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číslo splsu

ou-Ds-oszP -2022/ 003 613 _OO2

menl

DunaJská Streda
t0.02.2022

Popĺs konanĺa / Účastnícĺ konanĺa
oiaesný uľad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa ustanovenia zźĺkona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o životné
pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých ztlkonov, v zĺeni zźtkona č. 18O/2oI3 ż.z. o orgaruzácii miestnej štátnej
spľávy a o zmene a doplnení niektoľých zákonov, v zmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona t.1gĺzoĺs Z.z. o oápadoch
a o zmęne a doplnení niektoých ztlkonov (zákon o odpadoch), v súlade ,o 

"ákooo- 
č,. 7I/1967 Zb. o spľávnom

konaní v znenineskorších pľedpisov, v zmysle ustanoverria 5 tił zekona o odpadoch

Rozhodnutĺe

Výľok

rozhodnutie okľesného uradu Dunajská Stľeda, odboru staľostlivosti o živoüré prostredie ), ktoľým bol udelený
súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zźtkonao odpadoch naprevádzkovanie zariaáeniana zhodnocovanie odpadov
zmenenérczhodnutímč.ou-Ds-oszP-2ot9/02354l-O2ilolzodřral8.11.2o19(právoplatľré 

23.1,Ż.201,9),zmenené
ľozhodnutím č. ou-Ds-o szP-2o2l/008678-004 zo dńa 05.05.2021 (právoplatnä zl .os.zozt1 pre źiadateľa:

obchodné meno: FCC Slovensko, s.ľ.o.
Sídlo: Bľatislavská 18, 90o 5l Zohot
IČo: lt 3L8 762

Sídlo zaľiadenia: Skládka odpadov na odpad, ktoý nie je nebeąpečný v Dolnom Bare
Hala druhotných suľovín

vo výrokovej časti ľozhodnutia
Povolená kapacita zaĺiađenia:50 ťmesiac, 600 t/rok
sa nahľadzuje slovami:
Povolená kapacita zanadenia: 3 000 t/rok

ostatné časti ľozhodnutia okľesného úradu Dunajská Stľeda, odboru starostlivosti o životné prostľedia ) zmenené
ľozhodnutím č. ou-Ds-oszP-2oI9lo2354l-o2 Hol zo dňa 18.11.2019 (pľávoplatné zi.ĺz.zoĺo1, zmenené
rozhodnutím ě. oU-DS-osZP-202t/O08678-004 zo día05.o5.2O2I (právoplňé zl.os.zozl1ostávajú nezmenené.

Toto ľozhodnutie je neoddelitelhou súčasťou ľozhodnutia okresného uľadu Dunajská Stľeda, odboru starostlivosti
oživotné prostredia ) zmenené ľozhodnutím č. ou-Ds-o sZP-2OIg/02354I-02Hđt zo aĺa ts.t t.zo19 (pľávoplatné
23'12.Ż019), zmenené ľozhodnutím č. oU-DS-oszP-2O2Il008678-oO4 zo dňa 05'o5'2O2I 1pľavoplatne27.05.202r).



Odôvodnenĺe
Listom doruěeným ďťla 13.I2.202I na okľesný úrad Dunajská Sheda, odbor starostlivosti o životné prostredie bola
doručęná žiadosť spoloěnosti FCC Slovensko s.ľ.o., Bratislavská 18, 90o 5I Zohor o zmenu súhlasu okĺesného
úľadu Dunajská Stľeda, odboru staĺostlivosti o životné pľostľedie č. ou-Ds-oszP-2o|8/0o49lo-O2 Hol zo dňa
02.03.2018 (pľávoplatno sť 26.03.2018), ktoým bol udelený súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákona č,.79l2o1,5
Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Žiadateľ žiadavo výroku rozhodnutia zmeniť údaje o ľočnej kapacity zariadenia.Ročnú kapacitu žiada navýšiť na
3000 r.

NedostatĘ ktoľé by boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu- zmeny súhlasu udeleného v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c)
zźtkonač,'79l20I5 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov na udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadeniana zhodnocovanie odpadov neboli zistené, navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nieje v rozpore so
zákonom o odpadoch a so všeobecne zéĺväznými právnymi pĺedpismi vydanými najeho vykonanie a ani so záv'áznou
časťou programu kľaja.

okľesný uľad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlas vydá.

Pľi ľozhodovaní tunajší iradvychádzal z nasledovných podkladov:
L Żiadosť spoločnosti FCC Slovensko s.r.o., Bľatislavská 18, 900 5l Zohor o zmenu súhlasu naprevädzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2' Rozhodnutie okľesného uľadu Dunajská Streda, odboru staľostlivosti o Žp č. )-kópia
3' Rozhodnutie okresného uľadu Dunajská Streda, odboru staľostlivosti o Žp č. č. oU_Ds -oszP-20lgl023541-O2
Hol zo dňa 18.1l.Ż0t9 (pľávoplatné 23.L2.20l9)kőpia
4, Rozhodnutie Okresného uľadu Dunajská Stľeda, odboru starostlivosti o Žp ě. č. OU-DS -oszP-2o2l/008678-004
zo día 0 5.05.202I (pľávoplatné 27 .0 5.Ż021 -kôpia
5. Plná moc- kópia
6. Prevádzkový poľiadok a opatrenia v pľípade havźĺne_ haly druhotných surovín v Dolnom Baľe
Na základe pľedložených dokladov a vykonaného spľávneho konania olaesný urad Dunajská Streda, odboľ
starostlivosti o životné pľostľedie ľozhodol tak, akoje to uvedené vo výľokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle zti<ona č,. t45/Igg5 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších pľedpisov zaplati! spľávny
poplatok vo ýške 4,00 EUR.

Poučenĺe
Pľoti tomuto ľozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $54 zákona č). 7I/1967 Zb. o sprźtvnom konaní v
znení neskoľších pľedpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznämenia tohto rozhodnutia na okľesný uľad
Dunajská Streda, odboľ starostlivosti o životné prosfredie, Korzo Bélu Baľtóka789l3,929 01' Dunajská Streda. Toto
ľozhodnutie je pľeskúmatelhé súdom až po vyčeľpaní riadnych opľavných prostriedkov

Mgr. Eľika Cafiková
poverená zastupovaním

Informatívna poznĺmka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: ootstseo SuÍix: l0l10

Doručuje sa

FCC Slovensko, s'ľ.o., Svederník - Marček ,03I 32 Svedeľník _ Marček, Slovenská ľepublika
obec Dolný Bar, Dolný Baľ 30, 930 t4 Dolný Bar, Slovenská ľepublika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

o u-Ds-o szP -2022/0036 1 3-002

28.03.2022

Csergeová Anikó, lng.

x

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

04.03.2022

x



osvedčovacia doložka
osvedčujem, ž€ t€nto listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa s 35 ods' 1 pÍsm. a) zákona
ě, 305/2013 Z. z' o elektronlckej podobe rrýkonu pôsobnosli orgánov veĘnel moci a o zmene á'doplnôńĺ niertorycľl zákonov (zákon o e-
Governmente) v znenÍ neskorších predplsov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ĺnvéstícle a lnformatlzáciu č.
33112018 Z. z. o zarućenej konverzil.
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stav autorlzácle

Čas autorizácle

Platný

10.02.202215:36

30.03.202212:35Čas overenia autońzácie

Miesto autorizácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

KvaliÍikovaný elektronická pečať

ldentiÍikátor MANDATAR Mgr. Erika Cafikova OPRAVNENIE 1109, IDCSK-2717497

Zastupovaná osoba

Mandát

Typ časovej Bečlatky

Stav časovej peóiatky

Kvalifikovaný

Platný

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časove| pečiatky

ěas overenia časoveJ pečlatky

10.02.202215:36
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Stav autorizácie
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Neuvedené
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