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odboľ starostlivosti o životné pľostľedie

Korzo Bélu Baľtóka'789/3, 929 0| Dunajská Stľeda

Číslo: oU-DS-OSZP -20191023541-02Hol v Dunajskej Strede, 18.1L2019

I

platnosi

5łľeda.

Ro zhodnutĺe

okľesný úrad Dunajská Stľeda, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie ako príslušný
oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva podľa ustanoveni u źákonu č. 52512003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov,
v znení zákona č,. I80l20I3 Z.z. o organizácii miestnej štátnej spľávy a o Zmene a doplneni
niektoľých zákonov, vzmysle $108 ods. 1 písm. m) zźlkona č,.7gl2OI5 Z.z. oodpadoch
a o zemne a doplnení niektoľých zákonov (zakon o odpadoch), v zmysle $ l14 ods. 1) bodu 2)
zźlkona o odpadoch, v súlade so zákonom č. llĺĺgel za. o spľávňom konaní v znení
neskorších predpisov

mení

súhlas okresného úradu Dunajská Stľeda, odboľu starostlivosti o životné pľostľedie vydané
ľozhodnutím č. oU-DS-OSZP-2018i004910-02 zo dřn 02.03.ŻOl8 udelené vzmysle $ 97
ods. 1 písm. c) zétkona o odpadoch pre žiadateľa

na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov

obchodné meno: F'CC Slovensko, s.ľ.o.
Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 ZohorIČo: 31318 762

Sídlo zariadenia: Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný v Dolnom Baľe
Hala druhotných surovín, 930 14 Dolný Baľ č. 195

vo výľoku rozhodnutia nasledovne:

a)Súhlas na zhodnocovanie odpadov pre žiadateľa ľozšiľuje o nasledovné dľuhy odpadov
zarađené podľa vyhlášky č,.28412001 Z. z., ktoľou sa ustan-ovuje Katalóg odpadov izneni
neskorších predpisov:

druh názov dľuhu odpadu kategóľia

20 0104 obaly z kovu o

ostatné ěasti výroku platného rozhodnutia zostźlvajú nezmenené. Toto ľozhodnutie je
neoddeliteľnou súěasťou rozhodnutia ě. OU-DS-oSZĚ-2018/004910-02 zo dňa 02.03.2018.



odôvodnenie

Listom doručeným dňa 28.I0.2OI9 na okľesný úrad Dunajská Stľeda, odbor
staĺostlivosti o Životné prostľedie požiad,ala spoločnosť FCC slbvpNsro, s.r.o.'
Bľatislavská 18, 900 5 I Zohot o Zmenu súhlasu na zhodnocovanie odpadov vydaného
ľozhodnutím č. oU-DS-oSZP-20l8/004910-0Ż zo dňa 02.03.2018 pľe pr"iádrk*"Í oom1i
Baľ, 930 14 Dolný Bar č. 195.

Zmęna rozhodnutia spočíva v ľozšírení súhlasu o nové dľuhy odpadov, s ktorými
sa nakladá.

Pri rozhodovaní tunajší urad vychádzal z nasledovných podkladov:

1. Kópia rozhodnutia č. OU-DS-OSZP-2018/004910-02 zo dňa02.03.2018
2. Pľevádzkový poriadok a opatľenia v prípade haváľie _ haly druhotných surovín

v Dolnom Bare
3. Plná moc
4. Výpis z obchodného registľa
5. objednávka na zabezpečenie odboru dľuhotných suľovín č. I4|LFL|1OI8Z

Na základe pľedloŽených dokladov a vykonaného spľávneho konania okresný úľad Dunajská
Streda, odbor starostlivosti o Životné prostľedie ľozhodol tak, ako je uvedeňé vo výrokóvej
časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona ě. I45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších pľedpisov, bol uhľadený foľmou kolkovýclr známok vo vyśte łc.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 zákona č. 7I/1967
Zb. o správnom konaní vznení neskorších pľedpisov podať odvolanie do 15 đní odo dňa
oznámenia tohto rozhodnutia na okresný úľad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o Životné
pľostľedie, Korzo Bélu Bartőka 78913, 92g 01 Dunajská Streda. Toto ľozhodnutie je
pľeskúmateľné súdom aŽ po vyčerpaní riadneho opľavného prostriędku'
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Doručí sa:
|.FCC Slovensko, s.ľ.o., Bratislavská l8, 900 51 Zohoľ
2. obec Dolný Baľ, obecný úrad, 930 14 Dolný Baľ

Ing. Gabľiela Csériová
vedrĺca odboľu


