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oKRESľÝ unaD DUN.,LĺsxÁ STREDA
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽryoľlĺE PRoSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 78913,929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

ou-Ds-oszP-202r I 008 67 8 -004

Dunajská Stľeda

05 . 05. 202r

Rozhodnutie
o udelení zmeny súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

zmena súhlasu na prevádzkovanie zanadenia na zhodnocovanie odpadov podľa $ 97 ods. l písrn. c) zákona č.

79lz0l5 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov / FCC Slovensko,
s.r.o., Bratislavská l8, 900 5l Zohor, obec Dolný Bar, 930 14 Dolný Bar č. 30

Výľok
okľesný urad Dunajská Streda, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie ako príslušný orgán štátnej správy odpado-
vého hospodárstva podľa ustanovenia zákona č. 52512003 Z'z. o štánej správe starostlivosti o životné prostredie a

o zmene a doplnení niektoých zákonov, v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej spľávy a o

Zmene a doplnení niektoých zákonov, v zmysle $ l08 ods. 1 písm. m) zákona č' 79l20I5 Z.z. o odpadoch a o nnene
a doplnení niektoých zílkonov (zilkono odpadoch), v súlade so zákonom č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších pľedpisov, v zmysle ustanovenia $ l i4
zákona o odpadoch

menl

rozhodnutie okľesného úradu Dunajská Stľeda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-
osZP-2018i0049I0-02 Hol zo dĺla02.03.2018, ktoým bol udelený súhlas v zmysle $ 97 ods' 1 písm. c) zákona o

odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre žiadateľa:

obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o
Sídlo: Bratislavská l8,900 5l Zohor
IČo:gt 3I8'762

Sídlo zariadenia: Skládka odpadov na odpad, ktoý nie je nebezpečný v Dolnom Bare
Hala druhotných surovín

vo vyrokovej časti rozhodnutia

opis technologického postupu nakladania s odpadmi a technické údaje o zariadeni

Technické parametre zariadeni sa mení a dopĺňa novými zariadeniami:

Vertikálny paketovací lis VL 500
Lomený reť azoý dopravník R+3 17, 2132

Triediace zariadenie (triediaci dopravník)



Kanálový paketovací lis typ _ VK 4812 na lisovanie papiera a plastov

Pásový dopravník P6l0, 6133

VysokozdviŽný vozik_ na prepravu zlisovaných balíkov

Povolená kapacita zariadenia:50 t/mesiac, 600 t/rok

ostatné časti rozhodnutia okresného úradu Dunajská Streda, odboru staľostlivosti o životné prostredia č. oU_Ds-

OSZP-20 l 8/0049 1 0-02 Hol zo dna 02.03.201 8 ostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie je neoddelitelhou súčasťou rozhodnutia okľesného úľadu Dunajská Streda, odboru starostlivosti

o životné prostredia č. oU-Ds_oSZP-2018/0049L0-02 Hol zo dňa 02.03.2018

odôvodnenie

Listom doručeným d;1a ll.02'202l ĺla okresný úrad Dunajská Streda, odbor staĺostlivosti o Životné prostredie bola

doručená žiadosť spoločnosti FCC Slovensko s.r.o., Bratislavská 18, 900 5l Zohor o zmenu súhlasu okresného

úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. oU-DS-oSZP-20l8/004910-02 Hol zo dňa

02.03.2018 (právoplatno sť 26.03 '20|8), ktoým bol udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm' c) zákona č'.'79120|5

Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie za,iadenia na zhodnocovanie odpadov.

Žiadater žiada vo výroku rozhodnutia zmeniť Technické parametre zariaďení kvôli doplneniu noých zariadení-

Pôvodná kapacita zariadenia ostáva nezmenené.

okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. ou-Ds-oszP-202ll008687'02
zo dňa og.o4.z0!l oznámil účastníkom začaÍie konania v predmetnej veci a stanovil primeranú lehotu na uplatnenie

námietok a pripomienok. V stanovenej lehote účastník konania obec Dolný Bar sa nevyjadrila.

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

zákonač.79l20I5 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov na udelenie súhlasu naprevádzkovanie

zariadenia na zhodnocovanie odpadov neboli zistené, navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nieje v rozpore so

zákonom o odpadoch a so všeobecnezáväznými právnymi predpismi vydanými najeho vykonanie a ani so záv'áznou

časťou programu kraja.

okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životlré prostredie súhlas vydá.

Pri rozhodovaní tunajší úrad vychádzal z nasledovných podkladov:
1. Žiadosť spoločnosti FCC Slovensko s.r.o', Bratislavská l8, 900 5| Zohor o zmenu súhlasu na prevádzkovanie

zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2. Rozhodnutie okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o ŽP č. č. oU-DS-ÔSZP-20181004910-02
Hol zo dÄa 02.03.201 8-kópia
3. Plná moc- kópia
4. Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie _ haly druhoĺrých surovín v Dolnom Baĺe
Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úrad Dunajská Streda, odbor staľost-

livosti o životné prÔstredie rozhodol tak, akoje to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiaďateť v zmysle zákona č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zap|ati| správny

poplatok vo výške 4,00 EUI{.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $54 zákonač.7|11961Zb' o správnom korraní v zneni

neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia tolrto rozhodnutia na okľesný úrad Dunajská

Štreda, odbór starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka'78913,g2g 01Dunajská Streda. Toto rozhod-

nutie je pľeskúmatel'né súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Gabriela Cséľiová

vedúci
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Infoľmatívna pozrrámka _ tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČo: ool5186ó Sufix: 10110

Doručuie sa

obec Dolný Bar, Dolný Baľ 30, 930 L4 Dotný Ba1 Slovenská ľepublika
FCC Slovensko, s. ľ. o., Bratislavská l8, 900 51 Zohor, Slovenská ľepublika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonate!'nosti

doloŽky

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

o u -D s-os zP -2021 I 008678-0 04

27.05.2021

Holényiová Katarína, lng

X

nUdaje správoplatne a

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

27.05.2021

x
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osvedčovacia doložka
Osvedčujem, Že tento listinný dokument vzniko| zaručenou konverziou z elektronickej do lĺstinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona
č. 305/2013 Z. a. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnoslĺ grgánov verejnej moci a o zmene a dop|není niettor]ýcn zákonov (zákon o e_
Governmente) v znení neskorších predpisov a ýyhláškou !radu podpredsedu vládY S|ovenskej republiky pre investície a inÍormatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konvqrzii.

o doku

PÔvodný dokument v eleKron

Názov dokumentu

Formát dokumentu tner

|"lodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

coo.2176.1 .2 412
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dokument v

Názov dokumentu

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-512

1 1 0.xml
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Autorizačné prvky dokumentov v

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

Autorizácia pÔVodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

elektronický podpis

platná

05.05.2021 14:38

31.Q5.2021 11:56Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďdsie úoaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kval certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor Cseriova, IDCSK-271 7031

Okresny urad Dunajska StredaZastupovaná osoba
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Názov dokumentu

elektronické

novovznlknutého dokumentu v forrne

7Popet listov

Počet nepráz{nych strán

Formát novovznikn dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 7

I

Udaje o zaručenej konverzii

EvidenČné Čĺslo záznamu o zaruČenej
konvezii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 31.05.242111:56

7346-210531,2567

Zaručenú konveziu

lČo 36ô31 124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s',
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB, oddiel Sa' vl. č. 8Q3/S

Meno

Priezvisko

Adriana

GráÍiková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola Žaručená konwŕia vykonaná automatĺzovaným sF'ósobom, údäJe o mene, pÍi€aisku, Íunkcii á o pfacovnom zaradenĺ sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

sLovEľ{sKÁ PoŠTA, a. s.
Partizánska cesta g

975 99 Banská Bystrĺca
_ 1835 _
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