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OKRESNY URAD KOMARNO
oDBoR sTARoSTLIVoSTI o ŽivoTNE PRoSTREDIE

ZitLĺadnicka 6,945 0I Komiĺrno

Číslo spisu

ou-KN-oszP-7021 I a 1, r 8 5 6-002

Komárno
09. ag. za2L

Rozhodnutie
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zaĺadeniana zhodnocovanie odpadov

Výrok
Okresný úrad Komárno. odboľ starostIivosti o životné prostredie, ako prĺslušný oľgán štátnej správy pre tvorbu a

ochranuŽivotnéhoprosľediapodľa$ t ods. l písm.c) a $ 5 ods. l zákona č'52512003Z.z'oštátnej správeStarost-
livosti o životné prostredie a o zInene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný
organštátnej správyodpadovéhohospodárstvapodľa $ 104pĺsm. d) a $ 108 ods. l písm. m)zákoĺia č.19ĺ2015Z'
z. o odpadocb a o änene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákan o odpado-
ch"), v súlade s $ 46 zákona č:.7l/|967 Zb. o správnom konaní'v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len,,spĺávny
poriadok"), u d e I'u j e

súhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákana o odpadoch na vydanie prevádzkoveho poriadku zariadenia na zhodnoco-
vanĺe odpadov (podl'a prílohy č' L zĹkona o oápadoch sa jedná o žhodoo"o'ranie odpadov činnost'ou Rl2 - Uprava
odpadov wčených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rll istláčanie/ a Rl3 - Skladovanie odpadov pred
činnosťou Rl2), pre žíadateľa:

Identifikačué údaj e žiadateľa:
Obchodne meno: FCC Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Bratislavská ] 8, 900 51 Zohor
lČo: -lt 3I8162
Štarutámy orgán: konatelia
ing' TomáŠ Varga
Petr Urbánek
Ing. Eva Míkulášiová
Ing. Tomáš Fajkus

Identifikačné údaje prevádzky zariadenia:
Názov prevádzky: Zaĺiadenie na áodnocovanie odpadov
Sídlo prevádzky: Dolnopeterská 1451/9 '941 a| Hurbanovo

Predrnetom zhodnocovania odpadov sú nasledovné druhy odpadov, ktoré sú zaraderĺé podl'a zoznamu odpadov uve-

deného v príIohe č. 1' vyhlášky MŽP sR č.365DaI5 Z. z.,ktarau sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších

predpisov, pod číslom:

Čísio druhu nÝázov druhu Kategória
odpadu odpadu odpadu



A7 02 L3 odpadorry plast O
l5 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
i6 0l 19 plasty O
l7 02 03 plasý o
19 l2 0l papieľ a lepenka o
19 12 04 plasty a guma O
20 01 0t papier a lepenka O
20 0l 39 plasry O

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (činnosťou R l 2 - LIprava odpadov
určených na spracovanie niektorou z činnosťí Rl až R1 1 /stláčanie/ a Ri3 - Skladovanie odpadov pred použitím
niektorc-1 z čirrností R1 až Rl2 (okrem dočasného uloŽenia pred zberom na mieste vzníku)) sa udel'uj e do 3L.|2.2a74.

Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ zariadeniaje povinný zariadenie pľevádzkovat'v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom za-

ľiadenia na zhodnocovanie odpadov (d'alej len,,prevádzkový poriadok").
2' Na účel zhodnotenia odpadov nazaiadení sa môžu prijímat'a zhodnocovať iba odpady, ktoré sú uvedené v tomto
prevádzkovom pori adku.
3. Prevádzkový poriadok zanadenĺa musí byť uloŽený na prísťupnom mieste príamo v prevádzkovom objekte za-
riadenia.
4' V pľípade zĺrreny v pľevádzke zaĺíadenia, prevádzkovateľ zariadenia je povirrný prispôsobiť prevádzkový poria-
dok tejto zmene a poŽiadat' okĺesný wad Komárno, odbor starostlivosti o Životné prostredie o súhlas So Zmenou
prevádzkového pori adku.

V prípaĺie neĺlodľŽiavania horeu.u'edených podnrienok alebo povinností ustanovené zákonĺ:m o odpadoch a nadvä-
zujúcou vykonávacou vyhláškou (vyhtáška MŽP sR č. 3?1i20ĺ 5 Z. z.,kÍorol sa vykonávajú niektoré ustano\'enia
zákona o odpadoch, okĺesný úrad Komáľno, odbor staľostlivosti o životné prostredie, v zmysle $ 1 14 ods. 1 zákona
o odpadoch, môže tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

odôvodnenie
.Žiadost'oupodčíslom:IvĺANIi2008izo21,zodňa20'08.202l,doručenoudňa25.08.202l,spoločnosťFCCSloten_'
sko, S. r.o.. Bratislavská 18,900 51Zohor,IČo: 31 3l8 j62,prevádzka: DolnopeterskáI451l9'947 01Hurbanovo,
zasfupená Ing. Nkolou Macuľovou (splnoňocnenie udelené dňa 0l.01.202l od prevádzkovateľa zariadenia v za_

stupení: Ing. Tomáš Fajkus a Ing. Tomáš Varga _ konatel'ov spoločnosti pre splnomocnenca:'Ing' Niko1a Macul'o-
vá, dánrm narodenia: E číslo oPIJvo veci zastupovania a konania v predmetnej veci v Zmys-
le splnomocnenia), ako prevádzkovatel' zariadenia na zhodnocovanie odpadov (činnosťou R12 - Úpľava odpadov
určených na spracovanic niektorou z činností Rl až Rl 1 lstláčanie/ a Rl3 - Skladovanie odpadol'pred pouŽitím
niektorej z činností R1 aŽ R12 (okĺem dočasného uloŽenia pred zberom na mieste vzniku)) pre prevádzku so sídlonr:
Dolnopeterská. I45l19,941 a| Hurbanovo (d'alej len ,,prevádzkovatel' zariadenia,,), požiadal okresný úrad Komár-
no, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako prísiušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie
súhlasu na r.rydanie prevádzkovélro poriadku pľedmetného zariadenía na zhodnocovanie odpadov.

olaesný úrad Komámo, odbor starostlivosti o životné pĺostredie, ako oĺgán štátnej správy odpadového hospodárstva
žiadosť prevádzkovatel'a zariadenia preskúmal a zisti]. Že sajedná o vydanie pľevádzkového poriadku zaríadenia na
zhodnocovanie odpadov (podľa prílohy č. 1 ziíkona o odpadoch sajedná o zhodnocovanie odpadov (činnosťou Rl2
- Uprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až Rl l /stláčanie/ a Ri3 _ Skladovanie odpad,or'
pred pouŽitím níektorej z činností Rl aŽ Rl2.
Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie pľevádzkového poriadku uvedeneho zaiad,enia prevádzkovateľ zariadcnia
vzmysle $ 21 ods. 1písm' a)aj) a23 ods' 1lyhláškyMŽP sR č.3'7IĺzO15Z.z,klarousavykonávajúniektoré
ustanovenia zákona o odpadoch (d'alej len,,vykonávacia vyhláška") obsahuje identifikačné údaje prevádzkovateľa
zariadenta, dáľum začatia prevádzky, návr'h prevádzkového poríadku predmetného zariadenia a sídlo tohto zariadenia
na nakiadanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový poriadok ýka.

., )



K žiad'osti o udelenie súhlasu na lydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov,prevádz'
kovateľ zaríadeĺia predložil ,,Prevádzkový poriadok zaiaderlia na zhodnocovanie odpadov, Balíkovací lis, BL -
PS Hurbanovo".
Predmetný prevádzkoý poriadok je vypľacovaný v zmysle $ 10 ods. 6 vyhlášky č.371ĺz0L5 Z. z.,ktotou sa vyko-

návajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a obsahuje medzi inýmí nasledovné časti: Názov a sídlo prevádz-

kovatel'a zariadenia,vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedn ých zaprevádzku zariadenia; Udaje o začatí

prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite; Technický opis zaľiadenia; organizačné a techrrologické

zabezpečenieprevádzkv zariadenia a ochrany zarĺadenia; Podmierrky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri

pľáci pri prevädzke zariadenia; Povirľrosti pľi obsluhe a údľžbe zariadenia; opatrenia pre prípad havárie; Zoznam

druhov odpadov, na ktoých zhodnocovanieje prevádzkovateľ oprávnený (odpady sú zaradené podl'a zoznamu uve_

deného vprílohe č. l, lyhlášky ľĺŽp sn č.365/2015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov); Rozsah analýzy

preberaných druirov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okľenr komunálnych odpadov; Určenie spôsobu

lykonávania vsfupnej kontroly; Spôsob obsluhy a lyhodnocovanie pozorovacieho systému.

Z dôvodu, že sajedná o zhodnocovanie odpadov (kategórie ,,ostatný"), k udeleniu súhlasu na vydanie prevádzkového

poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov správny orgán nevyŽadoval odborný posudok podľa prílohy č. 22,

bod I1.2. vyhlášky é.37l/2015 Z. z..'ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

okresný úiad Kórnĺánro, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej sprár'y odpadoveho

hospodárstva na základe rryššie uvedených skutočnostÍ Žiadosti prevádzkovatel]a zariadenia vyhovel a udelil súhlas

na vydanie prevádzkového poriadku predmetného zariadenia tak, ako Je to uvedené vo vyrokovej časti tohto roz-

}l1,l'!li;doby piatnosti predmetného súhlasu orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve rrychádzal z $ 97 ods.

16 zákonao oápadoch (súhlas možno udeiiť len naurčiqi čas, najviac na pät'rokov) s dobou pLaľnosti do 3|-12.2024).

Platnosť predmetného súhlasu bola stanovená v súlade s $ 97 ods. 17 zákoĺa o odpadoch a na základe súhlas_

ného stanoviska Inesta: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 9l, 947 OI Hurbanovo, ICo: 00 306 452, pod číslom:

22a9l]'I]82l2O2I,zo dira 26.O8.2a2l k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanic odpadov pre prevádzkovateľa

zariadenia, miesto preváďzky: Dolnopeterská l451lg, g41 0l Hurbanovo' na základe budúcej zmiuvy' ktoľá bude

uzatvorená na dobu určitu do 3|.1z.2a24.
Správnv poplatok vo výške 1l,-- € (slovom: jedenásť euľ)" bol zaplatený'dňa 25.08'202l v zmysle po|oŽky 1'62

písm. e) zákona ó. l45l1995 Z. z. o správnych poplatkoch v zngní neskorších predpisov.

Podľa$ 53a54o<is.1a 2zäkon?t'ltĺse":ro."ro.i""l'jT;*,vzneníneskoršíchpredpisov(správnyporiadok)
možno_proti tomuto rozhodnutiu podať odvolaníe v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správn.v orgán,

ktoý napadnuté rozhodnutie vyda|. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných

prostriedkov"

. '"RNDr. Martin Bičian

vedúci odboľu

lnťorl;ratír,na pozlránrka - tento dokument bol vytvoĺen_Ý elektronicky orgárrotn verejnej nrocl

IČo: 00i5l3óó Sufix; I0l7E

Doľučuje sa

FCC Slovensko, s'r.o., Bľatislal,ská 18, 900 51 Zohor, Slovenská republika

)i3
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia:

Dátu m VyĹýorenia dol oŽky

Vytvoril

oU-KN _oszP -2021 ĺ o't 1 8 56_002

13.09.2A21

Sopiak Petel MVDr

x

Udaje správo rozhodnta

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

10.09.2021

X

1
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osvedčovacia doloŽka
i
josvedčujem; Že tento listinný dokument vznĺkol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 35 ods" 1 písm' a) zákona
le. ooslzolg Z. z. o elektĺonickej podobe V'ikonu pÔsobnosti orgánov veľeinej moci a o zÍnene a doplnení niektoďch zákonov (zákon o e-
iGovernmente) v znení neskoÉích predpisov a Vyhĺáškou Uradu podpredsedu VIády Slovenskej repubĺiky pre investície a informatizácĺu č'
] 331/2018 Z. z' o zaručenej konvezii.
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Autorizácia pÔvoclného elektronického dokumentu

I

ii Typ autorizácie
li
]] Stav autorizácie
ri

Čas autorizácie

elektronický podpis

platná

09.09.2021 '10:10

23.09.2021 12:22Čas overenja autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia založená na kvalifi kovanorn certifikáte

ktorá autorizáciU

ldentifikátor Martin Bician, IDCSK-27 1 7049

Zastupovaná osoba Okresny urad Komarno

t/J



Man dát Opravnenie 1109 Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c. 1

Z,z.o mlestnej statnej sPravy' Zakon c.55ĺ2017 Z. z. o statnej sluzbe

Časová k autorizácie

Typ Časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

09.09.2021 1 0:10

Kvalifikovaná

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 23.A9.202112"22

Autorizované elektronické dokum

coo.2176.1Názov dokumentu

Typ autorizácie

staV autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizáciĺ

13,09.2A21 12:53

23.09.2021 1 2:22

Mandát

lden|jfikátor

Zastupovaná osoba

, Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

stav čäsovej pečiatky

fi.a9.2021 12:53

platná

pečaťKvaliÍikovaná elektronická

ného elektronického dokurnentuAUtorizácia

ktorá autorizáciu

Autorizá cla je za|oŽená ná kvaliÍikovanom certiÍikáte

Neuvedené

Ministerstvo Vnútra Sloven skej republiky, NTRSK.O 0 c1 866

k prostĺiedku autorizácieČasová

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 23.09.2021 12'22

PSCA TSA2 2020

Autorĺzované elektronické
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Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

7346-214923-5042

23.09.202112:22
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Zaručenú konverziu

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a's.,
Partizánska cesta 9' 975 99 Banská Bystrica,
oR oS BB, oddiel Sa, vl. č' 803/5

Meno Jakub

lPriezvisko

'

Takáč

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+) Ak bolä zäruč€ná kon€Pia vykonaná aut@Úzowftim spósbom' Údaje o méôe, píiaisk!' íunkoi e o Pracovĺom a€deíl s neuvádzajÚ'

Podpis a pečiatka

SLOVEN P d.s
Pä (1

975 99 Banská
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