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V Nitre dňa

okľesný úrad Nitra, odboľ starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany
prírody avybraných zložiek Životného pľostredia |łaja, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa zźlkonač), 52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostľedie apodľazák.
č,' 79l20I5 Z.z. o odpadoch a o zmęne a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov v súlade s $ 46 zák. č,.7111967 Zb. o sprźnnom konaní (správny poriadok) v zneni
neskoľších predpisov po preskúmaní žiadosti podanej dřla23.03.2Ol8

udelouje

podľa $ 97 ods.l písm. u) zźkona č,. 79l20I5 Z.z. o odpadoch a o zĺnene a đoplnení niektoýh
zĺákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej ,,zákon o odpadoclr,.)

súhlas na pľevádzkovanie pľekládkovej stanĺce komunálneho odpadu

pre pľávnicku osobu: FCC Slovensko' s'r.o., Bľatislavská 18, 90 051 Zohor,
ICO: 31 318762

Súhlas na prevádzkovanie pľekládkovej stanice komunálneho odpadu sa vzt'ahuje na
nasledovný dľuh odpadu, zarudený podľa vyhlášky MŽP SR č,. 36512015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej ,,Katalóg odpadov") do
kategóľie ostaný, pod číslom:

20 03 01 _ zmesový komunálny odpad

MnoŽstvo odpadov: 8 000 t/ľok

Miesto nakladania s odpadmi: pľekládková stanica komunálneho odpadu Hurbanovo,
Svätopeterská l 4 5 1 /9, Huľbanovo

Spôsob nakladania s oápadmi:
Pľekládková stanica je umiestnená na pozemkoch par. č' 318711, 318712, 318713 a318714.
Zariadenię slúŽi na dočasné uloŽenie a následné pľeloŽenie zmesového komunálneho odpadu
(kat. ě. 20 03 01) na účelyjeho pľepravy do zariađeniana zneškodňovanie odpadov. odpäd3e
na pľekládkovú stanicu zvážaný z mesta Huľbanovo a okolitých obcí zbeľovými vozidlami,
zktoých sa vysýpa do veľkoobjemoqých kontajneľov a po naplnení tľanspoľtnej dávky je
pľepravený na riadenú skládku spoločnosti FCC Slovensko s.ľ.o.' v Dolnom Baľe.
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Technické poŽiadavk}' prevádzky zaľiadenia:
- označenie zariadenia infoľmaěnou tabuľou viditeľnou z verejného pľiestranstva v súlade

s $ 6 vyhlášky MŽP SR č)' 37ll20l5 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia
zákona o odpadoch v zĺeni neskorších predpisov,

- areálje oplotený, uzamykateľný, zabezpečený kamerovým systémom,
- manipulačná plocha je zaistená tesniacim systémom, tak aby nedochádzalo k úniku

kvapalnej frakcie do okolitého pľostređia,
- plochaprekládkovej staniceje betónová'
- súčasťou areálu je mostová váha,
- zmesový komunálny odpad je vysýpaný zo zvozových vozidiel do veľkoobjemových

kontajnerov, na tento účel je vybudovaná betónová rampa,
- veľkoobjemové kontajnery sú prekývané plachtou, aby sa zabránilo úletom do okolitého

pľostredia,
- pľe obsluhu zariadenia slúŽi budova' V ktoľej sa nachádza kancelária, šatňa, sociálne

zariadenie, sprcha a umyváľeň.

Bezpečnostné opatľenia pľi pľevádzke zaľiadenia:
- technické zaľiaďenia využívané pľi pľevádzke zariadęnia je potrebné udržiavat' v stave

spôsobilom na bezpečnú prevádzku, musia bý' pľavidelne podrobené ręviziźtm
a kontrolám, ktoľé vypl;ývajú zp|atých predpisov na úseku ochľany zdravia a bezpečnosti
pri pľáci,

- pri výkone činnosti đofužiavať osobitné predpisy na úseku poŽiarnej ochrany a bezpečnosti
pľi práci,

- pľavidelné preškoľovanie pracovníkov z bezpečnostných predpisov,
- dodľžiavať bezpeěnostné opatľenia, tak aby nedošlo k ohľozeniu zdravia a životrrého

pľostredia.

Podmienky súhlasu:
- priestory pľekládkovej stanice komunálneho odpadu prevádzkov ať tak,aby nemohlo dôjsť

k nežiaducim vplyvorn naživotné prostľedie a k poškodzovaniu hmotnóho majetku
- prepľavu zmesového komunálneho odpadu z prekládkovej stanice do zariadenia na

zneškodňovanie odpadov zabezpečiť tak, aby pľi nej nedochädza|o k úletom odpadov do
okolitého prostľedia

- pri pľebeľaní odpadov do zariadenia postupovat' v súlade s $ 9 vyhlášky IrĺŽp sn
č. 37ll20I5 Z.z. , ktorou sa vykonávajú nięktoré ustanovenia zákona o odpadoch v znęní
neskorších predpisov

Súhlas sa udeľuje do 15.04.2023

Tento súhlas nenallrádza iné povolenia a súhlasy vydávané v zmysle iných pľávnych
predpisov.

odôvodnenie
FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľatislavská1l8,Zohot (ďalej lenžiadateľ) podala dňa 23.03.20l8

na okĺesný úľad Nitra, odboľ starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany prírody
a vybraných zložiek Životného prostredia kłaja žiadosť o udelenie súhlasu podl'a $ 97 ods. 1

písm. u) zźlkona o odpadoch naprevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu v
Hurbanove.
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Prekládková stanica je umiestnená na pozemkoch paľ. č. 3I87ll, 3l87l2, 3I87l3
a3I87l4. Zańadenie slúži na dočasné uloženie a následné preloŽenie zmesového
komunálneho odpadu (kat. č. 20 03 01) na účely jeho pľepľavy do zańadenia na
zneškodňovanie odpadov. odpad je na pľekláđkovri stanicu zváŽaný zmesta Huľbanovo
a okoliých obcí zberovými vozidlami, zktoých sa vysýpa do veľkoobjemoqých kontajneľov
a po naplnení transpoľtnej dávky je prepľavený na riadenú skládku spoločnosti FCC
Slovensko s.ľ.o.' v Dolnom Bare'

V súčasnosti je pľekládková stanica pľevádzkovaná ako súčasť zariadęnia na zber
odpadov, ktoréje prevádzkovanénazáklade súhlasu obvodného úradu Životného prostredia
Komáľno č. 2010/0l048-So zo dňa 03.06'20l0 v znení neskoľších zmien.
Zdôvodu zmeny legislatívy vodpadovom hospodárstve je od 1.1.2018 potľebné mať na
pľevádzkovanie prekládkovej stanice udelený súhlas podľa $ 97 ods. 1 písm. u) zákona č.

79l20l5 Z.z. o odpadoch a o zmenę a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov (ďalej ztů<on o odpadoch) aprevádzkovateľ prekládkovej stanice je povinný o tento
súhlas požiadať do 30. jÍna2018 ($ 135c zákona o odpadoch).

Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti v zmysle $ Ż6a ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR
č,. 3"II|20I5 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov.
K žiadosti boli doloŽené nasledovné doklady:
- vy'jadrenie Mesta Hurbanovo - list č. 472-411712018 zo dňa 23.02.2018, ktoým vyjadľuje

súhlas s udelením súhlasu na prevádzkovanie pľekládkovej stanice komunálneho odpadu
Huľbanovo,

- súhlas obvodného úľadu životného prostľedia Komáľno č. 2010/01048-3o za dňa
03.06.2010 v zneni neskorších zmien

_ integľované povolenie Slovenskej inšpekcie Životného prostredia,IŽP Bľatislava č.

3290l947-olPK/2006ll<k/370l60l04 zo dňa 07.06.2006, ktorym povolil vykonávanie
činnosti v pľevádzke ,,Skládka odpadov na odpad ktoý nie je nebezpečný _ Dolný baÍ" ,
ktoľej pľevádzkovateľom je žiadateľ.

V zmysle $ 113 ods' 4 zźlkona o odpadoch účastníkom konania o udelení súhlasu
podľa $ 97 ods. 1písm. u) zákonaoodpadoch jevždy aj obec, naizęmi ktorej je zaľiadenie
umiestnené alebo sa zamýšľa umiestniť. Na základe toho spľávny orgán listom č. OU-NR-
oSZPl-2018l0I9I75 zo dřla 12.04'2018 v zmysle $ 18 ods. 3 zäkona č,.7111967 Zb. o
správnom konaní (spľávny poriadok) v zneni neskoľších predpisov (ďalej oospľávny poriadok")
upovedomil účastníkov konania o zaěatí konania azárovęťl v danej veci naľiadil v zmysle $ 21

spľávneho poriadku ústne pojednávanie spojené smiestnou ohliadku na deň 25.04'2018.
Z ústneho pojednávania a miestnej ohliadky bola spísaná zápisnica. Mesto Hurbanovo
potvrdilo svoj súhlas s prevádzkovaním prekládkovej stanice v zmysle svojho vyjadľenia,
ktoré bolo súčasťou Žiadosti.

Zákon o odpadoch definuje v v $ 5 ods. 6 prekládkovú stanicu ako zniadenie, ktoľé
slúži na dočasné uloŽenie a následné pľeloženie zmęsového komunálneho odpadu na účely
jeho prepľavy do zariadęnia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov' Zmesoqý
komunálny odpad je v zmysle vyhlášky č,. 365/20|5 Z.z', ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v zneni neskoľších predpisov zaradený pod číslom 20 03 01.
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V zmysle $ 8 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 37ll20l5 Z'z. , ktorou sa vykonávajú
niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch v znęni neskoľších predpisov sa priestory na
prekládkovú stanicu komunálneho odpadu navľhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby
nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na Životné pľostredie a k poškodzovaniu hmotného
majetku

Po posúdení Žiadosti, priloŽených dokladov a vykonanej miestnej ohliadky bolo
zistené, žę pľekládková stanica komunálneho odpadu Hurbanovo spĺĺa požiadavky
vyplývajúce zo zákona o odpadoch ajeho vykonávacích predpisov.

Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s $ 97 ods. 16 ztkonao odpadoch.

Spľávny poplatok vo výške 11 eur vzmysle položky 162 písm. aj) zákona NR SR
č,.I45lI995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších pľedpisov bol zaplatený foľmou
e-kolku.

Na základe vyššie uvedeného okľesný úľad Nitľa, odbor starostlivosti o Životné
prostredie, oddelenie ochrany príľody a vybľaných zložiek životného prostredia kľaja ľozhodol
tak, akoje uvedené vo qýľokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat'odvolanie podľa $ 53 zak. č).7111967 Zb.

o spľávnom konaní v znení neskoľších predpisov.
Podľa $ 54 cit. zákona odvolanie sa podáva na okľesný úľad Nitra, odboľ staľostlivosti

o životné prostredie' oddelenie ochľany pľírody a vybľaných zložiek životného pľostređia
kľaja v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípad'e, že tento správny orgán
neľozhodne vo veci sám, postúpi ho pľíslušnému odvolaciemu orgánu.

Toto rozhodnutie je pľeskúmatel'né súdom až po vyčeľpaní riadnych opľavných
prostriedkov.

;,ý úr'aą

łł:

Doľučí sa:
1. FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18,90 05I Zohot
2. Mesto Huľbanovo, Komárňanská 91, 947 0l Hurbanovo

Na vedomie (po právoplatnosti):
3. okľesný úrad Komárno, oSZP
4' Ministeľstvo ŽP SR Bľatislava
5. SIŽP,IŽP Bľatislava, Stále pľacovisko Nitľa
6' okľesný úrad Nitra, OSZP1, k spisu

Ing. Jana Látęčková
vedúca
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