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Číslo spisu

ou-KN-OSZP-202 1/0 I I 857-00s

Identifi kačne údaj e žiadateľa:

obchodné meno: FCC Slovensko, s.r-o

SídIo: Bratislavská l8, 900 5l Zohor
iČo::t 318 762

Štatutárny orgán: konatelia
Ing. Tomaš Varga
Petr Urbánek
Ing_ Eva Mikulášiová
Ing. Tomáš Fajkus

súh1as

oKREsnnŕ unan KoMÁru{o
oDBoR STARoSTLiVoSTI o ŽIVoTNE PRoSTREDIE

Zátlradnícka 6,945 01 Komárno

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok

Komárno
09.09.2021

olaesný úľad Komámo,.odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako pľíslušný orgán štátnej správy pÍe ťvorbu a

ocbranu životného prostredia podľa $ 1 ods. 1 písm. c) u g s oa'. 1 zákona č.52512003 Z. z. oštátĺej správe starost-

livosti ĺl Životné prosľĺedie a o ängn€ a doplnenĺ ľieĹtoých zá'konov v zneni-neskoľšich predpisov" ako p_'iťť"ý

oľgan štátnej správy odpadovébo hospodaĺ*u |oĺľu $ l0+ pism- d) a $ 108 ods' 1 pĺsm' m) zríkona é''79lZ0|5 Z' z'

o odpadoch a o zÍnene a doplnení niektoých áĹono,, u 
"n*nĺ 

neskoľšich predpisov (d'alej len *ákon o odpadoch")'

vzmysleznenia$97ods.1písm.c)zákonaoodpadoch,vsúlades$46zákonač'7111967Zb'osprávnomkonaní
(správny poľiadok), udet'uje pre žiadateľa

Identifi kačne údaj e prevád zky zar l'adenia"

Názov prevádzky: Zariaderĺie na zhodnocovanie odpadov

Sídlo prevádzky: Dolnopet erská I45Il9, g47 l|H*banouo, katastľálne územie Hurbanovo (pozemky parcelĺého

čísla: 3 i87l1, 3187 12, 3187 /3 a 3181 l 4)

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov'

Súhlas sa vzťahuje na pĺevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie nasledovných druhov odpadov (podl'a prílohy č'

l zákona o odpadoch sajedná o zhodnocovanie odpadov činnost'ou Rl2 _ Upráva odpadov wčených na spracovanie

niektorouzčinnostíRl ažRlt (stláčanie)aRlj-Skladovanisodpadovpredčinĺosť:lľ2)-dľuhyodpadov
sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. l, lryhlášky uŽv sR č' 365/2015 Z' z^' ktorou sa

ustanonrje l(atalóg odpadov v znení neskoľších predpisov' pod číslĺ:ml

Číslo druhu Názov druhu Kategoria
odpadu odpadu odPadu



07 02 13 odpadový plast o
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
l6 0l 19 plasty O
L'7 02 a3 plasý o
19 12 01 papier a iepenka O
L912D4 plasty a guma O
20 01 O1 papier a iepenka O
20 01 39 plasty O

Zoznam lrykonávaných činností ;

Podl'a prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch sajedná o zhodnocovanie odpadov činnosťou:
R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl aŽ R 1 1 (stláčanie).

R 13 Sktadovanie odpadov pred pouŽitím niektorej z činností Rl až Rl2 (okrern dočasného uloženia pred zbeľom
na mieste vzniku).

Súhias na prevádzkovanie zariadenia na ztĺodnocovanie odpadov sa udel'uje na ceikove množstvo zhodnotených
odpadov (kategórie ostatný'odpad) 500 ťrok.

Dátum začatiaprevádzky zariadenia: odo dňaprávoplatnosti.tohto rozhodnutia.

Spôsob ukončenia čirrnosti: V prípade ukončenia činnosti prevádzky zanadenia na zhodnocovanie odpadovje pre-

vádzkovatel' zariadeniapovinný odovzdat'všetky odpady nachádzajírce sa v prevádzke zariadenia na zhodnocova-
nie odpadov osobe opľármenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a upovedomí o tom príslušný orgán
štátnej správy

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udei'uje do 31 .12.2024'

opis technologíckého posfupu nakladania s odpadmi

odpad prevzatý do zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov sa odváži, zaeviduje a podľa druhu odpadu sa vertikál.
nym balíkovacím 1isom L20_2 lisuje - stláča a následne viaže do balíkov za účelom ďalšieho nakladania (preprava,

zhodnocovanie).
Vertikálny balíkovací 1isL2a-2 dvoj a viackomorový (v.ýrobca LUX, s.r.o., Miýnska 701, 561 64 Jablonné nad or1Ĺ
cí), ktoýje umiestnený v Hale na druhotné suroviny apoužíva saklisovaniu odpadoých látok ako je papier, kartón,
fólie, textílie, plasty, PET fl ašc, barely a pod. a ich následné zvíazanie do balikov. Lis sa v základnom lyhotovení
skladá z dvoch lisĺrvacích komôr, lisovacej hlavy (ktorá je ručne prestar*iterná nad jednotlĺvé lisovacie komory) -
súčasťou lisovacej hlavy je lrydraulický valec s lisovacou doskou, dva vodiace stĺpy vedené v klznych silónoch,
hydrauliclcý agregát,rozvádzač, ovládací panel a kovové spínače zabezpeču1ice sprá'"nu činnosť lisu' Súčasťouje
tiež háčik, pomocou ktorého sa dá pret'ahovať víazaciapáska. Stavebnicové vyhotovenie lisu zabezpečuje moŽnosť
rozširenia na 3 prípadne 4 avíac lisovacích komôr podľa priania zákanlíka. Po naplnení komory maximálne k jej
hornému okĺaju obsluha podl'a návodu spustí lisovacíu hlaw, posťup sa opakuje aŽ do úplného zaplnenie a posledný
cyklus nastáva viazanie. Podrobný nál'od na pouŽitie lisu je uvedený v ,,Technologickom reglemente" zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.

Technické zabezpečeníe prevádzky zariadenia :

Predmetné zariadenie na zlrodnocovanie odpadov sa nachádza v katastrálnom územi Huĺbanovo, Dolnopeterská
|45119,947 aI Hurbanovo, na cestnom ťahu Hurbanovo - Sväý Peter, pri ceste III. triedy a je zabezpeéené'.
- vstupnou dvojkrídlovou oceľovou bránou, ktoľá slúŽi na uzamknutie zariadenia po prevádzkovej dobe,
- informačnou tabuľou, ktorá obsahuje niLzov zariadenía, obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa zariadenia, pre-
vádzkovú dobu, zoznam zbieraných dnúov odpadov, meno a priezvisko osoby zodpovednej zaprevát1zku ajej te-
lefónne čís1o,
- murovaným prevádzkovým objektom (kanceláľia, šatňa. sociáIne zariadenie, sprcha a umyváreň),
- halou oceľovej konštrukcie na zbromaŽďovanie druhotných surovín,
- Spevnenou betónovo - asfaltovou prístupovou cestou,



_ oplotením (plot tvorený 2,5 m vysokým drôteným pletivom) po celom obvode zariadenia, z dôvodu zabráneniu
vstupu cudzím osobám ana zaberpečenie odpadu pred jeho odcudzením, alebo iným nežiadúcim únikom,
_ zariadením na zisťovanie r.rrnožsfva odpadov (mostová váha do hmotnosti 30 ton)'

- vyhradenými betónovými priestormi na umiestnenie 7 ks vel'koobjemových kontajnerov o kapacite 18 m3 a 5 kS

veľkoobjemových kontajnerov o kapacite l0 m3, v ktoých sa zhromažďujú jednotlive dľuhy odpadov,
- betónovou rampou na vstup zberoých vozidie] pri manípulácii s odpadom,
- veĺikálnym balíkovacím 1isom L20-2, ktorý je umiestnený v Hale na druhotné suroviny a použír.a sa k lisovaniu
jednotlivýeh druhov odpadov,
_ hasiacim prístrojom, z lrľadiska protipožiarnelro zabezpečenia'
_'pre prípad úniku látok škodiacirn vodám, problémoých látok, sú vo vyhradenorn priestore v objekte zariadenia
umiestnenó prostriedky na ich odstránenie - sorpčné materiály a pracovné prostriedky.

Technické poŽiadavky prevádzky zaríadenia''
i. Zariadeníe sa musí označiť informačnou tabul'ou viditeľnou z verejného priestransÍva, ktorá musí obsahovať
najmä:
a) názov zariadenia,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovate|'a zaríaďeĺia,
c) prevádzková doba zariadenia,
d) zoznam druhov odpadov s ktoými sa v zariadení nakladá,
e) nazov orgánu štáĺrej spĺávy' ktoý udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia (Okľesný úrad Komárno, odboľ

starostlivosti o životné prostredie),
f) meno a priezvisko osoby zodpovednej zaprevádzku zariadenia ajej telefónne číslo,
g) ĺázov čirrnosti, ktorá sa v zariadení lykonáva.
2. Priestory zaľiadenia treba prevádzkovať tak, aby nemoh1o dôjsť k nežiaducemu vplywu na Životné prostredie a

k poškodzovaniu hmotného majetku.
3" Zamestnanci musia ýkon pracovnej činnosti lrykonávať tak, aby boli dodrŽané organizačné, technické a techno-

logické postupy prevádzky zariadeníauvedene v dokumente ,,Pĺevádzkový poriadok".

Bezpečnostné požiadavky pri prevádzke zariadenia;
1. Vertikálny balíkovací lis L20-2 sa musí prevádzkovat'v súlade s prevádzkovým poriadkom zanadenia (návodon
na obslubu výrobcu zariadenia), viest' záznamy o pravidelných kontrolách a servisných prehliadkach.
2. Dokumenty ',Prevádzkor'ý 

poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadoÝ" a ,,Technologický reglement Zaľia'
denia na zhodnocovanie odpadov", sú potrebné vyv-esiť na viditeľnom mieste v prevádzkovej budove zaríadenia'
3. Zamestnancov, ktorí pracujú na zanadeĺíje potrebné preškoliť z hľadiska manipulácie s balíkovacím lisom, z
hľadiska bezp ečno sti práce a zásad p oŽiamej ochrany'
4.Prijazdová cesta do areáluzaiadenia na zhodnocovanie odpadov musí byt'vždy prístupná.

5. Neustáie dbat' o poríadok a čistotu zariaderĺia"
6' ProtipoŽiarne zariadenia musia byť vžďy v prevádzkovateľnom stave.

Spôsob zabezpečenia odbomej technickej kontľoly prevádzky zariadenia:
odbornú techniclai kontroiu prevádzky zaríadeniazabezpečujevedúci prevádzky: Zsolt Csente.

Podmienkysúhlasu

1. Prevádzkovatel' zariadenia je povinný prevádzkovat' zariadenie v súlade so zákononl o odpadoch a pľíslušných
vykonávacich predprsov.
2. onĺámíť okresnému úradu Komárno, odboľu staľostlivosti o životné prostredie ukončenie pľevádzky zariadenia

30 dní pred jeho uzatvorením.
3' Zhodnotiť a zľreškodniť všetky odpady nachádzajúce sa v zariadení najneskôr ku dňu uzatvorenia prevádzky

zariadenta a odpady odovzdať len osobe opľávnenej nakladať s odpadmi podl'a zákona o odpadoeh'

4. Prevádzkovatel'zariadeníaje povirrný'prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v súlade s ,,Prevádz_

korjrn poriadkom".
5' Akékoľvek z{neny pri činnosti nakladanj.a s odpadmi, alebo únik odpadov, neodkladne ohlásiť okĺesnému úľadu

Komárno, odboru starostlivosti o živoĺné prostredie.
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V pĺípaĺce nedodŕiavanía hoľeuvedených podmienok alebo povinností ustanovené zákonom o odpad<lch a nadvä-

zujúceho vykonávaciebs predpĺsu (vyhláška MŽP S$. č. 3?1/2015 Z. z.,ktoroa sa vykonávajú niektoré ustanovsnia

uákon" o odpadoch v znení neskoršĺcb predpisov), okľesný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredíe,

v zmysle $ l t4 ods_ 1 zákona o odpadoch, môŽe tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

odôvodnenie

Žiadosťou poĺl číslom: l\.ĺA}.ĺl/2008i2ĺ}2l.zodňa 20.08.2021, dorurčenou dňa 25.08.2021' spoločnosť FCC Sloven-

$ko, s' ľ"o., Bratislal'ská i8" 90Ô 51Zohoľ, tČo;:t -1l8 ?6?,prevádzka: Dolnopeteľská 145li9,947 0l Hurbanovo,

zastupená Ing. Nĺkolĺ:u Macuľovou (splrromocnenie udelené dňa 01.01.2021 od prevádzkovatel'a zarĺadeniav za'

stúpení: Ing. Toľnáš Fajkus a Ing. Tomáš Varga _ konateľov spoločnosti pre spinomocnenca: lng. Nikola Macul'ová'

dárumnarodenia:Ĺ"čísloOPE.,vovecízasľupovaniaakouaniavpredmctnejvecivzmys1e
splnomocnenia), (ďalej len ,,prevádzkovateľ zariadenia,,) požiadal okľesný' úrad Komámo, odboľ starostlivosti o

Životné prostredie' ako príslušný oľgan štátnej správy odpadového hospodáĺstva o udelenie súhlasu na prevádzko-

vanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kategórie ,,ostatný odpad".

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v katastrálnom územi Hurbanovo, Dolnopeterská |451r19,947

0l Hurbanovĺr,napozemkochparcclnéhočísla:3I81 lI,31'8112,3I87 13a318'7l1.ZariadenieslúŽinazberodpadov'
kategoľie ,'0" _ osĺatný (zaľadenie jednotlivych druho.,' odpadov podl'a zoz_namu odpadov uvedený r' pľiiohe č. l
vyhlášky MŽP sR č. 365/20 15 7. z"' l<tarau sa ustanovuje Kataióg odpadov v znení neskorších pľedpisov je uvedený

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia}.
K žiadosti o udelenie súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zlrodnocovanie odpadov v zmysle $ 21 vyhláška

MŽP SR č.3'7I12OI5, ktorou sa lykonávajú niektoré ustanovenia zÉkona o odpadoch, prevádzkovatel'zariaden1a

predloŽii nasledovné náležitosti a podklady na ľozhodnutie v predmetnej veci:

1. Výpis z obchodného registra okresného súdu Bratislava I, Číslo dožiadania: el-185l15/20u'iB, oddiel: Sro,

Vložka čísio: 1340618' zo dňa 29.06.20zI pľe prevádzkovatel'a zariadenia* predmetom podnikania: podnikanie v

oblasti nakladania s odpadmi.
2. ,,Prevádzkový'poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov", ktoý obsahuje: základné identiflkačné údaje o

pľevád'zkovaĺel'ovi zaľiadenia' dcfinície základný'ch pojmov, technický popis zariadenia, podmienkv bezpečnosti

práce pľi prevádzke zaĺiadenia (bezpečnosrne predpisy' berpečnosť pri práci so zaľiadeniami)" povinnosti pri ob-

sluhe a údržbe zariaĺĺenia na zhodnocovani* odpadol _ balíkovaci lis (oľganizačné zabezpečenie prevádzhi zarla'

denia, personáIne zabezpečenie prevádzky zariadenia, vedenie evidencie odpadov" obsah pľevádzkcrvého denníka

zariadeniana zhodnocovanie odpadov), opafienia pre prípad havárie, identifikácia rizík úníku nebezpečných látok

do Životného prosffedia, organizačné a technickó opatrenia (organizačné opatrenia na pľedchádzanie vzniku havá_

rii a zamedzenie širenia havárií, technické opatľenia na predchádzanie širenia haváĺie, prevádzkovatel'a zariadenia,

technické opatrenia na zamec1zenie šírenia havárie), zneškodnenie har'árie a zamedzenie šírenia havárie (hláseníe

havárie, všeobecne zasady poskytnutia prve1 pomoci),zoznamdruhov zhodnocovaných odpadov. záver a pĺílohy.
3. ,,Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov" - vertikálny balíkovací Iis L20-2 dvoj a viac-

komorový, ktoľý obsahuje podrobný rrávod na obsluhu lisu.
4. Rámcová kúpna zmluva 3i0003/2016, uzatvorená dňa 13.01.2016 na dobu neurčitu, medzi prevádzkovateľom

zariadenia a spoločnosťou General Plastic, a.s., Prienryselný areál 36'77,946 03 Kolárovo, ĺČo: 36 547 301. Pred-

metom tejto zrnlury je odber druhoĺrých Surovín (obaly z plastov - PET) za účelom zhodnocovania-

-5. Zmluva o spolupráci č. O|'l2}2}lBratislava, uzatvorená dňa 01.1 l.20?0 na dobu neurčitu, medzi prevádzkovate-

l'om zaľiadenia a spoločnosťou RECoPAP' s.r.o., Bratislavská 18, 900 5I Zohor,iČo: :s 8'7'? 25l. Predmetom tejto

zmluvy je odber druhotných surovín (papier a lepenka) za účelom zabezpečenia zhodnotenia odpadov prosľedníc_

tvom spoločnosti Smurfit Kappa recycling CE, s.r.o., I' Kassáka 10,g40 01 Nové Zmky,lČo: g6 527 378.

6' Súhlasné stanovisko k vydarriu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov od mesta: Mesto
Hur'banovo, g4'7 01Hurbanovo, lČo: oo 306 452, pod čís1om: 2188/11986lŽ021, zo dňa a6.09.202|^ ĺ1rdané pre-

vádzkovatel'ovi zariadenia s miestom prevádzky: Dolnopeteľská 1451i9,94'l 0l Hurbanovo.
7. Súhlasné stanovisko mesta: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Huĺbanovo, IČo: 00 306 452, pod číslom:

2209l11'l82/2021, zo dňa 26.08.2021 k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie ocipadov pre prevádzkovatei'a

zariadenia, miesto prevádzky: Dolnopeterská 145119,947 0l Hurbarrovo' na základe budúcej zmluvy, ktoĺá bude

uzaťvorená na dobu určihr do 3I.12"2024.
8. Spinomocnenie udelené dňa 0l.01.202t od pĺevádzkovateľa zariadenia v zastúpení: Ing. Tomáš Fajkus a lng'

Tomáš Varga _ konateľov spoločnosti pre splnomocnenca: Ing. Nikola Macuľová, dáľunr narodenia:Ir
číslo oP|ElÍ vo veci Zastupovania a konania v predmebrej veci v zmysle splnomocnenia.
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okresný urad Komárno, odbor starostlivosti o životné pIostredie oznámil prevádzkovatelbvi zariadenia doporuče-
ným listom pod č. j.: oU-KN-osŽP-202l/OIl857-], zo dŤĺa26'08.202l (doručené dňa 30'08.2021) a mestu Hurba_
novo (doručené dňa 26'08.2021) začatĺe konania v predmetnej veci a predvolal účastníkov konania na ústne pojed-
návanie, spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa konalo dňa 09.09.2021. Na ústnom pojednávaní neboli vznesené
žiadne námietky voči udeleniu predmetného súhlasu. okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o Životné prostre-
díe vykonal dňa 09.09.202l miestnu ohliadku na pĺevádzke zaľiadenia a zistil, že prevádzkovatel' zariadenia rná
zabezpečene technické a bezpečnostné požiadavky prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Okesný urad Komámo, odbor starostlivosti o životné prostred'ie, ako príslušný orgán štátnej spráuy v odpadovom
hospodárswe, na zäl1.ade vyššie uvedený'ch skutočnosií žiadosti r,yhovel a udelii súhlas na pľevádzkovanie pľed_
nretneho zariadenia na zhodnocovanie odpadov s podmienkanri, ktoýclr dodrŽiavanieje bezpódmienečne potrebné'
Plau:osť súhlasu na pĺevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bola stanovená v súlade s $ 97 ods. 17
zákona .o odpadoch a na základe súhlasného stanoviska mesta: Mesto Huľbanovo, Komárňansk á gl , 94'7 0 l Hurba-
novo, IČo: 00 306 452,podčíslom: 2209/11782ĺ202I,zo dňa 26.08'2o2| k prevádzkovaniu zariadenia na zhodno_
covanie odpadov pre prevádzkovateľa zariadenia, miesto prevádzky: Dolnopeterská|45Il9'g47 0l Hurbanovo; na
základe budúcej zmluvy, ktoľá bude uzatvorená na dobu určitu do 3|.12.2024.
Nakol'ko predmet žiadosti nie je v rozpore s usmnoveniarni právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a nie sú
ním ohrozené práva a právomchĺáneĺézáujmy účastníkov konania' bolo rozhodnute tak, ako sa u,",ádza vo ýrokovej
častí tohto rozhodnutia.

Spľávnypoplatokvovýške ll,__€(slovom: jedenásťeur),bol zap\ateĺý dňa25.08.202l vzmyslepoloŽky 162
písm. c) zákona č. |45/1995 Z' z. o správnych poplatkoch v zneĺí neskoršíclr predpisov.

Poučenie
Podľa $ 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č.7ll1967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
moŽno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v iehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správľly orgán,
ktory napadnuté ľozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľnó súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

'inťormatívna 
pozrrámka - ten[o dokuu]ent bol vytvorený eLektronicky orgá:rom verejn*j trlcci

1Čo: 00t51866 Su1ix: l0178

Daručuje sa

FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,900 5l Zohor, Slovenská republika
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atnenia rozhodnutiaSUd

DoloŽka práVoplatnosti a Vykonatel'nosti

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonateľnosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nostĺ

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytVorenia doloŽky:

Vytvoril:

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pré:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia
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x
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