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oKREsľÝ ÚnĺD HLoHovEC
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ävoľNÉ pRosľRBoIB

Jarmočná 3, 920 0l Hlohovec

Čĺslo splsu

ou-Hc-oszP -202 I / 0003 7 0 -002

Hlohovec

02.03.2021

Rozhodnutie
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi wáltane ich prepravy

Výľok
okresný úľad Hlohovec _ odbor starostlivosti o životné prosffedie, ako príslušný oľgán štátnej správy podľa zákona
č. 525/2003 Z.z o štátnej správe staľostlivosti o životné prostľedie v zneni neskorších predpisov a v zmysle $ l04
ods. l písm. d) zakona č.792015 Z' z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov (ďalej len ,3ákon o odpadoch"), v súlade s ustanovením $ 108 ods.l písm. m) zákonao odpadoch a na
základe vykonaného správneho konania podľazákonač.7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poľiadok) v znení
neskoľších pľedpisov udeľuje

súhlas

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepľavy podľa $ 97 ods' 1 písm' Í) zákonao odpadoch dľžiteľovi
odpadov:

FCC Hlohovec' s.r.o.' Šoltésova 22l3I27,g20 0I Hlohovec tČo: :o 280 437

Súhlas sa vzťahuje na :

- nakladanie s nebezpečnými odpadmi spočívajúce v zbeľe odpadov od pôvodcov a držiteľov odpadov,
- automobilovú prepravu nebezpečných odpadov v okľese Hlohovec a ich odovzdanie zmluvne dohodnutým odbe-
ľateľom nebezpečných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Miesto nakladania s nebezpečnými odpadmi :

-ptevädzka Šoltésova 22l3L27,92o OL Hlohovec _Zbemý dvor II.

Súhlas sa vzťahuje na odpady zaradené podľa prílohy č.l vyhlášky MŽP sR č.36512015 Z. z',ktorcusa ustanovuje
Katalóg odpadov v zneni neskorších pľedpisov pod katalógoým číslom :

Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
200105 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vľátane pránď-
nych tlakových nádob N
200Il3 rozpúšťadlá N
200114 kyseliny N
2001 15 zásady N
200lL7 fotochemické látky N
200119 pesticídy N
200121' Žiarivky a iný odpad obsahujúci oľtuť N
200123 vyľadené zariadenia obsahujúce chlóľfluóľované uhľovodíky N



\
\

200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125 N
200127 faľby' tlačiaľenské faľby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
200l33batérie a akumulátory uvedáné v 1 6060 1, 160602alebo l 60603 a netľiedené batéľie a akumulátory ourÄ

júce tieto batérie N
200135 vyradené elektľické a elektronick é zariadeniainé ako uvedené v 20OI2I a 2}O123,obsahujúce nebezpečné 

\

časti N

Celkové množstvo prepravených odpadovje 3000 t ročne

Toto rozhodnutie sa vydáva na dobu uľčitu do 0I' 03.2026

Podmienky súhlasu:
1) Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj opatrenia ako naloŽiť s ne_
bezpečným odpadom v prípade havárie a spľievodné listy nebezpečných odpadov.
2) V prípade akejkoľvek zmeny ýkajúcej sa nakladania s nebezpečnými odpadmi požiadať o zmenu tohto ľozhod-
nutia,
3) Dodľžiavať všetky ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy v odpadovom hospodáľstve týkajúce
sa nakladania s nebezpečným odpadom, ktoré sú predmetom tohto súhlasu.

Zmen4 zrušenie a strata platnosti rozhodnutia sa ľiadi ustanoveniami $ 114 zákonao odpadoch.

Odôvodnenie
Držiteľ odpadu FCC Hlohovec' s.r.o.' Šoltésova 22l3l2'l, g2o Ol Hlolrovec (ďalej len ,,FCC Hlohovec..) požiadal
listom zo ďíta 25 .02.202I okľesný úľad Hlohovec, odbor staľostlivosti o životné prostredie podľa o vydanie súhlasu
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre prevádzku na Šoltésovej 22/3127,92o 0l Hlohovec - zbemý dvor II.

Dňom podania žiadosti bolo začaté spľávne konanie.

Z obsahu žiadosti okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie zisti|, Že sa jedná o nakladanie s
nebezpečnými odpadmi spočívajúce v zbere odpadov od pôvodcov a držiteľov odpadov a automobilovú prepravu z
prevádzky Zbemého dvoľa II. vozidlami spoločnosti FCC Hlohovec podľa ADR |o naplnení tľanspoľtnej dávky do
medziskladu nebezpečných odpadov spoločnosti FCC Tľnava spol. s r'o., Pľiemyselná 5, g17 Ol Tmava za účelom
ich následného zhodnotenia alebo zneškodneni a na základe zmluvy.

K žiadosti boli predložené nasledovné dokumenty:
'prevádzkoý poriadok Zberného dvoru II + opatrenia pľe pľípad havárie zo dín01.08.2020;
_ zmluva č. s06T300794 o doprave a likvidácii odpadu so spoločnosťou FCC Trnava spol. s ľ.o', Priemyselná5,
917 0I Trnava zo dŕra 30.08.2006;
- kópia súhlasu č. oU-HC-osŽP-20l6/000625/ŠsoH lAŽzo dna fi.06.220l6;
- kópia zmeny súhlasu č. oÚ-HC-osŽP-2oÍglo00571-002 zo dňa06.05.2019;
- kópia zmeny súhlasu č. oÚ-HC_osŽP-2020/0o0815_003 zo dňa 03.08.2020;
- plná moc pľe RNDr. Dominiku Mindašovú.

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

Správny poplatok:
11,0 € podl'a položky č. 162 zäkona NR SR č. Í45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v znenineskorších predpisov,
zaplatený nominálnymi ekolkami.

Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na spľávny orgán, ktoý toto rozhodnutie vydal. odvolacím orgánom je okľesný úrad
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Trnava, odboľ opravných pľostľiedkov' Toto ľozhodnutie možno pľeskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych oprav-
ných prostľiedkov.

Ing. Alica Fridľichová

vedúca odboru

Infoľmatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom veľejnej moci

tČo: oolsla66 Sufix: 10128

Doľučuie sa

FCC Hlohovec' s.ľ.o.' Šoltésova 22/3127, g20 ol Hlohovec, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektoľát ŽP Bľatislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 94901Nitľa l
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DoloŽka právoplatnostl a vykonatel'nosti

doloŽky

l Typ doloŽky:
ĺ doloŽka právoplatnosti

doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnostĺ a vykonatel'nosti

Čĺslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril:

o u - H c-os zP -2021 I 000370-002

18.03.2021

Froncová Lucia

X

Udaje správo atnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutĺa

18.03.2021

X

1
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osvedčovacia doložka
' Jčujem, Že tento listinný dokument vznĺkol zaručenou konveziou z elektronickej do listĺnnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona

Él2a13 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejneJ moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e-,' ĺernmente) v znenÍ neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investÍcie a ĺnformatizáciu č.
/12018 Z. z. o zaručenej konverzii,

Udaje o dokumentochelekt

Pôvodrl dĺlkLltletlt v elektrrlnickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.21 7 6.231 .2.27 20481

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

hTwVCPyMdFRS4foSWV4l iylSXBqd9hlBVpMlO/5sYbtC6rfbDuC0P+TwbgHrDVdEUQ3iqzaoMyyKjeA2ocrSZA==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-512

PÔvodllý dokun-lent v elektrot-t podobe

Názov dokumentu

FormÉt dokumentu

ObJect2O21 03 1 8070736 1 90_0.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

caowwxn69eVbÍz+ H MAmn RNutBspgCYIO/lfOYl Hp9My/kktTlCHZoypERPg l FT9C ReS/Hf/adWg g hfi ptw= =

Funkcla pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Atttortzačné dokumentov v elektronickej podobe

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

Auttlĺ'l.l ĺicia ho elektronickéľlo dokulnentu

Typ autorizácie

Stav autorizácĺe

Čas autorizácle

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

03,03.2021 14:08

23.03.202109:28Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácĺe

Ďalšie údaJe o autorizácii

Neuvedené

Autorĺzácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu konala

ldentiÍikátor Alica Fridrichova, I DCSK-271 7050

Okresny urad HlohovecZastupovaná osoba

1t3



Mandát Opravnenie 1 109' Veducĺ odboru okresneho uradu , podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c.1801201
Z. z. o org. miestnej statnej spravy , Zakon c. SSl2017 Z. z. o statnej sluzbe, Smernica MV SR c.1412018

Časová pečiatka k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

KvaIifikovaná

platná

03.03.202114:07Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

23.03.202'1 09:28

Autorizované elektronické doku menty

Názov dokumentu coo.21 7 6.231 .2.27 20481

Autorizácia pôvodného elektronického clokurnentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

ifikovaná elektronická pečať

platná

18.03.202'l 08:07

23.03.202109:28Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácĺe

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Ministerstvo vnútraSlovenskej republ ky' NTRSK.OO 1 5 I 866

Časová peČiatka ná k prostriedku ar-ltorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

18.03.2021 08:07Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCATSAI 2020

23.03.202109:28

Autorizované elektronickó c'lokumenty

co o.21 7 6.231 .2.27 20481Názov dokumentu
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,lázov dokumentu 03 1 90 O.xml

fornleistinlloVoVZniknutého dokrrnlentu v I

7

8

novovzniknutého dokumentuForrnát

Formát papiera Formát papiera A4 (2'lo
x 297 mm

Počet listov 7

Počet neprázdnych strán

Počet ĺĺstov

Úda1e o zaručenej konverzii

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konvezii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 23.03.202109''28

7346-210323-2262

Zaručenú konverziu al '

lČo 36631 124

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

Andrea

Czapová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola 4ručsná konEula vykonaná aulomallzovgným spÔ9obom' údaj€ o m€ne, pd€zvisku, Íunkcll e o pra@vnon arad€nĺ sa neuvádzgJÚ.

Podpis a pečialka

ĺ3tl5'ý[ii.''' ].
Partizaĺska

876 99 Benská
-$71 -

3i3



rcu&--
.\ý,.,'


