
ol(REsNÝ
Únno
HLOHOVEC odboľ starostlivosti o Životné pľostľedie

Jarmoěná 3,9Ż0 0l Hlohovec

oU-HC-oS ŻP - 20 l 9 l 000 57 2-004 v Hlohovci 28. 05.2019
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ROZHODNUTIE

okľesný úľad Hlohovec, odbor starostlivosti o Životné prostredie (ďalej len ,,oÚ Hlohovec,
oSŽP"), ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa zákoĺa č,. 525l2OO3 Z. z. o štátnej správe
staľostlivosti o životné prostľedie v znęni neskbľších pľedpisov a ako pľíslušný oľgán štátnej
spľávy odpadového hospodárstva podľa $ l08 ods. 1 písm. m) zákona č,. 79l20I5 Z. z.
o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len
,,ztIkon o odpadoch") v súlade so zákonom č,. 7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny
poľiadok) v znení neskorších pľedpisov

menl

podľa $ 114 ods' 1 písm. a) bod 2 ľozhodnutie vydané okresným úľadom Hlohovec' o-dborom
staľostlivosti o Životné prostredie pod číslom oÚ_Hc_osŻp-zorcĺoO0390/ŠSoHlAŽ zo dňa
30.05.2016 súhlas naprevádzkovanie zariađenia na zher odpadov podl'a $ 97 ods. 1 písm. d)
zákona pľe prevád zkov atęľ a zariadenia.

FCC Hlohovec' s.r.o., Šoltésova 22t3t27,g20 0l Hlohovec ICO: 36 280 437

vo výrokovej ěasti ľozhodnutia naslędovne

1.

Vo výľokovej časti rozhodnutia sa męní obchodné meno spoločnosti z pôvodného mena
.A.s.A. Hlohovec, s.ľ.o. na nové obchodné meno FCC Hlohovec' s.ľ.o..

)
Do zoznamu druhov odpadov, s ktorými sa budę nakladať sa dopĺňajú nové dľuhy odpadov
zaradené v pľílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 36512015 Z' z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znęni neskoľších predpisov pod katalógovým číslom:

(;

Kat. č. Názov dľuhu odpadu Kategóľia
20 0t 04 Obaly z kovu o

20 01 0s
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými l átkami vrátane pr ězdny ch tlakových nádob

N

20 01 40 01 Meď, bronz a mosadz o
20 01 40 07 Zmiešané kovy o
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3.
Zo zoznamu đruhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať sa odobeľajú dľuhy odpadov
zaraďené v pľílohe č. 1 vyhlášky MZP SR č. 36512015 Z. z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v zneni neskorších pľedpisov pod katalógovým číslom:

Kat. č. Názov dľuhu odpadu Kategóľia

15 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

r7 09 04
obaly zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 0Í,

ĺ'7 09 0Ż a 17 09 03
o

ostatné časti a podmienky iozhodnutia oÚ-Hc-oSŽP-2016/000390/ŠSoH/AŽ zo dňa

3 0.05.20 1 6 zostáv ajunezmenené. Toto rozhodnutie tvoľí jeho neoddelitel'nú súčasť.

odôvodnenie

Pľevádzkovatęl' FCC Hlohovec' S.ľ.o.' Šoltésova Ż2l3IŻ7,920 0I Hlohovec (ďalej len ,,FCC
Hlohovec' s.r.o."), požiađal ďřĺ. 26. 04. 2OI9 oÚ Hlohovec, oSŽP o zmenu súhlasu na

pľevádzkovanie zańadenia na zbeľ odpadov' Zmęna súhlasu obsahuje Zmenu obchodného

mena spoločnosti, ĺozšírenie zoznamu dľuhov odpadov a odobľatie druhov odpadov zo

zozflam|J ođpadov.
Dňom doručenia žiadosti bolro zaěaté správne konanie.
Pľedmetná žiadosť sa týka preváđzky Zberĺý dvoľ I. - Priemyselná ulica, 920 0I Hlohovec.

Preprava odpadov je zabezpeěená vozidlami spoločnosti FCC Hlohovec' s.r.o', ktoľé budú

násiedne odovzdané spoločnosti FCC Tľnava, S.ľ.o.' Pľiemyselná 5, 9I7 0I Trnava do

medziskladu nebezpečných odpadov pľipravené naďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie.

Súčast'ou žiadosti bola Ĺopia platnéhô .úhluru oÚ-Hc-os Žp-zolelooo3go/ŠSoĘlAŻ zo dňa

03'06.2016; Rozhodnutie č:.2O13!486/PB zo ďřla28.03.2013 o neposudzovaní navľhovanej

činnosti podľa zákona č,. 2412006 Z. z. o posuđzovaní vplyvov na životné prostľedie v znení

neskoľšíóh pľedpisov; opatľenia pre pľípad havárie; pľevádzkový poriadok; zmluva

o poskytovaní služieb so spoločnosťou FCC Trnava, s'ľ.o'' Priemyselná5,9I7 01 Trnava.

Listom č. oÚ-HC-osŻP-2OIglOOO572-002 zo đňa 07.05' 2OI9 oU Hlohovec' oSŽP zasla|

účastníkom konania oznámenię o zač,atí konania vo veci vydania zmeÍy súhlasu na

pľevádzkovaníe zariadenia na zber odpadov. Dňa 22' 05.2019 tunajší urad prijal stanovisko

Mesta Hlohovec' v ktoľom sauvźldza:
Paľcely prevtldzky Zberĺého dvoľu I' na ktoľých je situované zariadenie na zbeľ odpadov, je

podľa píatného Územného plánu mesta Hlohovec (ďalej len ÚpN mesta), súčasťou uzemia

äuoiuniL.; vybavenosti _ regulačného bloku oo - obchod a sluŽby, uľčeného na

transformáciu' Zhľadiska podrobnejšieho funkčného využitia mestského bloku je vrámci
prípustných a podmieneěne pľípustných funkcií možné akceptovať zaríadenia a vedenia

iecirnickej a dópravnej vybavenosti pre obsluhu 'űzemia, zariadenia dľobných prevádzok

a služieb ako 
-aj 

zariadenia na triedený zbeľ komunálneho odpadu slúžiace pre obsluhu

vymedzeného bloku.
Regu|ačný blok pľedstavuje tľansformačné 'űzemie, t.j. plochy existujúcej urbanistickej

stľuktúľy v hľaniôiach v súčasnosti zastavaného inemia, navrhnuté na funkčnú alebo

priestoľovú tľansformáciu. V zmysle zásad a regulatívov odpadového hospodárstva sa.na

predmetno m uzemi uvažuje s postupnou tľansformáciou uzemia až po đožiti zańađení na zber

odpadov v zbernom dvore do doby výstavby cyklomostu.
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Na základe vyššie uvedenej ľegulácie, vo väzbe na koncepcĺu odpadového hospodárstva
pre zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov mesta, je vydanie srĺhlasu na
pľevádzkovanĺe zaľĺadenia na zber odpadov v súlade s UPN mesta s podmĺenkou
uľčenia časového horĺzontu do doby vybudovania cyklomostu cez rieku Váh.
Mesta Hlohovęc súhlasí so Zmenou súhlasu za dodržania nasledovných podmienok:

1. Zabezpeč,iť aktualizáciu označenia zariadęnia na zber odpadov v súlade s $ 16 ods. 1

zákonao odpadoch' pľi vstupnej bráne dozariadenia.
2. Bezzmeny platnosti vydaného súhlasu.

Na základe pľedloŽených dokladov a vykonaného správneho konania okĺesný úľad Hlohovec,
odboľ starostlivosti o Životné pľostľedie ľozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.

Spľávny poplatok:
4,0,- € podľa zttkona NR SR č,. I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch vznení neskorších
predpisov, uhradený e-kolkom'

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods' 1 a 2 spľávneho
poriadku podat' odvolanie do 15 dní od jeho doľučenia na spľávny oľgán, ktoľý toto
rozhodnutie vydal. odvolacím oľgánom je okĺesný úľad Tľnava, odbor opľavných
prostľiedkov. Toto ľozhodnutie možno pľeskúmať súdom aŽ po vyčerpaní ľiadnych opravných
pľostľiedkov.
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Doľučí sa:

1.) FCC Hlohovec, s'r'o.' Šoltésova 22l3IŻ7,920 Ol Hlohovec
2.) Mesto Hlohovec, M. R. Štefanika I,920 01 Hlohovec
Po nado b uĺln utí p r dv op latno s ti :
3.) SIZP _ IoH, Mariánska dolina ],949 01 Nitľa
4.) Do spisu
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