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odboľ staľostlivosti o životné prostredie

Námestie geneľála Klapku 7,945 01 Komáľno
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@
okresný úrad

odbor starostlivbsü o

Č1.: ou SZP-2018I004383-4-So Komárno, 2l.03.2018

Komárno

Nám. Gen. Klapku 7,
żiyotné p.ottÍodlc
945 0í Komárno

Toto ie
dňom

ROZHODNUTIB

okľesný úľađ Komárno, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, ako pľíslušný oľgĺĺn
štátnejsprávypľetvoľbuaochľanuŽivotnéhopľostľediapođľa$ĺoĺ.. 1písm.c)a5śoas.ĺ
zákona č'. 525/2003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskoľších pľedpisov, ako pľĺslušný oľgán štátnej
správy odpadového hospodárstva podľa s 104 ods. 1 písm. đ) u $ t08 oäs. 1 písm. ń; 

"ĺLor'uč'' 7912015 Z, z. o odpadoch a o zmene a doplnení .'ĺeľtory.n zákonov v znení neskoľších
predpisov (ďalej Ley -z3kon o odpadoch"), v zmys\ę znęniá $ 97 ods. 1' písm. d) zákona
o odpadoch, v súlađe s $ 46 zákona č,.7111967 Zb. o správnom konaní (s|rávny poľiadok),
udel'uje pľe žiadatel'a

Identifikačné údaj e źiadatel, az
obchodné meno: FCC Slovenskoo s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 18,900 51 Zohor
lČo: sl 3|8 762
Štatuterny orgán: konatelia
Ing. Tomáš Antal - konatel'
Ing. Tomáš Vaľga _ konateln
Petľ Uľbánek - konatel' o,ł':- 

'.

IdentiÍikačné údaj e pľevádzky zaľiadenia:
Nazov pľevádzky: Zariađenie na zbeľ odpadov
Sídlo prevádzky: Svätopeteľská 1451/9, g47 01 Huľbanovoo katastľálne územie Hurbanovo
(pozemky parcelného čísla: 3187 l 1, 3187 t2, 3Í87 13 a 3t87 l 4)

súhlas
na pľevádzkovanie zariadenia na zbeľ odpadov.

Súhlas sa vďahuje na pľeváđzkovanie zańadenia -. druhy odpadov sú zaradenépođľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. 1, vyhlášky MZP SR č. 365t20t5 Z. z.rktorou
sa ustanovuje Katalĺóg odpadov v znení neskoľších pľedpisov, pod číslom:

Číslo dľuhu
ođpadu

Názov druhu
odpadu

Kategĺíľia
odpadu

02 01 03
0207 0r

odpadové ľastlinné tkanivá

, ,03,01 05
. ' '. ''.:' l 

'''l 
ĺill\ 1l' i\'.

/ ,l; /t !

15 01 06

odpađ zptania, čistenia a mechanického
spľacovania surovín
piliny, hobliny, odrezky, ođpadové rezívo
alebo drevotrieskové/dľevovláknité dosky,
đyhy iné ako uvedené v 03 01 04
zmiqšané obaly

o
o

o

o



17 09 Q4 zmiešané obaly zo stavieb a demoláci1 o
iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02
a17 09 03

19 08 01 zhľabky zbrablíc o j

19 08 02 odpad zIapačov piesku o
20 0l 4I ođpady z vymetania komínov o
20 0Ż 02 zemina a kamenivo o
20 03 03 odpad z čistenia ulíc o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 dľobný stavebný odpad o

Dátum zač'atia prevádzky zaľiadenia: odo dňa pľávoplatnosti tohto rozhodnutia.

Spôsob ukončenia činnosti: V prípade ukončenia činnosti pteváđzky zaríaďenia na zber
odpadov je prevádzkovateľ zariaderua povinný odovzdať všetky odpady rĺachádzajuce
sa v pľevádzkę zariadęnia na zber odpadov osobe oprávnenej na\<7adať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch a upovedomí o tom pľíslušný orgán štátnej správy'

Súhlas na pľevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov sa udel'uje do 22.08.202Í

Spôsob nakladanĺa s odpadmi:
Zber odpadu _ zllromažďovanie odpadu podľa jednotlivých dľuhov odpadov od inej osoby
vľátane jeho predbeŽného triedenia a dočasného uloženia odpadu (Svätopeterská I45Il9,
947 }lHurbanovo), zaúčelom pľepravy do zaľiadenia na spracovanie odpadov nazźlklade
zmluvnóho vŕjahu.

Spôsob vykonávania zbeľu odpadov a zabezpeć,enie ďalšieho nakladania s nimi:
odpady sa zbromaŽďujú podľa jednotliqých dľuhoch vo veľkokapacitných kontajneľoch
a následne sa pľepĺavujri na zhodnotenie (02 cl 03 _ odpadové ras1ľtmé tkanivá a 03 01 05 -
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotľieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné
ako uvedené v 03 01 04) v zaľiadení na zhodnocovanie odpadov kompostovaním: Biopľodukt
Dunajský Klátov, s.ľ.o.' Dunajský Klátov 3, 930 21 Dunajský Klátov, ICo: 36 27 5 662 a ostatné
druhy odpadov na zneškodnenie spoločnosťou: FCC Slovensko, s. ľ.o.' Bľatislavská 18' 900 51

Zohor,ICo: 3I 3I8 762, na Skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný _ Dolný Bar'
930 14 Dolný Bar.

Spôsob zab ezp ećenia odb ornej technickej kontľoly pľevádzky zaľĺadenia
odbomú technickú kontľolu prevádzky zariadenia zabezpečuje poverená oprávnená osoba: Zsolt
Csente - vedúci pľevádzky zariadęnia.

Technické zabezpečenie pľevádzĘ zaľiadenia:

Predmetné zariadenie sa nachádza v katastľálnom tlzemi mesta Huľbanovo, na cestnom
ťahu Huľbanovo - Svätý Peter, pri ceste III. tľiedy a je zabezpečené:
o Spevnenou (asfaltovou) pľístupovou cestou z ulice Svätopeterská cesta.
o Vstupnou bránou (oceľová dvojkľídlovä brána), ktoľá slúží na uzarlknutie zariadeĺia

popreváđzkovej dobe.
o Infoľmačnou tabul'ou, ktorá obsahuje ĺázov zaĺiadenia, obchodné meno a sídlo

;.;ll.1l{,j1|í'.| .l.i':' 1odpadqy'imepg a:pľiezľisko,iosobyLzodpovednej zaprevädzku a jej telefónne číslo,názov
;]l:]] ilŁi' ]-li'. \'i]1iioľgáÍtuĺ,štátnej,ĺsprávy,ĺlđo4ý vydal:-,súhlas na pľevádzkovanie zaríađenia a nénov činnosti, ,

ktoľá5a v zaríaďení vykonáva. 
:
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o Vnútornou spevnenou (betónovou) ľnanĺpulačnou plochou, zabezpeěenou tesniacimsystémom tak, aby neđochádzalo k úniku kvapalnej frakciä do okoĺiteho Životného p.ort..áiu.-o Zariadením na zĺst'ovanie množstva piĺvezených odpadov: mostová vźhä Tenzona
na zisťovanie hmotnosti do 40 ton

o Betĺónovou ľampou na vstup zberoých vozidiel pľi manipulácii s odpadom.o Administľatívnou budovou (kancelarią šatňa, sóciálne zaiađenie,spľcha a umyváľeň). Tátobudova je vykurovaná ústredným plynov)im kúrením.o Pľĺestoľom pře zhromaž,d'ovaniecudzoľodých tátok (tieto mateľiály budú zbĺomažďovanévo vhodných uzavretých nádobách apo icń naplnení odvezené oprávnenou organizáciouna zneškodnenie)'
o Kanalizáciou (žumpa)o vodovodom a elektrickou pľípojkou.o Hasĺacimi pľístľo jmi, zhľadiska pľotipožiam eho zabezpečenia (ručné hasiace prístľoje _ 1ks práškový PG6 PDC _ 6 kg, 1 ks vođiny W9 P/MDS _^9L). okiem toho aľeál je prístupnýhasičskej azáchrannej techniře. '
r oplotenim 2r5 vysokým plotom po celom obvode z dôvodu zabráneniu vstupu cuđzímosobám anazabezpečenie ódpadu pied jeho odcuđzením, alebo inýmnežiaducim únikom.o Vel'kokapacĺtnými kontajnermi s uvederrín kategóľie odpađu, druhu odpađu a ntlzvtl'odpadu podľa Katalógu odpadov, pľe ktoý ie uľeen} (12 ks velkoobjemových kontajnerovkapacite 35 m3).
o Kamerorým systém om (2 kameľy)
o Pľe prípad úniku látok škodiacim vo{á1, problémových látok, sú vo vyhľadenom priestoľev objekte zariaderuaumiestnené pľostľiedky na ich odjránenie - sorpčné materiály a pľacovnépľostľiedky vvrľvlłv lrr

o Zbernou nádobou zodpovedajrĺcou systému zbeľu komunálneho odpadu v mesteHurbanovo na komunáinô odpaäy, ktoľé *łĹu;ĺ poeas prevádzky zariaďenia. Zoznarnkomunálnych odpadov vzniknutýcĹ pľi pľevá dzke zwiađenia (eđnotlive áruhy komunálnychodpadov súzaľädené podľa ,ožn^, ódpadov uvederý'vill"h;:."i iryhlasky uŽľ snč,.36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Kaialóg 
"d'J;;ĺ:.'nä'řä*iy,' 

t

- 20 03 01 zmesový komunálny oapáa (kategóľia;ó;,- ostatný).

Technĺcké požiadavky pľevádzĘ zaľiadenia:L Zariađenie sa musí označit'inňrmačnou tabul'ou viditel'nou z veľejného priestľanstva, ktorámusí obsahovať najmä:
a) názov zanađenia,
b) obchođné meno a sídlo alebo miesto podnikania pľevádzkov ateľa zariaclenia,c) prevádzková doba załíadenia,
d) zoznam druhov odpalov s ktoými sa v zariadení nakladá,
e) nźnov orgĺĺnu štátnej správy, ŕtorý udelil srihlas na prevádzkovanie zariađenia(okľesnýúľad Komárno, odboľ starostlivostí o Životné p'"'t..áĺ"l,
f) meno a priezvisko osoby zodpovedn ei zapreiádiuu)ariaaenra a jej telefünne číslo,g) nŁov činnosti, ktoľá sa v zaíiađeníuýtonarru.

2' Pľiestory zniadenia treba pľevádzko.vát'hk, aby nemohlo dôjsť knežiaducemu vplyvu
^ lu životné prostredie a k pošĹodzovaniu l'-otneno -":oL'3' Zamestnanci musia vykon pľacovnej činnosti 

'yL""ai"ľ tak, aby boli dodrŽan é orgaĺízačné,technické a technologické postupy pievádzk y záriadenia uvedeně v dokumente ,,Pľevádzkovýpoľiadok".
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Bezpečnostné opatľenĺa pľi pľevádzke zariadenia:
I. Zariadenie je potrebné pľevádzkovať v súlade so schváleným ,,Prevźtdzkový poriadok .

4. ,,Prevádzkový poriadok" vyvesiť na viditel'nom mieste v pĺevádzkovej budovę zaríađenia
a všetci pľacovníci s ním musia bý'preukázateľne oboznámení.

2. Príjazdová cesta do aľeálu zaríaďeniana zhodnocovanie odpadov musí bý vždy voľná.
3. obsluhujúci peľsonál, ako aj ostatné osoby nachádzajúce sa v aľeáIi zariadenía (vodiči a pod.)

sa musia riadiť pokynmi osoby zodpovedajtrcej za prevádzku zariadenia na zber odpadov
v súlade s ,,Prevádzkovým poľiadkom".

4. Ie zakázané opľavovať, čistiť arobiť íné zásahy do technologických častí zaríaďeniaĺazber
odpadov, pokiaľ sú v prevádzke'

5. Neustále dbať o poľiadok a čistotu zariadenia.
ó. ProtipoŽíarne zanadenia musia byť vžđy v pľevádzkovateľnom stave.

Podmienky súhlasu

2. Prevádzkovateľ zaríađerua je povinný pľevádzkovať zaľíadeníe v súlađe so zákonom
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov.

2. oznámiť okĺesnému úľadu Komámo, odboru starostlivosti o životné prostređie ukončenie
preváđzky zańadenia 30 dní pred jeho uzatvoľením.

3. Zhodnotiť a zneškodniť všetĘ ođpady nacháđzajuce sa v zaľiadení najneskôr ku dňu
uzatvorenia prevádzky zariaďenia a odpady odovzdať len osobe oprávnenej rrakladať
s odpadmi podľa zálkona o odpadoch'

4. Pręvádzkovateľ zariadeĺia je povinný prevádzkovať zariadenie na zbeľ odpadov v súlađe
so zákonom o ođpadoch a v srilade s ,,Preváclzkowým poriadkom".

4. Akékoľvek zmeny pľi činnosti nakladania s ođpadmi, alebo únik odpadov, neodkladne ohlásiť
okľesnému rľadu Komárno, odboru staľostlivosti o životné prostľedie.

"'r '. '

V prípade nedodržiavania horeuvedených podmienok alebo povinností ustanovené
zákonom o odpadoch a ĺađvazlljriceho vykonávacieho predpisu (vyhláškaľvĺŽp SR č. 371l2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch v zneni neskorších
predpisov), okresný úrad Komáľno, odbor starostlivosti o životné pľostredie, v zmysle $ 114
ods. 1 zźlkona o odpadoch, môŽe tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

odôvodnenĺe

Žiadosťou pod číslom: DoS/290ll2}l8, zo dňa29.OI.2OI8, doručená dňa 23.O2.20I8,
spoločnosť FCC Slovensko, s. r.o.' Bratislavská 18, 900 51Zohor,IČo: :1 318 762,prevádzka:
Svätopeterská I45Il9, 947 01 Huľbanovo, (ďalej len ,,pľevádzkovateľ zanadeĺia,,) požiadal
okľesný uľad Komámo, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie, ako pľíslušný organ štátnej
spľávy odpadového hospodĺáľstva o udelenie súhlasu napteváđzkovanie zaľiadenia nazber
ođpadov kategóľie,,ostatný odpad".

Zariadeníe ĺa zbęr odpadov sa nachádza v katastrálnom území Hurbanovo, Svätopeteľská
145I19, 947 01 Huľbanovo, na pozemkoch paĺcelného čísla: 3187lI, 318712,378713 a318714.
Zariadenle slúži na zber odpadov, kategóľie ,,o" _ ostaĘý (zaľadenie jednotlivých dľuhov
odpadov pođľa zoznannÍt odpadov uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky }/rŻP SR č. 36512015 Z. z.,
ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je uvedený vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia).
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Zámer na pľedmetné zariadenie na zbeľ odpadov kategórie ,,ostatný odpad.o nebolopotrebné vypľacovat' v zmysle zákona ĺ. ziĺzooe 7. ,. oposudzovaní vplyvov na životnépľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, dôuodu, Že nepodlieha posudzovaniu.Predmetné zanadenie na zber,ődp"oářtál" pievedzkovanj 
"á 

."n 20IO na zakladerozhodnutia obvodného rĺradu životného p.";..d;Ii;;á-o, udeleného pod č:. j.: 2O1O/01048-So' zo dřla03'06'2010 (doba platnosti .úJ'íu.u ä;i.ôI.)ol:l br" ,p;io6;JJ ł.s'ł. Slovensko,s'ľ'o" Bratislavská 18' 900 5I Zohor, rČo: 3 i 3í8 ;6;, v znenírózhodnutia obvodného úľaduživotného prostredia Komĺárno p"a i.:.'-äőisiőőń\-z-So, zo dň^ |ś.ó;.2013,ktorým bolapredlžená doba platnosti súhlasu äo 3 1'ĺĺs zoii, 
" 

,ł*i*rnodnutia oł.esrrełro úradu Komiíľno,odboľu starostlivosti' oŽivotné pľostľedie poa u.:.; oU-KN-oszi-žoíeĺO0g616-4, zodňa03'08'2016' ktorým bola vykoniná zmena vo veci doplnenia zbęr|l, d-'átši.ho druhu odpaduna predmetnom zariadení a v znęnírozhodnuti" oń"''"l'o úradu Komárno' odboru staľostlivostio Životné pľostľedie pod č' j': oU-KN-oszP-i0iijőiá-zag-z, zo dřla źe .io.zole, kbrým bolavykonaná zmena vo veci ž^"ny obchodneh; il";;oločnosti u stututaL"ho orgánu (FCCSlovensko' s' ľ'o'' Bratislavská 18,. 900;1_ž;h";:]ěď"ä , iir"łäl, pľičom ostatnéidentifikačnéúdaje (sídlo a lČo) zoJali nezmenené.
K žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariad'enia na zber odpadov,

ľTľ.ffi.ľ'ľł'ť""r?u"uo"n'u 
predložil 

"uď"ď*"ä äeŽitosti " p"átuĺ y naľozhodnutió
1' Výpis 'obŤťľ|g registľa okľesnélro súdu Bratislava I, Číslo dožiadania: el-18561/2018/8' oddiel: Sro-, Vložka oĺ.l"i iląoä|g'.o ďřla l4.O2.2018 pre prevádzkovateľazariadenia_ predmetom podnikania: poanikanĺ.-u-oulu.ti nakladania s ołpadmi.2' 

"Nájompá zmluya*o p'*ĺj-" nehn11teľn"'ti ĺp"äty pur""lnJt o oĺšň' : ft7/1 a 318712)medzi prenajímateľđm: "Mesto 
Hurbanovo, Ęomárňanskĺ 9t,_^"gąl01 Hurbanovo,ICo: 00 306 4,52 a fj91c9m _ prevádzkovateŕom zariadenia, uzatvorcnćt dřn 22.08.2Ollna dobu 10 ľokov 

$3a.1ajej poąĺru obĺauoÁa zÁiuuny-ĺ stranami.3' Rozhodnutie príslušného" 
't'urr"urreł'o ĺ.uáu' 

-^ilłl" 
_Hurbanovo, Komáľňanská 97,947 01Huľbanovo, god č' j': 10l2l20os/zoolą., b.ůiőosĺzoo4-6, Á ii^ źl.04.2004,ktorýmsa povoľuj e prevádzkovaieľovi zariad'enia L^"Áł účelu uzĺvania Jłvby: ,,Prekládkovástanica TKo azbemý dvor o*l:L''"|^ .;;i;", u katastľálnom uzemí Huľbanovona pozemkoch parcelného čírlu' ilsl ll, 3187 /2, 318713 a 318714.4' Súhlas naprevádzkovanie 

'u"uaćriu-n7-7ber;6;;; od Mesta Hurbanovo, Komárňanská91' 947 01 Huľbanovo, IČo: oo:oo ąsz, ,iiine 
"pod 

značk ou ii-ů-ll7l2ot8, zo dňa23.02.2018 pľe spoločnosti FCC Sl;ńrlä-::ľo., Bratislavská 18, 9005l Zohor,ICo: 3l 3l8 762, pĺevád,zka: Svżĺtopeteľ skćĺ I45t/9, g47 01 Hurbanovo.
'. ü.Ĺ1ĺ1"ĺlřĹff'1Ti:Häľ?:""';#.;:ł':^ł:ľőí',í',o,,am 

dľuhov odpadov, s ktoľými
6. Rozhodnutie

inšpekto;;t;''"","äl*iiJff Ł'ľB]:,'"#111i:ää:Ę1iöľźiö"ääff liđľ"T:'ľ;?číslom: 3290/947-olplłzooeĺruLz70160l}'4,;; iĺł-ol.oe .z006, v zneníneskorších zmiena doplnkov' ktoľým. sa povol'uje vykonávanie Ji*"ui 
.v-ptevádzke ,,Skládka odpadov

- łii:'śŁ['ůľ'#ii:ffľ';ü'"ľ";"ň"'''y 
ń;;" i.äi..uadźkovatel'a' .Ä.s.ł. Slovénsko,

7 ' objednávka uzatvoren á dřn 02'01.2018 medzi prevádzkovatel'om zariad,eniaa spoločnost,ouBioprodukt Dunajský Klátov, ....o..' ounajsky ńatou 3, g3O 21 Dunajský Klátov,ICo: 36 275 662 na-zabezp'o.ni. 
"r'od.'o.o-'vańu "äp"a' katalógového čísla: 02 01 03 _odpadové rastlinné tkanivĺ biofeľmentáciou. 1komiostĺĺľeĺ) na pľevádzke: Centrálne

iä"j:iľäľł:fl i\or.,łEľ,",i, łľ:Wää'"'.il;i! u,unoío - Ĺ""e na pozemko ch
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8. Splnomocnenie udelené dňa O2.OI.2OIB od pľevádzkovateľa zariadenia vzastúpení: Petr
Urbrínek a Ing..Tomáš Vaľga _ konateľov .poloeno'tipľe splnomocnenca: RNDr. Dominika
Mindašová, đátum naľodđnia: 23.03.1983' číslo oP: HG6:27O3, vo veci zastupovania
a konania v predmetnej veci v zmysle splnomocnenia

.. ýkľesný .úrad. 'Komáľno, odbor shrostlivosti o Životné pľostľedie oznámil
pľevádzkovateľovi zariad.enia doporučeným listom pod č'j.: oU-KN-ośŽp-zot8l}04383-2,
zo dňa 27.02.2018 (doručené dňď 05.03.żols; u *.rŕu Huľbanovo (doručené dňa 05.03.2018j
zač'atie konania v predmetnej veci a pľedvoial účastníkov konania na ústne pojednávanie,
spojené smiestnou ohliadkou, ktoré sa_konalo dňa 2O.O3.20I8. Naústnom pojednávaní neboli
vznesené žiadnę námietky voči udeleniu predmetného súhlasu. okresný úľad komáľno, odbor
staľostlivosti o Životné prostredie vykonäl dňa 20.03.2018 miestnu ohliadku na ptevádzke
zariadenia azistil, že prevźĺdzkovateľ zaria,Jenia mázabezpečené technické abezpečnostné
poži adavky pt ev ádzky zariadenia na zb er o dpado v.

okľesný úrad Komámo, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, ako pľíslušný orgán
štá1nej spľávy v odpadovom hospodáľstve, na zétklade vyššie uvedených skutočností žiadostivyhovel a udelil súhlas na pľevádzkovarrie predmeiného zariaáenia nazbet odpadov
s podmienkami, ktoľých dodržiavanie je bezpodmielrečne potrebné.

' Nakolko predmet žiadosti nie je 'ý rozpore s ustanoveniami právnych predpisov
v odpadovom hospodaľstve a nie sú ním óhľc',zené ptavaa právom chľánené záujmy účastníkov
konania, bolo ľozhodnuté tak, ako sauvádzavo vyrókovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny pop|atok vo výške 1l'-- € (slovom: jedenásť eur), bol zaplatený dřn23.O2.20I8
v zmysle poloŽky 162 písm. d) zákona č,'',45/1Ó95 Z' z' o správnych pcplatkoch v znenineskoršíchpredpisov. 

Poučeni. 
' J--- r_)

Podľa $ 53 a 54 ods. l a 2 zákona č,. 7111967 Zb, o spľávnom konaní vzneníneskoľších pľedpĺsov (spľávny poriadok) moŽno pľoti tomuto rozĹodnutiu podat, odvolanie
v lehote do 15 dní ođo dňa jeho doručenia na spľávný orgán, ktorý napadnuté ľozhodnutie vydal.
Toto ľozhodnutie je pľeskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych-oprávných prostriedkov.
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RNDľ. Martin Bičian
vedúci odboľu
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Doľučuje sa:
1. FCC Slovensko, s.r.o.' Bratislavská 18,900 5I Zohor

RNDľ. Dominika Mindašová - splnomocnenec
2. Mesto Hurbanovo, Komáľňanská 91, g47 0I Huľbanovo

Mgr. Ildikó Basternák _ primátorka mesta
Na vedomĺe po právoplatnosti:
l' okľesný urad Nitľa, odbor staľostlivosti oživotné prostľedie' Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra
2' Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektoľát Životného prostredia Bratislava, Stálepracovisko Nitra, Mariánska dolina 7,94g01 Ńitra
3. okresný úľad Komárno, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, ďa
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