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oKREsNÝ Únĺo nuľĺ.lsxÁ srRnnĺ
oDBoR STARosTLIvosľ o Žtvoľľg PRoSTREDIE

Koľzo Bólu Bartóka'789 3

929 01 Dunajská Srreda

-íslo spisu

ou-Ds-oszP-2020 I 0 t3 826-002

Dunajská Streda

13.0"t.2020

Vybavuje

ROZHODNUTTE

Popis konania / Účastníci konania
okĺesný urad Dunajská Streda, odbor staľostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpado-
vého hospodárstva podľa ustanovenia zákona č. 52512003 Z.z. o štéttnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektoľých zákonov, v zneni zákona č. l80i20l3 Z.z. o organizácii miestrrej štátnej správy a o
zmene adoplneníniektorýchzákonov,vzmysle $108ods' l písm. m)zákona č.79120|5Z'z.oodpadochaozÍnene
a doplnení niektoých zákonov (zákon o odpadoch), v súlade so zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení
neskoľších predpisov, v zmysle ustanovenia $ 1 14
zitkona o odpadoch

Výľok ľozhodnutia
ment

rozhodnutie okresného úradu Dunajská Stľeda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-
oszP-2016l0ll673-0z Hol zo dňa 14.07.20l6 (právoplatnosť 02.08'20l6), ktoým bol udelený súhlas v znysle
$ 97 ods. l písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, zmenenélro rozhodnutím okresného úradu Dunajská Streda' odboru starostlivosti o životné pľostredie č'
oU_Ds_oSZP-20191020202-02}Jolzo día l3.09.2019 (právoplatnosť 08.l0.20l9)
pľe prevádzkovateľa: FCC Slovensko S.r.o., Bratislavská l8,900 5l Zohor
lČo::l 3|8762

vo výrokovej časti rozhodnutia

opis technologického postupu nakladania s odpadmi a technické údaje o zarjadeni

Technické parametre zariadení :

Hydľaulický lis SK 40 H3 - jednokomorový
sa nahrádza
Kanálclvý paketovací lis typ _ VK 4812 na lisovani'e papiera a plastov

ostatné časti rozhodnutia okľesneho uľadu Dunajská Streda, odboľu starostl'ivosti o životné pľostredia č' oU-Ds-
oSzP-20I6l0lI673-02 Hol zo dtn 14.07.20l6 (pľávoplatnosť 02.08'2016) zmeneného rozhodnutím olľesného
úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné pľostredie č č. oU-DS*osZP-20l9l0z0202-02 Hol zo dňa
13.09'zal 9 (pravoplatnosť 08. 1 0.20 1 9) ostávajú nezmenené'
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Toto ľozhodnutie je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia okľesného úradu Dunajská Streda, odboru staro.

o životné pr-ostredia č. č. OU-DS-OSZP-20l61011673-02 Hol zo dšn 14'0'7.2016 (pľávoplahrosť 02.08.2016)

Odôvodnenie

Listom c|oručerrým dňa 28.05.2020 na okľesný úrad Dunajská Streda, oclbor starostlivosti o životné prostredie bola

doručená žiadosť spoločnosti FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská l8, 900 51 Zohor o zmenu súhlasu okľesného úradu

Dunajská Streda' odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2018/004910'02 Hol zo dňa 02.03.2018

(pľávoplatnosť26.O3.2018),ktorýmboludelenýsúhlasvzmysle$97ods. l pĺsm.e)bod2)zákonač.7912015Z.z.
o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zmeneného rozhodnutím

okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostľedie č. ou-Ds-oszP-z019l020202-02Hol
zo dňa l 3.09.20l 9 (právoplatnosť 08. l 0.2019).

Žiadateľ žiada vo výľoku ľozhodnutia zmeniť typ balíkovacieho lisu, keďže pôvodný balíkovací lis bol vymenený

za novší typ.

Nedostatky, ktore by boli ľozhodujúce pre vydanie súhlasu - zmeny súhlasrr udeleného v zmysle $97 ods. l písm. e)

zákona č.'19ĺ2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektoých zákonov na vydanie prevádzkového poriadku

zariadeniana zhodnocovanie odpadov neboli zistené, navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nieje v rozpoľe so

zákonom o odpadoch a so všeobecne ziĺväznými právnymi pľedpismi vydanými na jeho vykonanie a ani so záväznol
časťou progľamu kraja'

okresný úrad Dunajská Streda, odboľ starostlivosti o životné prostredie súhlas vydá.

Pri rozhodovaní tunajší úrad vychádzal z nasledovných podkladov:
l . Žiadosť spclločnosti FCC Slovensko S.r.Ĺr.' Bľatislavská l 8, 900 51 Zahor o zmenu súhlasu na vydanie prevádz-

kového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2. Rozhodnutie okresného úradu Dunajská Streda, odboru staľostlivostĺ o Žp ĺ. č. ou-Ds-oszP-2016l01l673-02
Hol zo dšn 14.0"L2016 (pľávoplatnosť 02.08.20l6)-kópia
3. Rozhodnutie okľesného úradu Durrajská Streda, odboru starostlivosti o životné pľostredie č. OU-DS-

osZP -20 t9 l 020202-02 zo dňa 1 3.09.20 l 9 (právoplatnosť 08' l 0. 20 l 9)_ kópia
4. Plná moc- kópia
5. Pľevádzkový poľiadok a opatľenia v pľípade haváľie - haly druhotných suľovín v Dolnom Bare

Na základe predložených dokladov a lykonaného spľávneho konania okľesný úľad Dunajská Stľeda, odboľ staľost-

livosti o životné prostredie roáodol tak, ako je to uvedenó vo výokovej časti tohto ľozhodnutia.
Žiaďateľ v zmysle zilkona č. I45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších pĺedpisov zaplatil spľávny
poplatok vo výške 4,00 EUR(slovom štyľi euro) formou e-kolku N01-l40520-0784

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je moŽné podľa ustanovenia $ 53 a $54 zákonač.7Il|96'7 Zb. o spľávnom konaní v znení

rreskoľších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa ozrlámenia tohto rozhodnutia na okľesný úrad Dunajská

Streda, odboľ starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka78913,929 01 Dunajská Stľeda

Toto ľozhodnutie je preskúmatel né súdom až po vyčeryaní riadnych opľavnýclr pľostriedkov.

Ing. Gabľiela Cséľiová

vedúci

Doľučuje sa

FCC Enviroment, s ľ.o.

Bratislavská l8
900 51 Zohor

Slovenská ľepublika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

.yp doloŽky:
doloŽka právoptatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytuoril:

X

oszP-2020/013826OU-DS.

28.08.2CI20

rgeová ikó,Cse An ng

enĺa rozhodnutiaUdaje správoplatn

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

X

30.07.2020

1
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osvedčovacia doloŽka
ĺ, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverzĺou z elektronickej do lĺstinnej podoby podla $ 35 ods. .l pÍsm. a) zákonaĺ3 Z' z' o elektronickej podobe rny'konu pÔsobnosji orgánov verejnej moci ä o zmene ä'ooptnénĺ nĺekňýcrl zákonov (zákon o e-

'rnente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedú vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.z018Z. z. o zaručenej konvezii.

Udaje o pÔvod dokumentoch
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronĺckého odtlačku

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Pôvodný dokument V elektron

coo.21 76. 1 59.2.4801 828

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektľonického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

dokumentov v elektronickej podobeAutorizačné

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

Typ autorĺzácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácĺe

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

ldentifikátor

44.a9.202A 1234

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

15.07.2020 10:14

Neuvedené

Autorizácia je založená na kvalifikovanom certiÍjkáte

ného elektronického dokumentuAutorizácia

Okresny urad Dunajska Streda

Gabriela Cseriova, IDCSK-2717031

osoba, ktorá autorizáciu

Zastupovaná osoba

1t3



Mandát Opravnenie 1 1 09, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ I zakona c. 27212016 Z. z. g 2 zakona
Z' z. o organizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 55ĺ2a17 Z. z. o statnej sluzbe

pripojená k prostriedku autorizácieČasová

Typ časovej pečiatky

Stav časovei pečiatky

Kvalifikovaná

platná

15.07.2020 10:15Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

04.09.202012:34

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu cao.21 7 6.1 59.2.48A 1 828

Autorĺzácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

KvaliÍikovaná elektronická pečať

pĺatná

28.08.202012:32

04.09.202012:34Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizáciĺ

Neuvedené

Autorizá cia je založená na kval ifi kova nom certifi káte

osoba, ktorá autorĺzáciu

ldentifikátor M inisterstvo vnútra Slovenskej republiky, NTRSK_OO 1 5 1 866

Zastupovaná osoba

Mandát

na

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

28.08.202Q 12:32

platná

Časová pečiatka k autorizácie

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečĺatky

PSCA TSA2 2020

04.09.202012:34

coo.21 76. í 59.2.4801828

Autorizované elektronické doku

Názov dokumentu
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Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

piera novovzniknutého dokumentuFormát
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Formát papiera

Počet listov

novovzniknutého dokumentu v l forme

Ud o zaručen konverzii

7346-200904-25934

36631124

+) Ak bola zaíučená konreaia vykonaná automalizovaným spôsobom. Údaje o mene, prjeäisku' funkcii a o pÍacovnom zaredenĺ sa neuvádzejú.

ZaručenÚ konverziu

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR oS BB, oddiel Sa, vl. č' 803/5

Slovenská pošta, a's.,

Magdaléna

Bednárová

zamestnanec pošty

lČo

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko

Object2O200828 03208633_0.xmt1

ické

ĺ.ĺ*"n,u

.ž Počet listov

Počet neprázdnych strán

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konvezii

Dátum a Čas vykonania zaručenej konverzie 04.09.202012:34

Podpis a pečiatka
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