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oKREsNÝÚRAD HLoHovEc
oDBoR sTARosTLIvosTI o ŽIvoTNE PRoSTREDIE

Jaľnočná 3

920 0l H|túovec

Čísto spisu

ou-Hc-oszP-20201000804-005

Hlohovec

07. 08. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Zmena súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
okresný úľad Hlohovec, odbor staľostlivosti o životnó prostredie (ďalej len ,,oÚ Hlohovec, oSŽP"1, ako príslušný
oľgán šĺátnej správy podľa zákona č' 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné prostredie v zneni
neskoľších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodársťva podl'a $ l08 ods. l písm. rn)
zákonač"I9l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení rreskoľších predpisov (ďalej len

,,zákon o odpadoch") v súlade so zákon'om č'711196'1 Zb. o správnclm konan'í (správny poriadok) v zneni n'eskoľších
predpisov

menl

podl'a $ l 14 ods. 1 písm. a) bod 2 rozhodnutie vydané okľesným Ĺtradom Hlohovec, odborom staľostlivosti o Životnó
prostredie pod čístom oU_HC-osŽp-zoĺeĺooo62l/ŠSO}VAŽzo dŕn 16.06'2016 _ súhlas na prer'ádzkovanie zaria-
denia na zbeľ odpadov a oÚ-HC-osŽP-2a19l000573-004 zo día28.o5.2OI9 _ zmenasúhlasu na prevádzkovanie
zaríadenia na zber odpadov podl'a $ 97 ods' 1 písm. d) zákona pľe pľevádzkovateľa zariadenia'.

FCC Hlohovec, s.r.o'' Šoltésova 22/3I2'l,920 OI Hlolrovec lČo: :o 280 437

vo qýľokovej časti rozhodnutia nasledovne:

Do zoznamu druhov odpadov, s ktorymi sa bude nakladať sa dopĺňa nový druh oclpadu zaradené v pľílohe č' l
vyhlášky MŽP SR č.36512015 Z. z.,ktorou sa ustanolrrje Katalóg odpa<lov v znenĺ neskoľších predpisov pod
katalógovým číslom:

Kat. č. Názov druhu odpadu Kategória
20 01 23 V1ľadené zariadenia obsahujúce chlórfluóľované uhľovodíky o

ostatné časti a podmienky rozhoclnutia oU_Hc_oSŽP-20l6/00062l/ŠSOH/AŽ zo día 16.06.2016 a OU-FIC-
osŽP-20191000573-004 zo ĺlň'a 28.05.2019 zostávajú nezmenené. Toto ľozhodnutie tvorí ich neodĺlelitel'nú súčasť.
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odôvodnenie

Prevádzkovatel'FCC Hlohovec, s.r.o., Šoltésova221312'|,920 01Hlohovec (ďalej len ,,FCC Hlohovec"), požiadal

dňraI5.07.2020 okľesnýúrad Hlohovec, odborstarostlívostio životnóprostredie o zmenu súhlasunaprevádzkovanie
zaríadenia na zber odpadov.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté spľávne konanie.

Zmena súhlasu sa týka doplnenia platného zoznamu odpadov a noý druh odpadu s katalógovým číslo 20 0l23.

Nakol'lco žiadosť neobsah ova1.azáverečné stanovisko Z procesu posudzovania vplyvov na životné pľostľedie a zmluv-
né zabezpečenie odpadu s katalógovýrn číslom 20 0l 23, okresný uľad Hlohovec, odbor staľostlivosti o životné
prostredie vyzva| spoločnosť FCC Hlohovec na doplnenie žiadosti o požadované ĺloklady. Spoločnosť FCC Hloho-
vec doplnila žiadosť o požadovanó doklady dna 31 .0'7 '2020.
Pľed^metná žiadosť sa týka pľevádzky Zbenlý dvoľ II. - Šoltésova, 92O 0l Hlohovec' Prepľava odpadov je zabezpe-

čená vozidlami spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., ktoré budú násiedne odovzdané spoločnosti FCC Tľnar'a' S.r.o.,

Priemyselná 5,917 0l Trnava do medziskladu nebezpečných odpadov pľipľavené na ďalšie zhodnotenie alebo zneš-
kodnenie.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:
- kópia pl atného súhlasu OU_HC-oSŽP-20 1 9/0005 7 3 -O04 zo dňa 28'0 5 .2020 ;
_ rozhodnutie č' 20l3l486ĺPB za dňa 28. 03.2013 o neposudzovanĺ navrhovanej činnosti podl'a ziikana č,.2412006
Z. z. o posudzovaní vplyvov naživotné prostredie v zneni neskorších predpisov;
_ opatľenia pre prípad haváľie;
- prevádzkový poriadok;
- zmluva o poskytovaní služieb sĺl spoločnosťou FCC Trnava, s.ľ.o., Priemyselná 5, 9l7 0l Trnava.

Listom č. oU-HC-osŽP-2O20l000804 zo dňa 03. 08. 2020 okľesný :úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné
prostľedie zaslal účastníkom konania oznámenie o začati konania vo veci vydania zmeny súhlasu na pľevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov. Dňa 06.08.2020 tunajší urad prijal stanovisko Mesta Hlohovec, v ktorom sa uvádza:
Mesta Hlohovec súhlasí So zmen'ou súhlasu zadoďržania nasledovných podmienok:
l. Dodržiavať povinnosti &žitel:aodpadu podl'a $ 14 zákonao odpadoch.
2. Bez zmeny platnosti vydaného súhlasu.

Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okresný úĺad Hlohovec, odboľ starostlivosti
o životné prostredie rozhodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok:
4,0 € podľa zákona NR sR č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskoľších predpisov, uhradený e-

kolkom.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poľiadku podať odvolanie
do 15 dní od je1ro doručenia na správny orgán, ktoý toto ľozhodnutie vydal. odvolacím orgánom je okresný uľad
Tmava, odboľ opľavných prostriedkov. Toto ľozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčeľpaní riadnych oprav-
ných prostriedkov.

Ing. Alica Fridľichová

vedúca odboru

Doručuje sa
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.FCC Hlohovec' s.ľ.o

Šoltésova 22 3127

920 01 Hlohovec

Slovenská ľepublika

Mesto Hlohovec

M'R.Šteflínika 1

920 01 Hlohovec

Slovenská republika

Slovenská inšpekcia Životného pľostredia - Inšpektoľát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Maľianska dolina

949 0l Nifra

Slovenská ľepublika

5t5



Koniec pôvodného elektronického dokumentu

c oo.2 í 76 .231 .2.263430 1

Tento list nie je súčasťou obsahu pÔvodného elektronického dokumentu
a slúŽi len na oddelenie jednotlivých pÔvodných dokumentov.



Začiatok pôvodného elektronického dokumentu

Object2020082506075421 0-0.xml

Tento list nie je súčasťou obsahu pÔvodného elektronického dokumentu
a slÚŽi len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.



DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Typ doloŽky:
l doloŽkaprávoplatnosti

doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky

o u -H c-oszP -2020 I 000804

25.08.2020

Froncová Lucia

X

Vývoril

daje správoplatnenia rozhod nutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

25.A8.2020

x

1
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Údaje o pÔvod elektron ických dokumentoch

PÔvodný dokument V elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.217 6.231 .2.2634301

XMLDataContainer

Hodnota e|ektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

4PBi4e2mchEyM NXVĺAoX8l+g/G6q EOSiVSN updRlNviS 1 tTt ++2W JUxWtZcXRNod uRPleN I NodMgq EvM PHsPSQ==

dokument v elektronPÔvod

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2020082506075421 0 O.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽĺtá pre výpočet elektronĺckého odtlačku sHA-s12

Rl6Íg4ZmwxNMYmR0kuXj5hRHj+ Ef9ZM2Ai3c873sJ 58e3pYKXa lÍGg/fvFrcOpcms4dxa nttl RaXWxn4ve4ubA=

osvedčovacia doloŽka
.lm, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona

:013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e-
lrnmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a iníormatizáciu č.

,112018 Z. z' o zaručenej konverzii.

pÔvodných dokumentov v elektronickej podobeAutorĺzačné

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

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

07.08.2020 12:03

04.09.202012:45Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďa|šie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba' ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Alica Fridrichova, IDCSK-271 7050

Zastupovaná osoba Okresny urad Hlohovec

113



Mandát Opravnenie I 109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c. 27212016 Z. z. $ 2 zakona \,.

Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 55ĺ2017 Z. z. o statnej sluzbe

ku autorizácĺeČasová k

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

07.08"2020 12:03Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

04.09.202012:45

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coo.21 7 6.231 .2.263430 I

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

KvaliÍikovaná elektronická pečať

platná

25.08.2020 08:07

04.O9.202012:45Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácií

Neuvedené

Autorizá cia je založená na kval ifi kovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu nala

ldentiÍikátoĺ Ministerstvo vnútra Slovenskej repu bliky, NTRSK_OO 1 51 866

Zastupovaná osoba

Mandát en

Časová atka k autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

25.08.2020 08:07Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCATSA1 2020

04.09.202012:45

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu co o.21 7 6.231 .2.263430 1
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PoČet listov

Počet neprázdnych strán

Evidenčné čĺs|o záznamu o zaručenej
konverzii

7346-200904-26260

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 04.09.2a2012:45

Podpis a pečiatka

H
*"##Jsffi;

Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

Formát novovzniknutého dokumentu

7

Formát papiera

Počet listov

novovzniknutého dokumentu v listin forme

8

o zaručenej konverziiUd

Zaručenú konveziu

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská poŠta, a.s',
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB, oddiel Sa, vl. č. B03/S

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaĺučená konwrzia Vykonaná automatizovaným spôsobom' údaje o mene, pdeaisku. funkcii a o pÉcovnom aEdení sa neuvádzajú'

Magdaléna

Bednárová
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