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odbor staľostlivosti o Životllé pľostľedie

Nánestie generála Klapku 7,945 01 Komáľllo

Komáľno, 31.10.2018okresný úrad Komárno
odbor starostlivosti o Žiyotné prostredie

Nám. Gen. Klapku 7' 945 0í Komárno
Toto

dňom

okĺesný úľad Komámo, ođboľ starostlivosti o Životné prostredie' ako pľíslušný orgánštátnejsprávypľetvorbuaoclľanuŽivotnéhoprostľeđiapodľa$roa.. 1písm.c)a5śooš.ĺ
zákona č'.525/2003 Z, z. o šŕátnej spľáve starostlivosti oŹivotné prostredie a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znenĺ neskorších pľedpisov, ako pľĺslusný oľgán štátrrej
správy odpadového lrospodaľstva podľa $ 104 ods. 1 pi.-. a) u $ 108 oäs. 1 písm. ń; 

"ĺLonáč'79/20L5 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnenĺ nieľtorych zákonov vznení neskoľšíchpredpĺsov (d'alej len 
',zákon o odpadoch"), u zrnysle zneniá $ 114 ods. 1 písm. a) bod 2.zákona o odpadoch, v súlade s s 46 zźlkolla č..-7Í/1967 Zb. o spľávnom konaní v znení

neskoľších predpisov (ďalej len ,,spľávny poriađok..),

mení
rozhodnutie okľesného úradu Komárno, odboru staľostlivosti o Životné pľostredie udeleného pod
č' j': oSZP-20I8l004383 - 4 - So, zo dňa 2I.03.2018 (doba platnosti súhlasu d,o 22.08.z1žt),
ktoým bol udelený súhlas podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, pre spoločnost,:

ROZHODNUTIE

Id entifikačné údaj e źiadatel, a:
obchodné meno: F'CC Slovensko, s.ľ.o.
Sĺdlo: Bľatislavská 1'8,900 51 Zohor
lČo: sl 3t8 762
Štatutárny oľgán: konatelia
Ing. Tomáš Varga - konateľ
Petľ Uľbánek - konateľ
Ing. Eva Mikulášiová - konateľ
Ing. Tomáš Fajkus _ konatel'

Identifikačné údaje pľevádzky zariadenia:
Ná_zov prevádzky: Zaľiadenĺe na zber odpadov
Sídlo pľevádzky: Svätopeterská 1451lg, 

_gąl 
ol Huľbanovo, katastľálne űzemie Huľbanovo(pozemĘ parcelného čísla: 3187 11, 37872,31873 a 3187 14)

nasledovne:

Vo výľokovej časti ľozhodnutia sa súhlas na prevádzkovanie zariadenia na ńer ođpadovdopĺĺao nasledovné druhy
uvedeného v prílolre č. 1, vy

odpadov -. dľuhy odpadov sú
hlášky vĺžp sRč. 365t2015 Z.

zaľađené podl'a zoznamv odpadov
z., ktoľou sa ustanovuje Katalógodpadov v

Císlo druhu
znení neskoľších pľedpisov, pod číslom:

Názov druhu Kategória
odpadu ođpadu odpadu
02 01 10 odpađovékovy o
03 03 08 odpad z triedenia papiera a lepenky uľčenýclr na ľecykláciu o04 0221 odpad z nespľacovaných textilných vlákien o04 0222 odpad zo spľacovanýclr o070213 odpadový,plast o
10 02 10 okuje z vąlpovania

textilných vlákien

o



11 0s 0i
t2 0I 01
12 01 02
12 01 03
t2 0I 04
12 0I 05
13 01 10
13 01 11

13 01 13
13 02 05

t3 02 06
13 02 08
15 01 01

15 01 02
15 01 04
i5 01 09
15 02 03

tvrdý zinok
piliny a triesky zo železných kovov
praclr a zlomky zo železných kovov
piliny a tľiesky zneželezných kovov
pľach a zlonrky z nežęlezných kovov
hobliny a triesky z plastov
nechlórované mineľálne hydraulické oleje
syntetické hydraulické olej e
iné hydraulické oleje
nechlórované minerálne motoľové, pľevodové
a mazacie oleje
syntetické motoľové, pľevodové a mazacie oleje
iné motoľové, pľevođové a mazacie oleje
obaly zpapiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z kovu
obaly z textilu
absorbenty, filtračné materíály, handľy na čistenie
a ochľanné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
železné kovy
neŽelezné kovy
plasty
vyradené zaríaďeĺia obsahuj úce chlórfluórované
uhľovodíky, HCFC, HFC
vyľadené zariadenia ob s ahuj úce nebezpečné časti 

* 
iné

ako uvedené v 16 02 09 aŽ 16 02 12
vyľadené zańadęnia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
nebezp ečné časti odstránené z vy r adený ch zariađení
časti odstránené z vyľadených zaríaďeĺí,iné ako uvedené
v160215
olovené batéľie
niklovo-kadmiové batérie
alkalické batérie iné ako uvedęné v 16 06 03
plasty
meď, bronz, mosadz
hliník
zinok
Železo a oce]'
cín
znriešané kor,y
káble iné ako uvedęné v 17 04 I0
odpad zo železa a ocele
odpađ z neželezných kovov
papieľ a lepenka
železĺékovy
neželezné kovy
plasty a guma
textílie
papieľ a lepenka

16 01 17
16 01 18

16 01 i9
T6 02 II

16 02 13

16 02 14
16 02 15

16 02 16

i6 06 01
16 06 02
16 06 04
17 0203
17 04 0t
r7 04 02
17 0404
17 0405
17 0406
t7 0407
T7 04 LT

19 10 01
|9 10 0Ż
19 12 0I
19 12 02
t9 12 03
19 12 04
19 12 08
20 01 01
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20 01 04
20 01 10
2001 i1
20 01 2I
20 0r 23
20 01 35

20 01 36

20 01 39
20 01 40

obaly z kovu O
šatstvo o
textílie o

NŽiaľivky a iný odpad obsahujúci oľtut'
vyľadené zariadeniaobsahujúce chlóľfluóľované uhľovodíky N
vy'ľadené elektrické a elektľonické zariađenia iné ako N
uvedené 20 01 2I aZO OI23, obsahujťlce nebezpečné časti*)
vyradené elektrické a elektľonické zariađenia iné ako o
uvedené 20 0I 2I,20 0I 23 a20 01 35
plasty O
kovy O

ostatné časti výľoku ľozhodnutia ostávajú nezmerrené.
Toto rozhođnutie je neoddeliteľnou súčasťou ľozhodnutia okľesného úľadu Komárno,

odboľu starostlivosti oživotné prostľedie, pod č. j.: oSZP-2018l004383-4 - So, zo día
2r.03.2018.

odôvodnenie
okĺesný úľad Komáľno, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie, ako príslušný oľgán

štátnej spľávy odpadového hospodáľstva obdľŽal dňa 01'10'2018 pod číslom DoS/2609l2OI8,
zodřla 26.09.2018, od spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., Bľatislavská i8, 9005l Zohot,
lČo: : I 3I8 762, preváäzka: Svätopeteľská 145Il9, g47 01 Huľbanovo (ďalej len
,,pľevádzkovateľ zariadenia"), žiadosť v zmysle $ 114 ods. 1 písm. a) bođ 2. zákona o odpadoch
o zmenu ľozhodnutia okľesného úradu Komáľno, odboľu staľostlivosti o Životné prostredie, pod
č. j.: oSZP-20I8l004383 - 4 - So, zo đňa 2I.03.2OI8, vo veci ľozšírenia zberu o ďalšie d'ohy
odpadov, ktoľé sú uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Pľedmetné zariađenie na zber odpadov je pľevádzkované na ztů<|ad'e ľozhodnutia
okĺesného úľadu Komáľno, odboru staľostlivosti oŽivotné pľostľedie, pod č.j.: OSZP-
20181004383 - 4 - So, zo dňa 21.03.2018 (doba platnosti súhlasu do 22.O8.2O2I) arozhodnutia
obvodného úľadu životného pľostredia Komátno, udeleného pod č. j.:20tOlOI725-So, zo dňa
I2.1I.20I0, v znení ľozhodnutia okľesného úľadu Komáľno, odboľu staľostlivosti o Životné
prostľedie pod č. j.: oU-KN-OSZP-2013/00006_3-So, zo dňa 09.IO.2013, ktoľýrn bola pľedĺŽená
dobaplatnosti súhlasu do 3 LI2.2018 a v znení ľozhodnutia okľesného úľadu Komáľno, odboru
staľostlivosti oživotné prostľedie pod č.j.: OU-KN-osZP-2OI6l01337I-2' zodňa 26.1O.2016,
ktoľým bola vykonaná zmena vo veci zmeny obchodnélro mena spoločnosti a štatutáľneho
orgánu, pľičom ostatné identifikačné údaje (sídlo a lČo) zostali nezmenené. Z dôvodu,
Žeplatnosti ľozhodnutia pod č. j.: 20I0lO1725-So, zo dňa I2.II.201O končí 3I.I2,20I8,
prevádzkovate7' zariaďenia poŽiadal o zmenu srihlasu udeleného pod č. j.: }SZP-2018/004383 - 4
- So, zodňa 2I.03.2018, vo vecidoplnenia odpadov vpredmetnorn rozhodnutí o odpady
uvedené vo výrokovej časti ľozhodnutia udeleného pod č:. j.: 20I0l01725-So, zo dřla I2.1L20IO
a zároveň o doplnenie zoznamv odpadov o ďalšie druhy nebezpečných odpadov.

Pľevádzkov ateľ zańađenia pľedIo žil dřr- 26.O 6.20 18 okľesnému rĺradu Komárno, odboľu
starostlivosti o Životné pľostľedie podľa $ 22 zákona č:. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na Životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov
(ďalej lęn ,,zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") oznámenie o zÍnene
navľhovanej ěinrrosti ,,Zańadenie na zbeľ odpadov Huľbanovo". Navľhovaná činnosť svojimi
paľametľami podľa Prílohy č. 8 zákona, kapitoly č,. 9 _ Infi'aštruktúra, položka 9 _ Stavby,
zariadenia,,objekty a priestoľy na nakladanie s nebezpečrrými odpadmi _ ôa lo t/ľok poďieńá
zisťovaciemu konaniu, ktoľé pľíslušný orgán vykonal podlb $ zl iákona o posudzovaníiplyvov
na životné pľostľedie.

ĄJ



okresný úľad Komáľno, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, vydal podľa $ 29 ods.
11 zákona oposudzovaní vplyvov naŽivotné pľostľedie a $ 46 zálkona ě.7111967 Zb.
o spľávnom konaní v zneni neskorších predpisov prevádzkovateľovi zaňađeniarozhodnutie pod
č. j.: oU-KN-osZP-20I8l010337-17-Po,zo đřra 24.09.2018 (právoplatné dňa 16.10.2018),
v ktorom sa uvádza, Že navrhovaná činnost' prevádzkovateľa zaiađenia ,,Zaľiadenie na zbęt
odpadov Hurbanovo'' sa nebude posuđzovat''

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zbeľ odpadu _ zhľomažďovanie odpađu podl'a jednotlivých druhov odpadov od inej osoby
vrátarre jeho pľedbeŽného triedęnia a dočasného uloŽenia odpadu (Svätopeteľská |451lg,
947 0I Hurbanovo), zauč,e|om pľepľavy ďo zariadenia na spľacovanie odpadov nazáklad,ę
zmluvného vzťahl'

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi
Spôsob vykonávania zberu od p adu z elektr ozariadení:
Zl'lromaŽďovacie miesto odpadu z eIeL<trozariadení je vy.členené ako samostatné miesto
vjestwjricom sklade (hala druhotných suľovín). Vsektoľe zbetu elektľoođpadov súuloŽené
kontajneľy, do ktoľých sa bude ukladať vyzbieruný elektľoođpad.
Spôsob zabezpeč.enĺa prepravy a spľacovania odpadu z elektrozariadení: odbeľ, pľeprava
a nás]edné spľacovanie elektroodpadu je zabezpeč,ené prostređníđtvom
spoločnosti ENVIROPOL, s.ľ.o.' organizačná zložka, Lamačská cesta 45, 84i 03 Bľatislava,
ICo:46 0I7 305' prevádzka: Aĺeál bývalých Trnavských automobilových závodov, Petzvalova
20' 917 0I Trnava' ktoľá zabezpečuje Spľacovanie odpadu z elektrických aelektronických
zariadení v ľozsahu svojej autoľizácie'
Spôsob vykonávania zbeľu opotrebovaných batéľií a akumulátorov:
Zhromažďovacie miesto opotrebovaných batérií a akumulátorov je vyčlenené ako samostatné
miesto v jestvujúcom sklade (hala dľuhotných suľovín), vktorom je umiestnený certifikovaný
univerzálny kontajner 28'0 l, typ 6049 o objeme 280 1, určený na zbĺ.ľ opotrebovaných batéľií
a akumu]átorov.
Spôsob zabezpečenia prepľavy a spľacovania odpadu z opotľebovaných batéľií
a akumulátoľov:
Zber a pľeprava opotľebovaných batérií a akumulátorov je zabezpečené pľostredníctvom
spoločnosti AKU _ TRANS, s.r'o.' Niklová 4313,926 0I Seľeď, IČo: rł B6 9ż4. Spracovanie
_ zhodnotenie opotľebovaných baterií a akumulátorov je zabezpečené spoločnosťou ŃSA' s.r'o.'
Niklová ul., 926 01 Seľeď, IČo: 36024376 a MACH TRADĚ, s.r.o.' Niklová ulica,
92601Seľed', lČo: :I347 011, ktorá zabezpečuje spracovanie aľecykláciu použitých batéľii
a akumulátoľov v rozsahu svojej avtorizácie.
Spôsob vykonávania zberu opotľebovaných olejov:
Zhľomažďovacie nriesto opotľebovaných olejov je vyčlenené ako samostatné miesto
v jestvujúcom sklade (hala đruhotných suľovín), v ktorom sú umiestnené ceľtifikované
nepľiepustné sudy so záchynými vaňami, určené nazber opotrebovaných olejov.
Spôsob zabezpečenĺa pľepľavy a spľacovania odpadu z opotľebovaných ól.1oo,Zb7 a prepľava opotľebovaných olejov -je 

zabezpeč,ené pľostľedníctvom
spoločnosti KONZEKO, s.r.o.' Aľęál NPZ 510 Markušovc", ĺČo: 31 659 77Ż, ktoľá
zabezpečuje zhodnocovanie odpadových olejov v rozsahu svojej autoľizácie'
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Spôsob vykonávania zbeľu odpadov kategĺirie ,,ostatný" a zabezpečenia prepľaYy
a spracovania odpadu:

odpady sa zhĺomažďrJJit podľa jednotlivých druhoch v kontajneľoch a sú násleđne
odovzdané na ďalšie nakladanie (zhodnocovanie, zneškodňovanie) v zmysle uzatvoľených zmlúv
s oprávnenými osobami.

okľesný úľad Komámo, odbor starostlivosti o životné pľostľedie oznźlmĺI
pľevádzkovateľovi zariad,enia a mestu Huľbanovo dopoľučeným listom pod č' j.: oU-KN-OSŽP-
2018/013850 -z, zođňa 16'10.2018 začatie konania vpredmetnej veci apľedvolal účastníkov
konania na ústne pojednávanie, spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa konalo dňa 31.10.2018.
Na ústnom pojednávaní neboli vznesené žiađne námietky voči ude]eniu pľedmetného súhlasu.
okresný úľad Komáľno, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie vykonal dňa 31.10.2018
miestnu ohliađku na pľevádzke zariađenia a zistil' že pteváđzkovateľ zariađenia má zabezpeč,ené
technické a bezpečnostné poŽiađavky pľevádzky zariadenia na zber pľedmetných odpadov.

Na základe uvedených skutočností olaesný úľad Komámo, odboľ starostlivosti o Životné
prostredie vyhovel žiađateľovi aľozhodol tak ako je uvedęné vo výrokovej časti tohto
ľozhodnutia.

K žiadosti o zmenu pľedmetného ľozhodnutiažiaďateľ predložil nasledovné náležitosti:
i. Výpis z obchodného registra okľesného súdu Bľatislava I, Čĺslo đoŽiadania: el-

20873312018iB, oddiel: Sľo, Vložka číslo: 13406lB, zo đňa27.02.2018 pre pľevádzkovateľa
zaľiađenia- pľedmetom podnikania: podnikanie v oblasti rrakladania s odpadmi.

2. Rozhodnutie olaesného úľadu Komámo, odboľu starostlivosti o Životné prostľedie, pod
č. j.: oSZP'20181004383 - 4 - So, zo dňa 21 .03.201 8, ktoľým bol v zmysle $ 97 ods. 1 písm.
đ) zákona o odpadoch udelený súhlas na prevádzkovanię zariadenia na zbęr ođpadov,
prespoločnosť FCC Slovensko, s'ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor, lČo: :1318762,
prevádzka: Svätopeteľská 145Il9, 947 01 Huľbanovo.

3. Splnomocnenie udelené dňa 02'0L20I8 od pľevádzkovateľa zariađenia v zastúpení: Petľ
Uľbánek a Ing. Tomáš Varga - konateľov spoločnosti pľe solnomocnenca: RNDľ. Dominika
Mindašová, dátum naľodenia: : vo veci zastupovania
a konania v pľedmetnej veci v zmysle splnomocnenia

4. Rozhodnutie okľesného úradu Komárno, odboru staľostlivosti o životné pľostľeđie, pod
č. j.: oU-KN-oSZP-2018/010337-17-Po,zo đřr- 24.09.2018 pođľa $ 29 ods. 7 zźtkona
č,.2412006 Z. z. o posuđzovaní vplyvov na životné pľostľedie a o Zmene a doplnení
niekto_rych zákonov, v ktorom sa uvádza, že navľhovaná činnosť pľevádzkovateľa zaľiaďęnia
,,Zariadenie na zbe'ľ odpadov Huľbanovo sa nebude posudzovať.

5. Zmluva o zapojení sa do systému PREBAT za účelom zberu, dopravy a spľacovania
použitých prenosných batérií a akumulátoľov, uzatvoľená dňa 04.07.2008 na dobu neurčitu
medzi pľeváđzkovateľom zariaderlia a spoločnosťou AKU - TRANS, s.r.o'' Niklová 4313,
926 0I Sereď, lČo: :ł 136 g24.

6' Pľehlásenie zo dňa 20.10.2005 od spoločnosti AKU _ TRANS, S.ľ'o.' Hozova 10,
949 0I Nitľa, lČo: lł 136 g24,v ktorom sa uvádza, Že odpad odobeľaný od pľeváđzkovateľa
zariadenia je dodávaný do spoločnosti MACH TRADE, S.ľ.o., Niktová ulica, 926 01Sereď,
ICo: 3I 347 0I1, ktorá je zhodnocovateľom odpadov.
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7. Zmluva o odbeľe nebezpeěného odpadu uzatvoľená dňa 01 .04.2011 na dobu neuľčitu medzi
spoločnosťou AKU _ TRANS' s.r'o.' Hozova 10, g4g 01 Nitľa, lČo: 341369Ż4
ďspoločnosťou MACH TRADE, s.ľ.o.' Niklová ulica, 926 01 Sereď, lČo::I341 o1I.
Pľedmetom zmluvy je uvedených v zmluve automobilovou a železničnou dopravou pre
spoločnosť AKU _ TRANS' s.r.o.' Hozova I0, 949 01 Nitľa z celého uzemia Slovenskej
republiky do spoločnosti MACH TRADE, s.r.o.' Niklová ulica, 926 0I Sereď za účelom
zhodnocovania.

8. Mandátna zmluva azmluva o spolupľáci uzatvoľená dřĺa 11.01.2018 na dobu neuľčitu medzi
spoločnosťou AKU TRANS, ....o., Hozova 10, g4g 01 Nitra, IČo: 34136924

spoločnosťou MACH TRADE' s.ľ.o.' Niklová ulica, 926 01 Seľeď,
:31347 011 (objednávateľ) a spoločnosťou INSA' s.ľ.o.' Niklová ulica, 926 0I Seľeď,

lČo: :o O24 376 (objednávateľ). Predmetom zmluvy je poskýovanie pre objednávateľa
služby dopravcu (poskytovateľ).

9. Rozhodnutie okľesného úľadu Trnava, odboľu staľostlivosti o Životné pľostredie, ođdelenia
ochľany prírody a vybľaných zložiekživotného pľostľedia kľaja, Kolláľova 8,9I7 02Trnava,
pod číslóm: oU-TT-o1ZP1-2O18/010020/Fo,'zo dřr- 23.04.2018, ktoým bola pľedížená
platnosť súhlasu okľesného úľadu Tľnava, odboru staľostlivosti o Životné pľostredie,
oddelenia ochľany príľody a vybľaných zložiek Životného pľostľedia kľaja, Kollaľova 8,

9I7 02 Trnava, pođ číslom: oU-TT-osZPI-20I4/00890/Fo, zo đř:a 06.03.2014 v zneni
rozhodnutia pod číslom: oU-TT-oSZPI-2015l010936/Fo, zo dňa 27.04.2015 na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vľźńane ich pľepľavy automobilovou ažęlęzniěnou đopravou
z celého uzemia Slovenskej ľepubliky (okľem okľesu Galanta) do spoločnosti MACH
TRADE, S.ľ.o., Niklová ulica, 9Ż6 01 Seľe ď za účelom zhodnocovaľria. Platnost' súhlasu
bota pĺedížená do a6.07.2O2I'

10. Rozhodnutie okľesného uradu Galanta, ociboľu staľostlivosti o životné prostľedie, Nová
Doba 1408l3I, 924 36 Galanta, pod číslom: oU-GA-oSZP-2015l003352loH, zo dňa
31.03.2015, ktoľým bola pľeđĺžená platnosť súhlasu obvodného úradu životného prostredia
Galanta, odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva pod
ě. A20I3l00569ioH/Pr, zo dřla20.05.2013, ktorým bol udelený súhlas spoloěnosti MACH
TRADE, s.r.o.' Niklová ulica, 926 0I Sereď napreváđzkovanie zariaďerua na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov a súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zariaderua
na zhodnocovanie nebezpečných odpadov do pľávoplatnosti integrovaného povolenia.

i 1. Rozhodnutie Ministeľstva životného prostľedia SR, Nám. Ľudovíta Šruľa 1,

812 35 Bľatislava, pod číslom: 33071201Ż-3.3 a685012012, zo dř:n 16.0Ż.2012' ktorým bola
ptedÍžentĺ platnosť rozhodnutia o udelení autorízácíę číslo: 3iAlO2-6.3, zo dňa 24.06.2002
v znení rozhodnutia číslo: 7416lŻ008-3.3, zo dňa 28.05.2008, rozhodnutia číslo: 4343lŻ010-
3.3,zo đía26.02.2010 arozhodnutia číslo: 840812011-3.3, zo đňa 02.11.2011 pre spoločnosť
MACH TRADE, s.r.o.' Niklová ulica, 926 0I Seľeď, lČo: g 1 347 01 1, do 30.06.2022.

12. Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, Nám. Ľuđovíta Štúra 1,

812 35 Bratislava, pod Č.ł.: 0003/BaA/TRo/A/16-3.3 a Č.J.: t687}l2016-3.3, zo dňa
2Ż.03.2016, ktoľým bola udeleĺá altorízácia đo 31.12.2020 na činnosť tretej osoby pľe
batéľie a akumulátory pľe spoločnosť MACH TRADE, S.r.o.' Niklová ulica, 926 0I Seľeď,
lČo: gl 347 01L

13.Potvrdenie oľegistrácii pre spoločnosť AKU _ TRANS' S.ľ.o.' Hozova t0,949 0i Nitra,
IČo:' 34 136 g24, číslo registľácie IlZOI3lGa, zo dřra II.O2.2OI3 od obvodného úľadu
životného pľostređia Galanta, odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodĺĺrsťva,
Mierové námestie I,924 01 Galanta
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14' Zm|uva o poskytovaní služieb v odpadovom lrospodáľstve, lzatvorcná dňa 08'04.2014
na dobu neuľčitú medzi pľevádzkovateľom zaríadenia a spoločnosťou ENVIROPOL, s.r.o.'
otganizačná zložka, Lamačská cesta 45, 841 03 Bľatislava, lČo: ąo 017 305, ktoľá
zabezpečuję Spľacovanie odpadu z elektrických a elektľonických zariađení v rozsahu svojej
autorizácíe a dodatok č. 3 k pľedmetnej zmluve uzatvoľený dňa26'01.2017.

i5. Rozhodnutie okľesného úľadu Trnava, odlroľu starostlivosti o životné pľostredie, oddelenia
ochľany príľody a vybraných zIožiek Životného pľostľedia, Kollárova 8,9I7 02 Tľnava, pod
číslom: oU-TT-oSZP3-2OI61014313/ŠSoH/Du, zo đňa 26.Og.201fl ktorým bol udeĚný
súhlas spoločnosti ENvIRoPoL, s.r.o.' otganízačná zložka, Lamačská cesta 45,
841 03 Bratislava, lČo: ąo 017 305, prevádzka: Aľeálbývalých Trnavských automobilových
závođov, Petzvalova 20, 917 01 Trnava, na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
elektľoodpadov na dobu 5 ľokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného
rozhodnutia.

16. Rozhodnutie Ministerstva životného pľostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúľa 1,
812 35 Bľatislava, pod číslom: 2I5lN13-3.3, zo dňa 30.09.2013, ktoľým bola udelená
autotizácĺa do 01 .10.2018 na spracovanie odpadov z elektrických a elektľonických zaríadení
pľe spoločnosť ENVIROPOL, s.r.o.' organizačná zložka, Lamačská cesta 45,
841 03 Bratislava, prevädzka: Aľeál bývalých Tľnavských automobiloqfch závodov,
Petzvalova 20,9I7 01 Tmava, Ico: ąo 017 305.

I7.Zmluva o đielo uzatvorcná dňa 01 .04.2aI7 nadobu neuľčitú medzi pľevádzkovateľom
zariadęnia a spoločnost'ou KONZEKO, s.r.o., Aľeál NPZ 510 Maľkušovce, IČo: : I 659 772,
ktoŕt zabezpečuje zhodnocovanie odpadových olejov v rozsahu svojej autorízácie.

18. Rozhođnutie Ministeľstva Životného pľostľedia SR, Nám. Ľuđovíta Štúľa 1,
81235Bratislava, pod číslom: 207lAJI2-3.3,8973/2012-3.3,64067Da12, za dňa
19.12.2012' ktoľým bola udelená autorízácia do 19.IŻ.20I7 na zhodnocovanie odpadových
olejov pľe spoločnosť KONZEKD, S.r.o.' Aľeál NPZ 510 Maľkušovce, IČo:31659772,
v znení rozhodnutia Ministeľstva Životného pľostredia SR, Nám' Ľudovíta štúĺa 1,
8I235 Bratislava, pod číslom: 640912017-I.8, zo dřla 28'07.2017, ktorým bola pľeđĺžená
đoba platnosti autoľizácie do 19.12'2022.

19. Rámcová kúpna zmluva č' 310003/2016 uzatvoľená đňa 01.01.2016 na dobu neurčitu medzi
prevádzkovateľom ?ariađenia aspoločnost'ou Geneľal Plastic, a.s., Priemyselný areál 3677,
946 03 Kolaľovo, ICo: 36 547 3}I,ktorázabezpečuje zhodnocovanie odpadov z plastov'

20. Rozhodnutie okĺesného uľadu Komámo, odboľu staľostlivosti o životné pľostređie, Nám.
gen. Klapku 7,945 01 Komaľno, pod číslom: oU-KN-oSZP-20I81013639 - 4 -Ba, zo đř.n
17.10.2018' ktoľým bol u4.elený súhlas spoločnosti General Plastic, a.s., Priemyselný aľeál
3677,946 03 Kolárovo, IČo: lo 547 3OI na pľeváđzkovanie zaľiađenía na zhodnocovanie
plastových odpadov do 31 .08.2023.

21. objednávka na odber druhotných suľovín č,. I41LFTl20I8Z, zo đía 13.09.2018 uzatvoľená
medzi prevádzkovateľom zańadenía a spoločnost'ou ŻP EKo QELET, a.s., Československej
aľmády 1694,036 01 Martin, lČo::o 421 12O,ktotázabezpečuje zhodnocovanie železnýci
aneŽelezných kovov.

22'Rozhodnutie okľesného uľadu Žiar naď sronom, odboru staľostlivosti o životné pľostľedie,
Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Żiaľ nad. Hronom, pod číslom: OU-ZH-OSZP-
20161004Ż35' zo dňa 05.04.2016, ktorým bol udelený súhlas spoločnostt Żp Bĺ<o QELET,
a.s., Československej armády 1694, o3o ot Martirr, IČo: se Ązt I2O, preváazua: Żi F]rcó
QELET a's., Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom na prevádzkovaníe zańađenia;' na,zhođnocovanie Železných a neželezných kovov do 05.04.20'21'
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23. objednávka na odbeľ đľuhotných suľovín č,.3lLFTl2018DB, zo đía 28.08.2018 uzatvorená

^ědri 
pľevádzkovateľom zariadenía a spoločnosťou TSR Slovakia, s.r.o.' Röntgenova 28,

851 01 Bratislava, lČo: 47 258 811, ktoľá zabezpećuje zhodnocovanie kovových

a nekovových odpadov.
24. Rozhodnutie okľesného úradu Bratislava, odboľu starostlivosti o životné prostredie,

oddelenia ochľany prírody avybraĺých zložiek Životného pľostredia, Tomášikova 46,832 05

Bratislava 3, pod čislom: oÚ-BA-oSZP3-2OI61375781DAD1III, zo dřn 14.04..2016, ktorým

bol udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie

odpadov zo ŽeIezných aneželezných kovov spoločnosti TSR Slovakia, s.ľ.o.' Rtlntgerrova

2s; 851 01 Bratislava, ĺČo: ą1258 811, preváďzka: Areál Istrochem, Yajnorská tŻ7,

Bľatislava.
Z1.Zm|uva ospolupľáci č. OOŻlZo uzatvorená dňa 10.06.2006 nadobu neurčitú medzi

pľevádzkovateľom zariadenia aspoločnosťou RECOPAP, s.ľ.o., Bľatislavská 18, 900 51

Zohor, lČo : : s 87 7 25 I, ktorá zabezpečuj e zhodnocovanie odpad ov z papiera.

26. Rozhodnutie okĺesného úradu Ma|acky, odboru staľostlivosti o životné pľostľedie,

Ztľnorácka2942160A, gO1 26 Malacky, pod číslom: oÚ_ľłł-oSZP-20181002425, zo dřla

01.02.2018, ktorým bol udelený súhlas spoločnosti RECOPAP' s.ľ.o.' Bľatislavská 18,900
5! Zohor,lČo: ls 8]7 251, pľevádzka:Ha|av arcáli skládky FCC Zohoľ' s.r.o.' Bľatislavská

18, 900 51 Zohoľ, na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kategóľie

ostatný podľa výrokovej časti predmetného ľozhodnutia (papieľ a lepenka, plasty a guma,

šatstvo a textílie).
27. Zm\-,.ĺvana poskytovanie služieb č' S110200'295 uzatvorená dňa 01.05.20i 1 na dobu neuľčitú

medzi p.er'áđ"kouateľom zaľiadeĺía a spoloěnosťou Runeko, s.r.o., Bottova 6145, 010 0I

Żilína,lČo: go 2Ż5 64],ktorázabezpečuje zhodnocovanie odpadov z plastov.

Ż8.Zm|uva uzatvoľená dňa 01.02.2OI3 nadobu neuľčitú mędzi prevádzkovateľom zaľiadęnia

a spo}očnosťou Hans-Hľuschka-Gasse 9, A-2325 Himbeľg, ktorá zabezpeiuje zhodnocovanie

odpadov zo šatstva a textilu.
29.objednávka na ođbeľ dľuhotných suľovín č. 0180200019, zo dřĺa 19.01.2018 uzatvoľená

medzi prevádzkovatel'om zariadenĺa a spoločnosťou Euroglass Marian Pokusa, Legionów
244, 41-502 Czechowice-Dzíeďzíce, Poľsko, ktorá zabezpećlje zhodnocovanie odpadu

zo skla.
31.Zm|wa onakladaní skomunálnym odpadom, dľobným stavebným odpadom aobjemným

odpadom uzatvoľená dňa 01.08.2016 nadobu neurčitú adodatok kpređmetnej zmluve

uzátvorený dňa 11.10'2018 medzi prevádzkovatel'om zariaderua aMestom Hurbanovo,

Komárňanská 91, 947 01Huľbanovo, ICo: 00 306 452.
31. Dokument ,,Pľevádzkový poľiadok - Zańadenie na zbeľ odpadov, Pľekládková stanica

komunálneho odpadu a Hala druhotných surovín", ktoľý obsahuje: Technické zabezpećenie
pľevádzky, organizačné zabezpečenie pľevádzky a opatrenia v pľípade havárie.

Správny poplatok vo výške 4,-- €, (slovom: šĘri euľá) , boI zap?atený dňa 01.10.2018

zmysle poloŽky 162 písm. y) zźů<ona č,.14511995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení
neskoľších predpisov.
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Poučenie
Podľa $ 53 a $ 54 ods. t a 2 zákona č,. 7ltlg67 Zb. osprávnom konaní vznení

neskoľších predpisov (správny poriadok) možno proti tomuto rozĹodnutiu podať ođvolanie
v lehote do 15 dní odo dňajeho doľučenia na spľávný oľgán, ktoľý napadnuté ľďzhodnutie vydal.
Toto ľozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčerpanĺ iiadnych oprávných prostľiedkov.

/fr,n=-
RNDr. Maľtin Bičian

vedúci odboru

Doľučuje sa:
1. FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bratislavská 18,900 5I Zohot

RNDr. Dominika Mindašová - splnomocnenec
2. Mesto Huľbanovo, Komárňanská 91, g47 0I Hurbanovo

Mgĺ. Ildikó Basternák _ primátorka mesta

Na vedomie po pľávoplatnosti:
1' okľesný urad Nitra, odbor staľostlivosti o životné pľostredie, Štefanikova tľieda 69,

949 0l Nitľa
2' Slovenská inšpekcia životného proshedia, Inšpektoľát Životného pľostredia Bratislava, Stále

pracovisko Nitra, Maľiánska dolina 7 ,949 01 Nitľa
3. okľesný urad Komámo, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, ďa
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