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Ro zhodnutie

okresný úrad Dunajská Stľeda, odboľ staľostlivosti o Životné prostľedie ako príslušný

oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia zákoĺa č,. 525lŻ003 Z. z. o
štátnej správe staľostlivosti o Životné pľostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v zneni zźlkona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej

spľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia $ 108 ods. 1 písm. m)

zákona č). 79l2O15 Z. z. o odpadoch a o Zmenę a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
ztlkon o odpadoch), v súlade so zákonom č. 1111967 Zb. o správnom konaní v zneĺi
neskoršíchpredpisovudeľuje 

s ú h l a s

pođľa ustanovenia $ 97 ods. 1 písm. c) zźĺkonao odpadoch

na pľevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov

pre Žiadateľa:
obchodné meno: FCC Slovensko, s.ľ.o.
Sídlo: Bratislavská 18' 900 51 Zohor
lČo: 313t8762

Sídlo zaľiadenia: Skládka odpadov na odpado ktoľý nie je nebezpečný v Dolnom Baľe
Hala dľuhotných surovín

I. Súhlas platí:

1) na zber odpadov, ktoré sú zaradené podl'a vyhlášky č).365lŻ015 Z.z.ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov

druh názov odpadu kategóľia

OKRESľÝ ÚnłD DUNAJSKÁ STREDA
oDBoR sTARosTLIvosTI o ŽwoTNE PRoSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 78913, 929 0l Dunajská Stľeda

02 01 10
03 03 08
04 0Ż21
04 0222
07 02 13
10 02 10

odpadové kovy
odpady z'triedenia papieľa a lepenky uľčených na recyklácĺu
odpad z nespľacovaných textilných vlákien
odpad zo spracovaných vlákien
odpadový plast
okuje z valcovanĺa

o
o
o
o
o
o



11 0s 01
12 01 01
12 01 02
12 01 03
t2 01 04
12 01 05
15 01 01
15 01 02
15 01 04
ls 01 09
15 02 03

t6 01 17
16 01 18
16 01 19
t7 0203
t7 04 01
t7 04 02
t7 04 04
t7 04 05
t7 04 06
t7 04 07
17 04 tl
19 10 01
19 10 02
t9 12 01
19 12 0Ż
t9 t2 03
t9 t2 04
19 12 08
20 01 01
20 01 10
20 01 11
20 01 39
20 0t 40
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tvrdý zinok
pilĺny a tľiesky zo źe|ezných kovov
pľach a zlomky zo źe\ezných kovov
pĺlĺny a tľiesky z neźe|ezných kovov
prach a zlomky zneźe|ezných kovov
hobliny a tľĺesky z plastov
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z kovu
obaly z textĺlu
absoľbenty' filtľačné mateľiály, handry na čistenie a ochľanné
odevy iné ako uvedené v l'5 02 0Ż
železné kovy
neželezné kovy
plasty

plasty
meď, bronz, mosadz
hlĺník
zinok
źelezo a ocelo
cín
zmiešané kovy
káble iné ako uvedené v 17 04l0
odpad zo ž,e|eza a ocele
odpad z neźe|ezných kovov
papĺeľ a lepenka
železné kovy
neželezné kovy
plasty a guma
textílie
papieľ a lepenka
šatstvo
textílie
plasĘ
kovy

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

b) na prevádzkovanię zariadenia na zhodnocovanie odpadov, skladovanię odpadov pľed
procesom zhodnocovania, vrátane skladovania odpadov, ktoľé sú pľoduktom zhodnotenia.
Zhodnocovanie odpadov spočíva v mechanickom ľozdľvení a lisovaní odpadov. Výsledný
recyklát slúži ako dľuhotná surovina uľčená na ďalšie použite.

Zoznam vykonávanÝch čĺnností

triedenie odpadov _ druhotných suľovín
lisovanie
pľíprava balíkov na expedíciu ku konečnému zhodnocovateľovi
Rl3 _ skladovanie odpadov pľed pouŽitím niektorej z činností Rl až Rl2
Rl2 _ ilprava odpadov určených na spracovanie niektoľou činností Rl aŽ Rll
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opis technologĺckého postupu nakladania s odpadmi a technické údaie o zaľĺadení

Zariađenie sa nacháďZav aÍeá|i Skládky odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný

v Dolnom Bare. Pľedmetom činnosti v riešenom zariadení je výkup, skladovanie, triedenie,

úpľava (lisovanie) ľesp. následné odovzdanie odpadov na ďalšie zhodnotenie. Spevnená

manipulačná plocha v areáli je existujúca. Hydraulický lis sa môŽe používať len na lisovanie

starýôh materiálov ako kaľtón' lepenka, folie, textílie, kobeľce, plastové materiály a pod. Po

zlisôvaní sú balíky zviazané oceľovým drôtom, následne sú vytlačené z lisu a nakladané

pomocou vysokozdvižného vozíku.

Technické parametre zariadeni:

Hydraulický lis
Tľiediaci dopravník
Pásový dopľavník hľabličkový plniaci

SK 40 H3 - jednokomorový
ND-2

DO1

B onatrenia nrĺ nľev zariadenĺa

Činnosť preváďzky sa riadi pľevádzkovou dokumentáciou a v pľípade haváľie sa bude

postupovat' podl'a opatrení pľe prípad haváľie.

Súhlas sa udel'uie na dobu uľčitú. na pät'rokov do 3L.05.2023

Termín platnosti súhlasu bol určený v súlade s ustanovením $ 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa týka iba odpadov, uvedených vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

2. Pľi nakladaní s odpadmi budú dodľžiavané ustanovenia zákona o odpadoch a s ním

súvisiacich vykonávacích právnych pľedpisov.
3. Množstvo zhromaŽďovaných odpadov musí pľevádzkovateľ ľegulovat' podľa kapacity

zariađenia na zber odpadov. Musí priebeŽne zabezpeěiť odbeľ, zhodnotenie alebo

zneškodnenie odpadov opľávnenou organizáciou na zttk|ade platných zm|ts.
4. V pľípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa nakladania s odpadmi požiađať o zmenu tohto

ľozhodnutia.

okľesný úľad Dunajská Streda, odboľ staľostlivosti o Životné prostľedie môŽe udelený

súhlas zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po

vykonanom šetrení z dôvodov uvedených v $ 102 zákona o odpadoch

II: Nadobudnutím právoplatnosti tohto ľozhodnutia sa zľuší pôvodné ľozhodnutie
vydané obvodným úľadom životného prostľedia Dunajská Stľedao odboľom kvality
životného pľostredia pod č. A 2013/01528-002-Hol zo dňa 29.05.2013 podl'a $ 64 ods. 3

zźlkona č,.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov.
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odôvodnenie

Na okľesnom úľade Dunajská Streda, odbore staľostlivosti o Životné
prostľedie, bola dňa 23.02.2018 podaná žiadosť spoločnosti FCC Slovensko, s ľ.o.'
Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, ktorej pľedmetom je pľedĺŽenie platnosti súhlasu na
pľevádzkovanie zariaďenia na zhodnocovanie odpadov aúprava obchodného mena
spoločnosti. Súhlas udelil obvodný úľad životného prostľedia Dunajská Streda rozhodnutím
ě. A20I3l01527-002-Hol zo dňa 29.05.2013. Uvedené rozhodnutie je platné do 31.05.2018.
Súčasťou predloženej Žiadosti boli:

1. Výpis z obchodného registra okľesného súdu Bľatislava I č:. 1340619
2. Rozhodnutie obvodný úrad životného prostredia Dunajská Stľeda ľozhodnutím č.

A 2013 l 0 I 5Ż7 -002-Hol zo dřla 29 .05 .Ż0I3
3' Stanovisko obce Dolný Bar zo dňa 05.02.2018

Z dôvodu pľehľadnosti okresný úľad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné
prostredie vydal nový súhlas na prevádzkovanie zariadeniana zhodnocovanie odpadov.

Nakoľko nedošlo k zmene skutočností, ktoľé sú rozhodujúce pre udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadosť o predĺŽenie súhlasu bola
tunajšiemu oľgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doručená tri mesiace pľed
ukončením platnosti vyššie citovaného ľozhodnutia, postupoval tunajší úľad tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Toto ľozhodnutie bolo zosúladené splatnou legislatívou na úseku odpadového
hospodáľstva. Iné dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili doterajší spôsob nakladania
s odpadmi nie sú znźlme.

Spľávny poplatok v zmysle zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskoľších pľedpisov bol uhľadený vo výške 4 € pľi podaní Žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 zákona č,.7111967
Zb. o spľávnom konaní vzĺeni neskoľších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa
oznámenia tohto ľozhodnutia na okresný uľad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka78913,
929 0l Dunajská Streda.
opľavného pľostľiedku.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom ažpo ľiadneho

Ing. Gab Csériová
odboľu

Doručí sa:

l. FCC S|ovensko spol. s r.o., Bľatislavská l8' 900 5l Zohoľ
2. obec Dolný Baľ, 930 l4 Dolný Baľ č. 30

{)

(,, 
1

1-.. :

a,


