhlasu sa ýka doplnenia platného zoznamu odpadov a nový druh odpadu s katalógovým číslo 20 ol 38
na prevádzke Zbemý dvor I. - Priemyselná ulica, 920 0l Hlohovec, k. ú. Šulekovo' odpad bude skladovaný v
označenom kontajneri, ktoý po naplnení kapacity bude odovzdaný spoločnosti FCC Tmava, s.r.o., Pľiemyselná 5,
9I7 01 Trnava.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:
- kópia pĺatného súhlasu oU-Hc-oSŽP_2o l 6/0003 90/Š SoH/AŽ zo dňa 3 0. 05.20 l 6 ;

- kópia platného súhlasu oÚ-rĺc-osŽP_2o 1 9/0005 7 2-004 zo dÁa 28.0 5 .20 19 ;

- kópia p latného súhlasu ou-Hc-o sZP-202 0/000 8 28 -004 zo dita O7 .08.2020 ;

- kópia platného súhlasu oU-HC-osZP-2020l0ul82-004 zo dťn 15.12'2020;
_ ľozhodnutie č.20l3l486lPB zo dňa 28. 03. 2013 o neposudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č.2412006
Z. z. o posudzovaní vplyvov naživotné prostľedie v znení neskorších predpisov;
- prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov zo dťn 01 .08.2020;
_ zmluva o poskytovaní sluŽieb so spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o., Pľiemyselná 5, g17 01 Trnava č. 506T300794
zo dťn 30.08.2006;
- plná moc pre RNDr. Dominiku Mindašovú.

Listomč.oU-HC-osŽP-2o2U0005ll-002 zodťra13.04.202lokľesnýúradHlohovec,odboľstarostlivostioživot_
né pľostredie zaslal účastníkom konania oznámenie o začatí konania vo veci vydania zmeny súhlasu na prevádzkova-
níe zariadenianazbet odpadov. Dtľ- 16.04.2020 tunajší úrad prijal stanovisko Mesta Hlohovec, v ktoróm sa uvádza:
Mesta Hlohovec súhlasí so zmenou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na prevádzke Zberný
dvor I., ul. Pľiemyselná, Hlohovec, m. č. Šulekovo.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti
o životné pľostredie rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok:
4'0 € podľa zákona NR SR č. I45/I995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších pľedpisov, uhľadený e-
kolkom.

Poučenie
Proti tornuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. i a 2 správneho poriadku podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenía na spľávny orgán, ktoý toto ľozhodnutie vydal. odvolacím oľgánomle okľesný úľad
Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto ľozhodnutie možno pľeskúmať súdom ažpo vyčerpaní riadnych oprav-
ných pľostriedkov.

Ing. Alica Fridrichová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektľonicky orgánom verejnej moci

Ičo: ootstgĺo SuÍix: 10128

Doručuje sa
FCC Hlolrovec' s.r.o.' Šoltésova 22l3I27, g20 0I Hlohovec, Slovenská republika
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Mesto Hlohovec, M.R.Štefárrika l,920 0l Hlohovec, Slovenská ľepublika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného pľostredia - Inšpektoľát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 9490l Nitľa 1
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DoloŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti
doloŽky

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

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

oU-Hc_os zP -2021 l 0005 í 1 _004

24.05.2021

Froncová Lucia

X

Udaje správoplatne nta rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

21.05.2021

X

1
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osvedčovacia doložka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podl,a $ 35 ods. 1 písm' a) zákonač' 305/2013 Z' z. o elektroniôkej podobe výkonu pÔsobnosli orgánov verejnej moci ä o zmene ä doplnenĺ niektorých zákonov (zákon o e_Governmente) v znení neskorŠíôh predpisóv a Vyhláškou Úraoi poopreos'áou vlaoy Slovenskej republiky pre investÍcie a inÍormatizáciu č.331/2018 Z. z. o zaručenej konverziĺ.

dokumentochUd e o pôvod

Pôvodný dokumellt v podobe

coo.21 7 6.23 1 .2.27 567 83Názov dokumentu

Formát dokumentu XMLDataContaíner

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

JCx3JlzAlYq1 eZp2x 1 n bGPoGXS9h09J NQOY

PÔvodný dokument v elektronic kej podobe

Object202l 0524055434300 0.xmtNázov dokumentu

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronĺckého odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12
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Autorizačné dokumentov v elektronic kej podobe

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

ného elektronického dokumentuAutorizácia

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácĺe

Miesto autorizácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

25.05.2021 15:39

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

06.05.2021 07:33

Neuvedené

Alica Fridrichova, IDCSK-271 7050

Osoba, ktorá autorĺzáciu nala

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

Okresny urad Hlohovec

ldentiÍikátor

Zastupovaná osoba

1t3



Mandát Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.272120162.2.$2 zakona c. 1u.
Z. z. o org. miestnej statnej spravy, Takon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe, Smernica MV SR c. 1412018

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky.

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

06.05.202107:32Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

25.05.2021 15:39

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coo.217 6.231 .2.27 567 83

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

24.05.202107:54

25.05.202115:39Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor M in isterstvo vnútra Slovenskej republ iky' NTRSK-OO 1 51 866

Zastupovaná osoba

Mandát n

Časová pečiatka pri k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

24.05.202107:54Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

25.05.202115:39

Autorizované elektronické dokumenty

coo.217 6.231 .2.27 567 83Názov dokumentu

2t3
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dokumentu

elektronické dokumenty

I 0.xml

fornrenovovzniknutého dokumentu v listin

7Počet lisĺov

Počet neprázdnych strán

Formát novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

Počet listov 7

I

o konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 25.05.2021 15:39

7346-210525-6700

Zaručenú konverziu konal

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Roderika

Rendeková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola Žan]č6ná konv€zia vykonaná aulomatizovaným spôsobom, údaj€ o mBns, priézvisku, f!nkcll a o pía@vnom Žaradsnĺ sa nouvädzájú.

Podpis a pečiatka
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