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Čísto spisu

ou-NR-oszP r -20 t9 I 04 5 484 -002

Yybavuje

Názov: FCC Slovensko' s.ľ.o.

Sídlo: Bratislavská 18,900 51 Zohor
lČo: gt 3l8762

okresný úrad Nitra

odboĺ staĺostlivosti o životné pÍostreďe

Štefĺĺ,nikova trieda 69

949 0l Nitra

. ROZHODNUTIE
súhlas na pľepľavu nebezpečných odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok ľozhodnutia

Nitra
29.10.2019

okresný urad Nitra, odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany pľírody a vybľaných zložiek Život-

ného prostredia kraja, ako pľíslušný organ štátnej spľer.y podľa zäkona č,. 52512003 Z'z. o štátnej správe starostli_

vosti o ävotné prostredie a o zmeÍLea doplnení äĺ.tĺo"ý.ľ' zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zák' č''

7gĺ2o|5Z.z.oodpadochaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisovvsúlades$46
zák' č,.7;ĺ1967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriaáok) v znení neskoľších pľedpisov' po preskúmaní žiadosti

podanej dňa 07.l0.2019

udeľuje

pre právnicKr osobu:

súhlas

poďa $ 97 ods.l písm. f) zÍlkona é.7gl20:5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoýh zťlkoĺoy na prepľavu

nebezpečných odpadovuvedenýchv prflohe J-l trnyĺreske MŽP SR č. 365/2015 Z.z',ktoľou saustanovujeKatalóg

odpadov v znení neskorších predpisov pod číslom:

13 01 10 - nechlórované minerálne hydraulické oleje

13 01 11 - syntetické hydľaulické oleje

13 0l 13 - iné hydraulické oleje

13 02 05 - nechlórované mineiálne motorové, pľevodové a mazacie oleje

13 02 06 - syntetické motoľové, prevodové a mazacie oleje

13 02 08 - iné motorové, prevodové a mazacie oleje

ĺ6 02II - vyradené ,aÁiaeniaobsahujúce chlórÍluórované uhl'ovodíky, H6FC, HFC

16 02 13 - vyradené zaiadeniaobsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené

v160209ažl60212
16 02 15 - nebezpečné časti odshánené z vyľaderrých zariadení
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16 06 01 - olovenébatérie
16 06 02 - niklovo-kadmiové batérie
20 01 2I - žiarivky a iný odpad obsahujúci orĺrť
20 0I 23 - vyradené zaiadenta obsahujúce chlórÍluórované uhľovodíky
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zaiadeniainé ako uvedené

v 20 01 2l a20 0L 23, obsahujúce nebezpečné časti

MnoŽstvo odpadov: 131 ťrok

Preprava nebezpečných odpadov od &žiteľov odpadov zo všetkých okresov Slovenskej republiky (okrem územného

obvodu okresného úradu Komárno) do zariadenia na zber odpadov _ prevádzka Svätopeterská 1451i9, Hurbanovo

sa bude realizovať automobilovou za účelom ich zhľomažďovania pred následným zhodnotením resp. zneškodnením

u subjektov na to opľármených.

Súhlas sa udel'uje do 22.08.2a2I

Podmienlcy súhlasu:
oprávnený je povinný:

1. Pri preprave nebezpečných odpadov dodľŽiavať ustanovenia zikonaé.'I9l20I5 Z.z. o odpadoch a o zÍnene a

doplnení niektoých 
"ákorrou 

u znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a to najmä vyhlášky MŽP
sŔ e. sosĺzo 15 Z.z., ktorou sa ustanovuje ratatog odpadov v mení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č.

366120|5 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskoĺších predpisovo vyhlášky vĺŽp sn é.37l/2ol5
Z.z.,ktorousa vykonávajúniektoré ustanovenia zákonao odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP
sR č.37312015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhľadenými

prudmi odpadov.
2. Zabezpečlť prepravu nebezpečného odpadu dopĺavnými pľostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam predpisov

o pľeprave nebezpečných vecí, aknezabezpečuje dopravu silm, zabe4ečiť ju u dopravcu oprávneného poďa oso-

bitných predpisov. '
odôvodnenie

FCC Slovensko s.r.o., Zohot (ďalej len žiadateľ) podala dňa 07.10.2019 na okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek Životného pľostľedia kraja žiadosť o udelenie

súhlasu na pÍepravu nebezpečných odpadov do zariadeni a na zbet odpadov _prevádzka Hurbanovo

Z obsahu žiadosti vyplýva, že preprava nebezpečných odpadov od dľžitel'ov odpadov zo všetlcých okresov SR (okĺem
územného obvodu okresného uĺadu Komárno) do zariadenia na zber odpadov Svätopeterská I451l9, Hurbanovo
sa bude realizovať automobilovou dopravou za účelom ich zhromažďovania pred následným zhodnotením resp.

zreškodnením u subjektov na to opravnených

Správny orgán pri rozhodovaní o udelení súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov vychádzal z nasledovných

dokladov:
- žiadosť spoločnosti FCC Slovensko s.ľ'o., Zohor,
- rozhodnutie okresného uľadu Komámo, odboru starostlivosti o životrré prostredie č. OU-KN-
oszP-20l8l004383-4-So zo dí:a2l.03.2018, ktoým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber od-
padov pre prevádzku Svätopeterská l45ll9, Hurbanovo y znení rozhodnutia oU-KN-oSzP-2o18/0l3850-4-So zo
dňa 3 1. 10.20 l 8 s platnosťou do 22.08.202l
- zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 8.4.2014 vzavretá medzi ENVIROPOL, s.r.o.,

Bratislava a žiadatelbm a dodatky k tejto zmluve
- zmluva o dielo zo dŕra I'4.2017 vzavretá medzi KONZEKO spol. s ľ.o', Markušovce a žiadateľom,
- kupna zmluva zo dňa 2I.7.2005 azavretá medzi AKU-TRANS, s.r.o. Nitra a žiadatel'om a dodatok k tejto zmluve
_ výpis z obchodného registľa okresného súdu Bľatislava I k dátumu 20.08.2019.

Platnost' súhlasu bola stanovená v súlade s $ 97 ods. 17 zákona o odpadoch a je daná platnosťou ľozhodnutia Ko-
mámo, odboru staľostlivosti o životné prostľedie č. OU-KN-OSZP-2018/0o4383-4-So zo dňa2l.03.20|8, ktoým
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bol udelený súhlas na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre pľevádzku Svätopeterská 145ĺ19, Hurbanovo

v znení rozhodnutia oU-KN_oS ZP-2oĺ8l0I3850-4-So 
"o 

dňu 31.10.2018 s platnosťou do 22.08.202Í.

Správny poplatok vo výške 11 eur v zmysle položky 162 písm.'Í) zákona NR SR č' 14511995 Z'z' o spréxnych

päpratr<oct' 
" 

znení neskorších predpisov bol zap|atený formou e_kolku.

Na zárklade uvedeného okresný úrad Nitľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a

vybraných z1ožiekživotného piostredia kraja, rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej časti tohto rozhodnutia'

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je moäré podať odvolanie podľa $ 53 zak. č. 7\11967 Zb. o spľávnom konaní v zneni

neskorších predpisov. '| !|'-_L!--^_u^li^ ^'lá_l__.
Podl,a $ 54 cit. zákona odvolanie sapodáva na okresnýuradNitra, odbor starostlivosti o životrré prostredie, oddelenie

ochľany prírody a vybľaných zloŽiekživobrého pľostredia kraja v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia'

V prípade, že tento správny orgián neľozhodne vo veci sám, postupi ho príslušnému odvolaciemu orgánu' Toto

,o"ĺoanuti.ie preskúmatel'ne súdom až po vyčeľpaní riadnych opravných prostriedkov'

Ing' Jana Latečková

vedúca odboru

Doručuje sa

FCC Slovensko, s.ĺ.o.

Bľatislavská 18

900 51 Zohor

Slovenská ľepublika
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yp doloŽ

DoloŽka právoplatnosti a Vykonatel'nosti

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

x

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:
NI

Vytvoril:

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

X

o U-N R_oSzP 1 -201 9 ĺ 045484

20.11.2019

Baňárová Anna, lng

Udaje správop latnenia rozhodnutia

19.11 .2019
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osvedčovacia doložka

Jsvedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 35 ods' 1 písm' a) zákona

č' 3o5i2o13 Z. z. o elektrorrickej podobe rnýkonu pÔsobnosti orgánov vere1nej moci á o .*un" ä dop|nenÍ niektoých zákonov (zákon o e_

Governmente) v znení neskorších predpisov 
" 

wr"'ráš[áu Úrao'u poopreojeJĹ vraoy Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č'

331 /201 8 Z. z. o zarulenej konvezii'

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

29.í0.2019 09:26

'Čas overenia autorizácie 19.12.201913:47

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

ldentiÍikátor

Zastupovaná osoba

Ministerstvo vnútraSlovenskej republiky, NTRSK.OO 5 866

osoba, ktorá autorizáciu la

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvaliftkovanom certifikáte

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu
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Názov dokumentu
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Autorizované elektronické d

Object2o1 _0.xml91 029082640837Názov dokumentu

pn ná k prostriedku autorizácie

Kvalifikovaná

platná

29.10.2019 09:26

PSCA TSA2 2018

19j2.201913:47

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Mandát

Autorizácia pÔvod ného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

20.11.2019 10:27

19.12.201913:47

KvaliÍikovaná elektronická pečať

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Kvalifikovaná

20.11.201910:27

19.12.201913:47

Object20 1 9I

PSCA TSA 2017

platná

Autorizované elektronické doku

autorizáciepečiatka k

ba. ktorá autorizáciu vykonalaOso

Slovenskej republikY,Ministerstvo vnútra NTRSK.OO'I 5 1 866ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Autorizácia le zaloŽenäna kvalifikovanom certiÍikáte

Neuvedené

Názov dokumentu
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Formát novovznikn utého dokumentu

7Počet listov

Formát papiera

Udaje novovzni knutého dokumentu v listinnei forme
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-

36631 124

SIovenská pošta, a.s.'
Partizánska cesta 9' 975 99 Banská Bystrica'

OR OS BB, oddiel Sa, vl' č. 803/5

zamestnanec pošty

Silvia

Slezáková

Ť
:lF'

i

lČo

'+) Ak bola aručoná kffizla vykonaná Euiomaťrcvaným spôsbom, údaje o m€ng' pňozvisku' funkcii 9 o pÍa@vnom aÍadgnĺ sa nouvádujú'

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko

Názov dokumentu

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej

l<onvezii

Dátum a fus vykonania zaručenej konverzie

Podpis a pečiatka
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- 1676-
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