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oKRESnľŕ unĺn xovĺÁnľo
oDBoR sTARoSTLIvosTI o ŽryoľNÉ ľRosľnrpiB

ZáhľadnÍcka 6, 945 0I Komárno

Číslo spisu

ou,KN-oszP-2421 I 0 | 11 r 5 -004

Komárno
09.09.202r

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zbeĺ odpadov-

Výľok
olaesný úrad Komámo, odbor starostlivosti o životne prosfredie, ako príslušný organ štátnej správy'pre tvorbu a

ochĺanuživotnéhopľostrediapoďa $ i ods. 1písm. c) a $ 5 ods. l zákona ó.525l2aBZ'z.oštätne1správe starost-

livosti o životné prostredie a o zmené a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov, ako príslušný
organ štátnej sprálry odpadového hospodárstva podľa $ i 04 písm. d) a $ 108 ods. 1 písm. m) zákona č.'79/2015 Z. z'
o odpadoch a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov v zĺeníneskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch")'

vzmysleznenia$97ods.1písm.d)zákonaoodpadoch,vsúlades$46zákonač.71ĺ1967Zb.osprávnomkonaní
(spľávny poriadok), udeľuje pre žiadateľa

Identifi kačné údaj e žiadateľa :
obchodné meno: FCC Slovensko, s.ĺ'o.
Sídlo: Bratislavská 18, 900 5i Zohoľ
lČo: :i 3I8162
Štanĺĺmy orgán: konatelia
Ing. Tomáš Varga
Petr Urbánek
lng. Eva NĺíkuláŠiová
Ing. Tomáš Fajkus

IdentiÍikačné údaje prevádzky zariadenia:
Názov prevádzky: Zariaďeĺíe ĺa zhet odpadov
Sídlo prevádzky: Dolnopeteľská I45Il9,947 0l Hurbanovo, katasrálne územie Hurbanovo (pozemky parcelného

čísla: 3 l 87/l, 3181 /2, 3187 /3 a 3181 /4)

súh1as

Číslo druhu Názov druhu Kategória
odpadu odpadu odpadu
02 0l 03 odpadové rastlinné tkanivá o
02 01 10 odpadovékoly o

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - druhy odpadov sú zaľadené podľa zoznamu

odpadov uvedenóho v pĺílohe č. l' lyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z^ z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v

znení neskorších predpisov, pod číslom:



02 07 0l odpad z prania, čistenia a mechanického o
spracovania surovín
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezívao
alebo dĺevotrieskové/drevovláknité dosky,
dyhy iné ako uvedené v 03 0ľ 04
03 03 08 odpad z triedenia papiera a lepenky uľčených na recykláciu o
04 02 2I odpad z nespracovaných textilných vlákien o
04 02 22 ódpad zo spracovaných textilných vlákien o
07 0z|3 odpadovýplasto
10 02 l0 okuje z valcovania O
11 05 0l ťwdý zinok o
12 01 01 piliny a triesky zo že|erlých kovov o
12 0l 02 prach a zlomky zo že\ezných kovov o
n 0l a3 piliny a triesky z neželemých kovov O
L2 al, 04 prach.a zlomky zĺeželenĺých kovov o
12 01.05 hobliny a triesky z plastov O
l3 01 10 nechlórovane minerálne hydraulické oleje N
13 0l l 1 syntetické hydraulícké oleje N
l3 0l 13 iné hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórovaĺié minerálne motorové, prevodové N
a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové amazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacíe oleje N
ľ5 01 01 oba|y z papiera a lepenky o
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 06 zmiešäné obaly o
15 01 09 oba\y ztextilu O
l5 02 03 absorbený, filtračné materiály" handry na čistenie o
a ochĺanné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 17 železnékovy o
i6 01 l8 neželezné kovy o
16 01 19 plasty O
16 02 1 1 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované N
uhľovodíky' HCFC, HFC
16 02 13 r,yradené zariaďenia obsahujúce nebezpečné časti* iné N
ako uvedené v Í6 02 a9 až |6 02 12

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 1 3 o
16 02 |5 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
|6 a2 L6 časti odstľánené zlyraďených zariadení, iné ako uvedené N
v160215
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 0ó 04 alkalické batérie iné ako uvedené v ló 06 03 o
17 02 03 plasry O
17 04 0l med', bronz, mosad.z O
17 04 02 hliník o
L7 04 04 zinok O
17 04 05 železo a ocel'o
17 04 06 cín o
17 04 01zmieŠané kovy o
I7 04 I l káble iné ako uvedené v 17 04 10 o
17 09 04 zmiešane obaly zo stavieb a demolácií iné ako uvedené o
v 17 09 01, 17 09 02a L? 09 03
19 08 0l zhĺ{ky z hrablíc o
19 08 02 odpad z lapačov piesku o
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, ĺ0 01 odpad zo železa a ocele o
19 Í0 02 odpad z ieželeznýchkovov o
19 12 0l papier a lepenka O
19 12 02 že|emé kovy o
19 1203 neŽe\ezĺé kovy o
19 Iz 04 plasý a guma o
19 12 08 textílie O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01, 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombínovane materiály o
20 01 04 obaly z kow O
20 0t l0 šatstvo o
20 01 I I textilie O
20 0L zI žiarivky a iný odpad obsahujúci ortrjť o
20 0I 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako N
uvedené 20 01 2I a 2a 0I 23, obsahujúce nebezpečné časti*)
20 01 36 vyradené elekľické a elektronické zariadenia iné ako o
uvedené 20 0I 2I' 20 01 23 a20 01 35
2a 0I 39 plasý o
20 01 40 kovy O
20 0l 4t odpady z vymetania komínov o
20 0Z OZ zemina a kamenivo O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc o
2a u 07 objemný odpad o
20 03 08 drobný stavebný odpad o

Dátum začatiaprevádzky zaríadenia: odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Spôsob ukončenia činnosti; V prípade ukončenia činnosti prevádzky zariadenia nazber odpadovje prevádzkovatel'
zariadenia povinný odovzdať všetky odpady nachádzaj úce sa v prevádzk e zaríaďeĺia na zber odpadov osobe opráv-
nenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a upovedomĺ o tom príslušný orgán štáĺrej správ,v.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa udeľuje do 3I.12.2024.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zber odpadu _ zllromažďovanie odpadu podľa jednotlivých drúov odpadov od inej osoby vrátane jeho predbeŽ-

ného triedenia a dočasného uloženia odpadu (Dolnopeteľská 145ll19,941 0I Hurbanovo), za účelom prepravy do

zariadenia na spracovani e o dpadov na zákLade zmluvného vzťahu.

Zber odpadu - zhromažďovanie odpadu podľajednottivých druhov odpadov od inej osoby vrátanejeho predbež-

ného triedenia a dočasného uloženía odpadu (Dolnopeterská I45ll9,94'7 0l Hurbanovo), za účelom prepľavy do

zariadenta na spracovanie odpadov na základe zmluvného vzťahu.

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadrni
Spôsob vykonávania zberu odpadu z clcktľozariadení:
Zbromažďovacie miesto odpadu z eLekl'rozariadení je lyčlenene ako samostatné miesto v jestvujúcom sklade (hala

druhotných srľovín). V sektore zberu elektroodpadov sú uložené kontajnery, do ktoých sa bude ukladať vyzbieraný
elektroodpad.
Spôsob zabezpečeĺia'prepra\T a spracovania odpadu z elektrozariadení: odber, prepľava a následne spracovanie

elektroodpadu je zabezpečené prostĺedníctvom spoločnosti ENVIROPoL, s.r'o., organizačĺázliožka' Lamačská ces-

ta 45, 841 03 Bratislava, lČo: +o 017 305, prevádzka: Areál bývaiých Trnar'ských automobiiových závodov, Petz-

valova 20'9l7 0l Trnava, ktorá zabezpečuje spracovanie odpadu z elekrrických a elektronických zariadení r' roz_

sahu svojej autorizácie.
Spôsob v-vkonávania zberu opotrebovaných batérií a akumulátorov: 
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Zhr:omaŽďovacie miesto opotrebovaných batérii a akumulátoľov je vyčlenené ako saľnostamé miesto v jeswujúcon'

,rtuo. (rrĺu druhourých surovĺn). v ktorom je umĺestnený certiťrkovaný univerzálny kontajner ?8s l" typ 6049 o

objeme ?80 l. určený na zber oporrebovaných balérií a akurnulátorov'

Spôsob zabezpečenia pľepravy á spracovania 
"dp"Á 

z opotľebovaných batérií a akumulátorov:

zlaer aprepľava opor;bo;anich batárií a akumulátorov je zabezpečené prostrednícťvrm spoločnosti AKU _ TRA_

NS, s.ň',_T.Iiklov.á 43l3, 926 0| Sereď, tČo: :+ 136 g24. Spracovanie _ zhodnotenie opotrebovany'ch batóľií a

akunrulátorov je zabezpečené spoločnosÍ'ou INSA. s"r.o.' }.ĺiklová ul.,926 0l Sereď. tČo: :6 024376 a NÍACH

TRADE, ,'..o., Niklo1rá u1ica' gžs ol Sereď, IČo: : t 347 Ol1, ktorá zabezpeóu1e spracovanie a recykláciu použiých

bateríí a akumulátorov v rozsahu svojej autorizácie'

Spôsob v.vkonávan i a zberu opotľeboi'aných olej o v :

Zbromažďovacie miesto opoľebovaných olejov je vyčlenené ako samostatné miesto v jesĺujúcom sklade (hala

druhotných surovín). v ktorom sú umiestnene certifikované nepriepushré sudy so záchytnými vaňami, uľčené na

zbeľ opoľebovaných olejov'
Spôsob zabezpečenia prepravy a spĺacovania odpadu z opo&ebovaných olejov;

iba;; upr"pr"u. opor'*b*aných oiejov je zabezpečené prostredníctvom spoločnosti Ko}'ĺzEKo, s.r.o., ArealNPZ
ji0 Markušovce,lČo: 3l 659 772,ktorázabezpečuje zhodnocovanie odpadových olejov v rozsahu svojej autĺri_

zacie.

Spôsob vykcnávania zberu <ldpadov kategóľie '.ostaľný" a zabezpečenia preprar'y a spracovania oelpadu;

gdpady sa zhromaŽďujú podľa jednotliv1í'ch dĺuhoch v kontajneroch a sú náslgdne odovzdané na ďalšre nakladanie

(zhodnocovanie' zneškodňovanie) l'zmysle uzatvorených zmlúv s oprávnenými osobami.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevädzL7 zaĺiadenia

oiuornĺ technickú kontrolu prevádzky zariadenia zabezpečuje poverená opľávnená osoba: Zsolt Csente - vedúci

prel'ádzky zariadenia.

Technicke zabezpečenie prevádzky zariadenia:

Predmetné zariadenie sa nachádza v katastrálnom úzerní mesta Hurbanovo, na cestnom ťahu Hurbanovo _ Svätý

Peter, pri ceste I1I. tľiedy aje zabezpečené:
. Spevnenou (asfalrovou) prísrupovou cestou z ulice Svätopeteľská cesta'
. ťstupnou bránou (ocel'ová dvojkrídlorá brána)_ ktorá slúŽi na uzamknutie zariadenia po prct'ädz}ĺor'ej dobe'

. Informačnou tabuľou, kľorá obsahuje ĺľázor, zaĺiadenia, obchodné meno a sídlo pĺevádzkovateľa zaľiadenia- pre_

vádzkový čas zaĺiadeni a, zoznarn zbieraných druhov odpadov" meno a pľiezvisko osoby zodpoveĺlnej za prevádzku

a je.1 telefónne číslo, názov orgánu štálnej spĺáv-v, ktory_vydal súhlasnaprcvádzkovaniezariadeniaanäzov činnosti,

ktorá sa v zariadení vykonáva.
. Vnútomou spevnenou (betónovou) manipulačnou plochou, zabezpečenou tesniacim systémom tak, aby nedochá-

dzalo k úniku kvapainej frakcie do okolitého Životného prostredia.
. Zarĺaďenímna zisťovanie množstva privezených odpador': mostová válra Tenzona na 7isťovanie hmotnosti do 40

ton
. Betónovou rampou na vsťup zberouých vozidiel pri manipulácii s odpadom.
. Administratĺvnou budovou (kancelária, šatňa, sociálne zariadenie, sprcha a umyváĺeň). Táto budovaje vykurovaná

ústredným plynovým kúľením.
. Priestorom pre zhromaŽd'ovanie cudzorodých látok (tieto matenály budú zhromažďol'ané vo vhodných uzavreých

nádobách a po ich naplnerrí odvezené oprávnenou organizáciou na zneškodnenie).
. Kanalíz!rciou (žumpa), vodovodom a elektrickou prípojkou.
. Hasiacimi prístrojmi, z hľadiska protipožiaľneho zabezpečenia (ručné hasiace pĺístľoje * 1 ks pľáško\"ý PGó PDC
_ 6 kg, 1 ks vodný w9 P/MDS - 9L). okĺem toho areál je prístupný hasičskej a záchľarmej technike.
. oplotením 2,5 vysokým plotom po celom obvode z dôvodu zabráneniu vstupu cudzím osobám anazabezpečenie

odpadtl pred jeho odcudzením, alebo iným nežiaducim ťlnikom.
. Velikokapacitnými kontajnermi s uvedením kategórie odpadu, druhu odpadu a názvu odpadu podl'a Katalógu od-

padov. pre ktorý je určený (i2 ks vel'koobjelnových kontajnerov kapacite 35 m3).
. Kameľovým systémom (2 kamery)
. Pľe prípad uniku látok škodiacim vodánr, problémových iátok, sú vo vyhľadenom priestore v objekte zariadenia

umiestnené prostriedky na ich odstránenie - sorpčné materiály a pracovne prostríedky.
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.Zbernou nádobou zodpovedajúcou systemu zberu komunáIneho odpadu v meste Hurbanovo na komunálne odpady,
ktoré vznikajú počas prevádzky zaríadetia-Zoznam komunálnych odpadov vzniknutý'clr pri prevádzke zariadenja

fiednotlivé druhy komunálnych odpadov sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedený v prílohc č. t vyhlášky MŽP
SR č. 365/20l 5 Z. z., ktorou sa ustanoĺuj'e Katalóg odpadov) je nasledovný:
- 20 03 0l zmesový komunálny odpad (kategória ,'o" - ostatný).
. Sektorom zbeľu elektroodpadov - samostatná miestnosť v jestĺ'ujúcom sklade (hala druhotných surovín)'
. Eko-skladom 0046-5 ĺazltomažd"ovanie odpadových oiejov v nepriepustných nádobách'

Technické požiadavky prev ádzky zarĺaďeĺia:
I. Zariadenie sa musí označiť informačnou tabul'ou viditel'nou z verejného pries.transtva, ktorá musí obsahovat'
najmä;
a) názov zariadenia,
b) obchodné meno a sídlo a1ebo nriesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
c) prevádzková doba zaiadenia,
d) zoznam druhov odpadov s ktoými sa v zariadení nakladá,
e) názov oľgánu štáhrej správy, ktoý udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia (okresný úrad Komámo, odbor
StarostlivosĹi o životné prostľedie),
Í) meno a priezvisko osoby zodpovednej za pľevádzku zaríaďeĺía ajej telefónne číslo,
g) názov činnosti, ktorá sa v zanadeni vykonáva.
2' Priestory zariadenia treba prevádzkovať tak' aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyval na životné prostredie a

k poškodzovaniu hmotného majetku.
3. Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti v'vkonávať tak, aby bolí dodržané organizačné; technické a techno-
logické postupy prevádzky zariadenia uvedené v dokumente ,,Prevádzkový poriadok".

B ezpečno stné opatrenia pľi pĺevádzk e zaňadenia:
1. Zariadenieje potrebné prer'ádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom.
4. ,,Prcvádzkolý poriadok" r:yvesiť na viditeľnom mieste v prevádzkovej budove zariadenia a všetci pracovnĺcí s
ním musia byť preukázateľne oboznámení.
2'Pľijazdová cesta do areálu zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí byt'vŽdy vol'ná.
3' obsluhujúci personái, ako aj ostatné osoby nachádzajúce sa v areá]i zariadenia (vodiči a pod.) sa musia riadiť
pokynmi osoby zodpovedajúcej za prevádzku zaiadenia na zbeľ odpadov v súlade s ',Prevádzkovým 

poriadkom".
4' Neustále dbať o poľiadok a čistotu zariadenia.
5' Protipožiame zaríaďenia musia bý' vždy v prevádzkovatel'nom stave.

Podmienkysúh1asu

2' Prevádzkovateľ zaríadeniaje povinný prevádzkovat' zariadenie v súlade so zákonom o odpadoch a príslušných

;]5"':ffiĺcJŤ*::1'rälr:radu Komárno, odbo'ru starostlivosti o žívotné prostredie ukončenie prevádzky zariadenia
30 dní pred jeho uzafv_orením.
3. Zhodnotiť a zneškodniť všetky odpady nachádzajúce sa v zariadení najneskôr ku dňu uzatvorenia pľevádzky

zariadenia a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
4. Prevádzkovatel'zaľiadeniaje povinný prevádzkovať zaľiadenie na zber odpadov v súlade so zákonom o odpadoch

a v súiade s ,'Prevádzkovým poriadkom".
4. Akékol'vek zmeny pĺi činnosti nakladania s odpadmi,. alebo úník odpadov, neodkladne ohlásit'okre snému úradu

Komámo, odboru starostlivosti o životné prostredie.

V prípade nedodľŽiavania horeuvedených podmienok alebo povinností ustanovené zákonom o odpadoch a nadvä-

zujúceho vykonávacieho predpisu (vyhláška vĺ'Žp sn é.37 v2a15 Z' z",ktorou sa v1'konávajú niektoré ustanovenia

zákona o odpadoch , ,n"iineskorsícĹ predpisov), okresný úrad Komámo, odbor Starostlivosti o Životne prostreclie.

v zmysle $ 114 ods. 1 zákona o odpadoch, môže tento súhlas zrneniť alebo zĺušit''

odôvodnenie

okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátrrej správy odpadového

hospodárswa obdĺŽal dňa 20.08.20T' žiadosť pod čís1om: DoSi 1108/202I,zo dňa li.08.2021 od žiadateľa _ špo_
s/8



)i.

ločnosti FCc slo!€nsko, s. ľ'o., Bratis1avská 18, 900 51 Zohor, ĺČo: l t 3I8 162 o udelenie súhlasu na pr*vádz-

kovanie zariadenia na zber odpadov kategórie ,,ostatný odpad a nebezpečný odpad" na prevádzke: Dolnopeterská

l 45 | lg,947 0 l Hurbanovo, (ďalej len ",prevádzkovatel' 
zariadenia)-

Zariadenie na zber odpadov sa náchádza v katastľálnom rizemí Huĺbanovo' Dolnopeterská l451i9 ,947 0L Huľba-

novo'napozemkochpaľcelnehočísla:3l87/1'3l8712'318?/3 a3|8'l/4.ZanadenieslúŽinazberodpadov(zarade_

nie jednotlirrých druhov odpadov podľa zomamu odpadov wedený v prílohe č' 1 v-vhlašky MŽP sR č' 365120l5

Z. z.,ktorausa us.tanovujc rut"rĺg odpadov v mení neskoršĺch predpisov je uvedený vo vyĺokovej časti tohto ľoz-

hodnutia).
Pľer,áĺíakovateľ zariadenia predložil dŕta26.a6'201 8 okĺesnemu úradu Komámo, odboru starostlivosti o Životné

prostredie podľa $ 22 ziĺkoÄa č.24ĺzaa6 Z" z. o posudeovaní vplyvov na Životné prosľedie a o.zmene a doplneni

nielcĺoých zákonov u znení neskoršĺch predpisov (ďaiej ien ,ŕákon o posudzovani vpl}vov na životné prostredie"j

oznámgnie o zmene navrhovanej činnoiti ,,Zaľiadenie iazber odpadov Huĺbanovo"'- !'ĺar'rholaná činnost' svojinri

parametrami podľa Prílohy č. 8 zákona, kapitoly č" 9 - Infraštruktuĺa' potoŽka 9 * Stavby' zariadenia. objekq' a

pri"*rory n" oakiadaniu s nebezpeenýmĺ oapaami-- od i 0 ťrok podliehazisťovaciemu konaniu' kroré prislušuý oľgán

,rykonaípodľa $ 29 zákorra o posudzovani lplyvov na Životne pľosľredie-

Qkresný úrad Komámo. odbor starostlivosĺĺ o živomé prosfreďe, ry'dal podl'a $ 29 ods" l1 zákona o posudzol'a-

ni vply-vov na živome pľostredie a $ aó zákona č,. ? |1196'., Zb. o správnom konani v mení neskoršĺch pľcdpisov

pr"o:ád'korr"rel'ovi zariadenia rozhoänutie pod č" j.: oU-KN-oszP-20l8/0l0337-i7-Po' zo dňa 24'09'20i8 (prá_

voplatná dňa l 6. l 0.20 l 8), r, ktorom sa uvádza. že navĺhovaná činnosť prevádzkovateľa zariadenia ,'Zariadenie na

zber odpadov Hurbanovo'' sa nebude'posudzovať'

Predmeĺné zariadenie na zber odpadov bolo pĺevádzkované na zák|ade rozhodnutia okresného úradu Komámo,

odboru starostiivosti o životne piostredie pod č. j.: OU_KN-OSZP-20i8/0004383-4-So, zo ďha 21'03.2018' kto-

ď* Ĺ;i; 
"*ysle 

znenia $ 9? ods. l pĺsm. d) zákona o odpadocb udeiený súlrlas na prcvádzkovanie zariade-

nia na zber odpador,spolJčnosti rCC Slovensko, s' r_Ô., Bľärislavská i8,900 5l Zohoľ' lČo: :t 3l8 762 do

22.08'2021 . v znení ľoáodnutia okrssnébo uradu Kornárno' odboru starostlĺvosti o Životné prosredie pod č- j.: 0U-

KN'oSZP-2018/0l3850_4-So, zo dňa 3l.i0.2018, ktoým bola vykonanázmenapľedmetneho rozhodnuĺia vo vecĺ

dopinenia zberu odpadov o d'ulšie dĺuhy odpadov'

K žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkov'anie zariadenia na zber odpador,, prevádzkovatei'zariadenia predložil

dňa 20.08.20Žt a09,09.2021 v zmysle $ 22 lyhláškaĺĺĺŽp SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustano_

venia zákona o pdpadoch nasledovné náleŽitosti a podklady na rozhoĺ]nutig 1r prcdmetnej veci:

l. Výpis z obchodného registra okresného súdu Bratislava I, Čislo doŽiadania: el-l851lĺna?lĺB, oddiel; Sro,

VloŽka číslo: 13406'.8, 
"o 

Jtu zg.06.2a?I pre prevádzkovateľa zariadenia _ predmetom podnikania: podnikanie v

oblasti nakladania s odPadmi.
2. 'Nlijomnáanluva"onájmenehnuteľnosti 

(pozemky parceineho čĺsla: 3i87ii a3i87i2; nredziprenajiĺnaĺeĺom'

Mesto'Hurbanovo. KomáÁanská 91' 94? 0 i Hurbanovo, ĺČo: oo 30ó 452 a nájomcom * prevádzkovateľom zaria-

denia, uzatvorená dňa 18.08.2021 na do rokor,odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami v eneni neskor_

Ších zmien a dodatkor'.

3'. Ŕorhoan.,tie príslušného stavebného úradu: Mesĺo Hrľbanovo, Komáňanská91,94'7 0l Hurbanovo, pod č" j.:

IOI2l20a3ĺ2004, 228i2003l2QQ4-6, zo dňa 2L'04'2OO4, ktorym sa por'ol'uje pľevádzkovatel'ovi zariadenia zmena

účelu užívania stavby: t'Prekládková stanica TKo a zbemý dvor druhotných suĺovín-', v katastľálnonl úŽemí Hur_

banovo na pozemkoch parcelného čísla: 3l87l1, 3187ĺ2,31B7l3 áslglĺ+'
4. Súhlasné stanovisko k vydaniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber.odpadov pre pľevádzkovateľa

;;á;i; od mesta: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91" g47 0l Hurbanovo, IČo: 00 306 4-ĺ2' pod číslonl:

2 1 8E-1 |59I DaLI, zo dŕĺa 1 6.08.202 1.

5 ' Súhlasné stanovisko mesta: Mesto Hurbanovo' Komárňanská 9 |,94''ĺ 0| Hurbanovo, ICo: 00 306 452, pod číslom:

2209-11674lzl21,zo dťya20.08.2021 k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov pĺe prevádzkovateľa zariadenia,

miesto prevádzky. Dolnopetersk 
^ 

|45:,lg, 94'7 0l Hurbanovo, na základe budúcej zmluvy, ktorá bude uzatvorená

na dobu určiru do 3l '|z.20z4.
6. ZmLuvao poskytovaní služby č. ODP-O12/2021, uzatvorená dňa 18.08.2021 na dobu určitu do 3|.I2-2a24 medzl

prevádzkovatel.om zariadenĺa a me$tom; iVĺesto Hurbanovo' Komárňanská 91, g4'7 O| Hurbanovo. tČo: oo 3a6 452,

uo u"ci zabezpečenia zberu. prepravy. zhodnotenía aiebo zneškodnenia r'šetkých komunálnych odpadov, drobných

stavebných odpadov a vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v rámci mesta Hurbanovo.

7. Prevádzkový poriadok lypracovaný dňa 23.l0'2018, ktoý obsahuje opatrenia pre prípad havárie.

8' Rozhodnutie okresneho úradu Komárno, odbonr starostlivosti o životné prostredie, pod č. j.l OU-KN_

oSZP_2018/010337-l?_Po, zo dňa 24.09'za|}podľa $ 29 ods. '? zákanač.24Daa6Z. z. oposudzovaní vplyvov na
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r'otne prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov. v ktorom sa uvádza, že navrhovaná čĺnnosť prevádz-

kovateľá zaiadeĺia;,Zariadeniena zber odpadov Hurbanovo sa nebude posudzovať'

9' obchodná zmluva č. ľeg. S03 1 1003 8 l uzatvoĺená dňa 29 .Lz'za)z na dobu neurčitú medzi prevádzkovateľom za-

riadeniaaspoločnosťouľ*cc Zahor,s.r.o",Bratislavská18'90051 Zahor,lČo:l|39O'l14-preprevádzkovateľom'.

zariadenía na zneškodňovanie odpadov na skládke Zahor'

10. Rozhodnutie - integrované povolenie Slovenskej inšpekcie živoťného prostredia, inšpektoľátu-::1:Ľi11ľ::-

stredia Bratislal,a. Prievozská 30, 82i 05 Bratislavá 2 i'ydane pod číslom: 4264loĺ?W'431la4'Kkl370l80104'

zo dňa I1.ll.2004, ĺ, zneni neskorších zmien a doplnkov (rozhodnutie pod číslom: "737z-44z2aĺ37'l20|8l

Faši370l80104lz29,zodňa |4'l2.2}18arozhodnutiepodčíslom: urcB7l2o20'4\966l202alFaš/3701801a4lz32'

zo dž.ĺa08"02.202l), r.toj* o po""ľu.;e vykonávanie ó^innosti v prevádzke ',Skládka 
odpadov na odpad" ktoý nie.)e

ĺeberpečnýa -Skládka óap"aov na nebezpečný- Dolný Bar" pie pravádzkovatel'a; FCC Zohoĺ' s'ĺ'o', Braĺisiavská

18, 900 5l'Zohor, ICO: 31 390 114 '

tl. Rozhodnutie okľesnéĹo *uo'rDunajská streda, odboru starostlivosti o životné prostredie' Korzo Belu Baĺtó-

ka18913,g2g 0l Dunajská Streda, pod čislon: oU-DS-oSZP-20i8/004910-02 Hol, zo dňa 02'03'2018 vo veci

udelenia súlrlasu nu pr"uád'kovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre, spoločnosť FCC Slovensko, s'r'o''

Bratisla'ská I8, 900 5 i 

'"h"', 

lČo, l r 3ft 762,prer'ádzka: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v

Dolnom Bare _ Hala druhotných surovín na činnosti: R12 a R13, na dobu určitú do 31'a5'2an '

12. Rozhodnutie okresného úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie' ZáhoráckaL942l60 A' 901 01

*;il;b,;ä-ĺi'r"*, ôu-MA_osZP-2o1ó/014306_KUJ, zo dňa 02.01.2016 vo veci udelenia súhlasu napreváďz-

kovaníe zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre spoločnosť FCC Slovensko, s'r'o', Bratislav_ská 18' 900 5I Zohoĺ'

lČo: 3t 390'7|4,prevádzka: Plocha na úprň biäodpadu v Zohore na činnosti: Ri2 a Rl3, v znení neskorších

''"tJ; J"a't"' irozhodnutie pod číslom: oU-MA_ósZP-20ÚrcÚ512-KUJ, zo óŕĺa I7.05.20l7 a (rozhodnutie

pod číslom: oU-MA-oSZP-2o l8/0135l7, zo dňa l6. l0.2018, na dobu určitú do 31'l'2'2022'

l3. Zmluvao zapojeni sa do systému PR'EBAT za účelom zberu, ďopľav1 a spĺacovania použitých prenosných baterii

a akumuláĺorov' uzäl}*orena ĺĺa o+.oĺ.z008 na dobu neurčiľu medzi prevádzkovateľom zariadenia a spoločnÔstbu

AKU _ TRANS, s.r.o., Niklov á 43L3, 926 Ol.Sered', ĺČo: :+ 1'36 924'

14' Zmluva uzatl'orená'dň a29.0l.20a7na dobu neurčitú a dodatok č. l k predmetne1_z$1v1 rnedzi prevádzkova_

teľom zariadenia a spo1očnosťou MACH TRÄDE, s.r.o., Niklová u1ica, gie ol Sereď, tČo: l L 347 0Il'ktorá za'

bezpečuje ,pru.ouuni" a recykláciu použitých batérií a akunrulátorov v rozsahu svojej autorizácie'

15. Rozhodnutie Ministersťva životného prostredia SR, Nám' Ľudovíta štura 1, 8i2^35-Bratislava' pod číslom:

3lN02-6,3,zo dňa 24.06'2aa2 v zneĺí rozhodnutia čisla'l41612008_3.3, zo ďha 28'05'2008, rozhodnutia čís-

lo -t343i20l0-3,3, za día26.a2.2Ol0, rozhodnutia čislo 8408i20i1-3.3, zo dňa Ô1.l1.2011 a rozhodnutia čís]o

.;a';i2an-3'3, zo dňa 16.02.20l2,pre spoločnosť MACH TK{DE, ,...á., Niklouá ulica' 926 0I Sered" ĺČo: :t

347 0I1, ktorá zabezpečujespracovanie a recykláciu použiých batérií a akumulátorov v rozsahrr svojej autoľizácie

(platnosť autorizácie do3a'a6'2022)' 
astura t, 812 35 Bratislava, podóislom:2.l}l

i6. Rozhodnutie Mínisterstva žívotneho prostrgdia SR, Nám' Ľrrdovít

Nl4-3.3, 163nĺ2av,zo dňa 20.B.la|4,ktorým bola udeiená autorizácia nu'ľ:1"o"T''11recykláciu použitých

pľenosnýclr batérii a ak*mulátorov pre spoloeo,:sť Nl!::.lo., Nik]ová uL',926 01 Seredl' ĺČo: ;6 0243'76' v znení

ĺozhoclnutia poci čĺslonr: i0179120i8_1.8" zo dňa l l.l2'20l8 na dobu určitú do 2I'O3'2024'

l?' Zmluva o odbere nebezpečneho odpadu ,tzaťvorená dňa 0l '04.201 l na dobu neurčiťu rnedzi spoloči::ť"Y 1KU
* TR*AN$, s.r.o." Hgzova l0, 949 0l Nitra, ICo: 34 l36 924 a spoloČnosťou MACH T&{DE' s'r'o" Niklová ulica'

gz6 ôis";.d, ieo, : t ]47 01 l. Pľedmetom zmiuv,v je uvedených 1,211[6ve automobilovou a železničnou dopravou

pre spoločnosť AKU - TRANS" s.r.o., Hozova t o, í+"q 01 Nim z celcho územia Slovenskej republiky do spoločnosti

MACHTn.ADE,s'r'o',Niklováulica,92ó01Sereďzaiičelomzhodnocovania'
18. Mandátna zmiuva a zmluva o spolupĺáciu zaÝoľenádňa l1.01.20l8 na dobu rreuľčiťu rnedzi spoločnosťou AKU

-TRn.\s, ,'.'o., Hor*1'"]ä'r-;ô;i'i*,ičo' ]4 l36 924 (poskytovatel') a spoločnost'ou MACH TRADE; s'r_o''

},ĺiklová ulica, 926 01 Sereď, tČo: lt 347 0l i 1"ĺj"*nĺuutj) a spoločnosťou ĺNSA, s"r"o., Niklová ulica, 926 0l

Sered,, tČo; lo 024 316 (objednávateľ). preometoä zmluvy je poskvtovarrie pre objednávatel'a sluŽby dopravcu

1poskytovatel')' \7't A. ia^ l '4 /rtŕ\ tl'ah
i9' Zmluva o poskytovani služieb v odpadovom hospodáľswe č' EoZi l05i20i4lDo' uzaNorená dňa 08"04'20l4

na ĺiobu ĺreurčiťu medzi pľevádzkovatel'om zariadenia a spoločnosťĺlu ENVlRoPoL. s'r'o"' organizačná zloŽka'

Larnačská cesta 45, 84l ô3 Bratĺslava, IČo:4ó 0l? 305, krorá zabezpeČujc spľacovanie odpadu z etekrrických a

elekľľonických zaľiadenĺ v rozsahu svojej autorirácie a dodatok č- l t práametlrej zmluve uzaľvoľený dňa 26'01 '20l7"

20. Rozhodnuťie Ministerstva Živoťneho pro.o"áiu SR, Nám. Ľudovíia Šľura t,-g tz 35 Bľatislava, pod čĺslom: 01?3l

.EEZISPR/AIt7-i.8, č. j.: 964012018_l.8, zo dňa 26.09.20l8. v neni rozhodrrutia pod číslom: CI^lz3loEEZ7sľR/

äi'iää ,beiďĺirräl'.8, zo dťn26.O9.2018, ktorým bola udelená autorizácia do 0l.10'2023 na spracovante
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odpadov z elektrických a elektronických zariadení pre spoločnosť ENVIROPOL SK. s. r_ o., Lamačská cesta +-

841 03 Bratislava' tČo: st 480 I9l, prer,ádzka: Petzvalova 2a,9I7 01 Trnava.
2|. ZmIuva o dielo uzatvorená dňa 01'.04.2017 na dobu neurčitu medzí prevádzkovateľom zaĺĺadenia a spoločnosťou
KONZEKO, s'r.o., Ar€ál NPZ 510 Markušovce,lČo: ll 659 772,ktorázabezpečuje zhodnocovanie odpadových
olejov v rozsahu svojej autorizácie.
22' Rozhodnutie Ministerswa Životného prostredia SR, Nam. Ľudovita Šn:ra 1. 8 t2 35 Bľatislava, pod číslom: 207l
N12-3.3.897312012-3.3,6406'7 ĺzal2, zo día 19.12.2aI2, ktoým bo1a udelená autarizácía do 19.12.2a1J na zhod-
nocovanie odpadový'ch olejor,'pre spoločnosť KONZEKO, s.r.o., AreálNPZ 510 Markušovce, IČo: :l 659 712.
v znení rozhodnutia Ministerstva Životného prostredia SR, Nám. ĽudoÝíta štura 1, 8l2 35 Bratislava, pod číslom:
6409J20|'|4.8, zo dňa 28.0'?.2011, ktoým bola predĺžená doba platnosti autorizácie ďo 19.12.2022.
23. Splnomocnenie udelené dňa 0l.0 l.202l od prevádzkovateľa zaríadenia v zastupení: Ing' Eva Miku1ášiová a

Ing. Tomáš Fajkus - konateľov spoločnosti pre splnomocnenca: RNDr' Dominika Mindašová, dátum narodenia:

-,číslooP:Evovecizasfupovaniáakonaniavpredme!rejvecivzmyslesp1nomocnenia.
okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o Životné prostredie oznámil prevádzkovateľovi zariadenia doporuče-
ným listom pod č. j.: oU-KN-osŽP-2o2ll0l17|5 - 2, zo dňa 24.08.2a2| (doručené dŕn24.O8.2021) a mestu Hur-
banovo (doručené dňa 24.08.2027) začatie konania v predmetnej veci a pľedvolal účasĺríkov konania na ústne po-
jednávanie' spojené s miestnorr ohliadkou' ktoré sa konalo dňa 09.09.202l. Na ústnom pojednávaru neboii vznesené
žia;dĺe námietky voči udeleniu pĺedmetného súhlasu' okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostre-
die vykonal dňa 09.09.2021 miestnu ohliadku na prevádzke zariadenia a zistil, že pĺevádzkovateľ zaľiadenia má
zabezpečené technické a bezpečnostné poŽiadavky prevádzky zarladenianazber odpadov'
okresný úrad Komárno, odbor starost]ivosti o životne prostredie, ako príslušný oľgán štátnej správv v odpadovom
hospodárswe. na záId'ade vyššie uvedených skutočností žiadosti vyhovel a udelil súhlas na prevádzkovanie pred-
metného zariadenia na zber odpadov s podmienkami, ktory"ch dodrŽiavanie je bezpodmienečne potľebné.
Platnosť súhiasu na prevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov bola stanovená v súlade s $ 97 ods. 17 z!ú<ona
o odpadoch a na základe súhlasného stanoviska mesta: Mesto Huľbanovo, Komáňanská 91, g47 01 Hurbanovo.
tČo: oo 306 452, pod číslorn: 2209-11674l2a2l, zo dňa 20'08.2021k pľevádzkovaniu zariadeníana zber odpadov
pre prevádzkovateľa zariadenía, miesto prer,ádzky: Dolnopeterská 145119,94'7 u Hurbanovo, na záHade budúcej
zmluvy" ktorá bude uzatvoľená na dobu určitu do 3I.12,2024'
Nako1'ko predmet žiadosti nie je v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov v odpadovorĺr hospod'árswe a nie sú
ním ohrozené práva a právonr clrránené záujmy účastrrĺkov konania, bo1o rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok r.o výške 11,-- € (slovom: jedenásť eur)' bol zap|atený dňa 23.08.2021 v zmysle položk.v t62
písrn. d) zékola č. 145l1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Podľa $ 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 7Iĺ1961Zb. o správnom konaní v znení neskoršich predpisov (správny poriadok)
možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správny orgán,
ktory napadnuté rozlrodnutie vydal. Toto ĺozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní nadnych opravných
prostriedkov

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Infornratívna poznámka - !ento dokument bol vyvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: oot5l86ĺ Sufix: l0l78

Doručuje sa
FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor, Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

.ĺyp doložky:
,, doloŽka právoplatnosti

doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia;

Dátum vytvôĺenia doloŽky:

Vytvoril

ou-KN-oszP-20211011 5-004

13.O9.2021

Sopiak Peter, MVDr"

x

latnenia rozhodnutiaU e

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právo platnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

10.a9.2021

l
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osvedčovacia doložka

,ĺm, že leniatistinný dokument vznikol zaručenou konverzbu z elektronickei do lisľinnej pod9by podÍa $ 35 ods' '1 písm' a) zákona

/o13z.z. o elektronickej podobe qikonu pe"oonoJ ongánov vereinei 19q ä o zmene ä doplnení níektoých zákonov {zákon o e_

arnmente) V znení neskorŠĺch predpisov a Vyhlášrou Ú'uoi ó"oe'uou*du vlády slovenskej republiky pľe investíci* a iníormatizáciu č'
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