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ROZHODNUTIE

okľesný úľad Hlohovec, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie' ako príslušný oľgán štátnej
správy podľa zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti o Životné prostľedie
v znęni nęskorších pľedpisov a ako pľíslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva
podľa $ l08 ods. 1 písm. m) zttkona č,. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") v súlade
so zákonom č:. 7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poľiadok) v znęni neskoľších
predpisov

ment

podľa $ 114 ods. l pĺsm. a) bod 2 ľozhodnutie vydané okľesným úľadom Hlohovec, odboľom
staľostlivosti o životné prostľedie pod číslom č. oÚ-Hc-osŽp-zorcĺoO0528/ŠSoĘlAŽ
zo đřra 03.06.2016 súhlas nazhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadupodľa $ 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch pôvodcovi odpadu:

FCC Hlohovec' s.ľ.o., Šoltésova 2Żt3l27,g20 }LHlohovec I z 36280 437

vo výrokovej časti ľozhodnutia nasledovne:

I.
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného mena
.A.S.A. Hlohovec, s.ľ.o. na nové obchodné meno FCC Hlohovec' s.ľ.o..

il.
Do zoznamu druhov odpadov, s torými sa bude nakladat' sa dopĺňajú nové dľuhy odpadov
zarađené v pľílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 36512015 Z, z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znęni neskorších predpisov pod katalógovým číslom:

Kat. č. Názov dľuhu odpadu Kategóľia

20 01 05
obaly obsahujúce zvyšky nebezpeěných látok alebo kontaminované

látkami vrátane nádob
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III.
Zo zoznamu druhov odpadov, s toými sa bude nakladať sa odoberajú druhy odpadov
zaruďené v prílohe č. 1 vyhlášky MZP SR č. 36512015 Z. z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v zĺeni neskorších pľedpisov pod katalógovým číslom:

ostatné časti a podmienky rozhodnutia č. oÚ-HC-osŻP-Ż0I6l00O5Ż8/ŠSoH/AŻ zo dřr-

03 .0 6,20 I 6 zo stáv ajű nezmenené. Toto ľozhodnutie tvoľí j eho neoddelitel'nú súěasť.

odôvodnenĺe

Prevádzkovateľ FCC Hlohovec, s.ľ.o.' Šoltésova 22l3I27, 920 0I Hlohovec (ďalej len FCC
Hlohovec"), požiađal dřn 26.04.2019 o Zmenu súhlasu. Zmena súhlasu obsahuje Zmenu

obchodného mena spoločnosti' rozšírenie Zoznamu dľuhov nebezpečných odpadov

a odobratie druhov odpadov zo zoznamu nebezpečných odpadov.
Pľedmetná žiadosť sa týka prevádzky Zberný dvoľ I. _ Pľiemyselná ulica, Hlohovec. Pľepľava

nebezpečných odpadov je zabezpečená vozidlami spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., ktoľé

budú následne odovzdané spoločnosti FCC Tľnava, s.r.o.' Pľiemyselná 5,9I7 01 Trnava do

medziskladu nebezpečných odpadov pľipľavené na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Súčasťou Žiadosti bola Ĺopia plutnenô 
'úhlu.u 

oÚ-HC-oSŻp-zorcĺo00528/ŠSoĘl1iŻ zo dńa

03'06'2016; opatľenia pľe prípad havárie; zmluva o poskytovaní sluŽieb so spoločnost'ou

FCC Trnava' s.ľ.o'' Pľiemyselná5,917 01 Trnava.
Na základe pľedložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okĺesný úľad Hlohovec,
odbor starostlivosti o Životné pľostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výľokovej časti

ľozhodnutia.

Spravny poplatok:
4,0,- € podľa zźtkonaNR SR č,. I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch vznení neskorších

predpisov, uhľadený e-kolkom.

Poučenĺe
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Kat. č. Názov dľuhu odpadu Kategóľia
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Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 spľávneho
poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán' ktoľý toto
rozhodnutie vydal. odvolacím oľgánom je okľesný úľad Tľnava, odbor opravných
prostľiedkov. Toto rozhodnutię moŽno pľeskúmat' súdom až po vyč,erpaní ľiadnych opravných
prostriedkov

fr">ĺtł "*, ,

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboľu

Doľučí sa:

1.) FCC Hlohovec, s.ľ.o'' Šoltésova 22l3I27 , g2O 0I Hlohovec
ĐsIŽP _IoH, Maľiánskadolina 7,g49 01 Nitľa
3.) Do spisu
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