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ROZHODNUTIE

okĺesný úľad Hlohovec, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, ako pľíslušný oľgán štátnej

spľávy podľa zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné prostredie
v zneni neskoľších predpisov a ako príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva
podľa $ 108 ods. l písm' m) zákona č). 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmenę a doplnení
niektoľých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") v súlade
so zákonom č). 7111967 Zb, o spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskoľších
pľedpisov
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dna: ....'..'...."

podľa $ 114 ods' 1 písm. a) bod 2 rozhodnutie vydané okresným úradom Hlohovec, o'dboľom
itarostlivosti o Životné prostľedie pod číslom oÚ_Hc-osŻp-zolelo00621/ŠSoHlAŻ zo dřla
16.06.2016 súhlas ĺaprevádzkovanie zariadenianazbeľ odpadov podľa $ 97 ods. 1 písm. d)
zákona pľe pľevád zkov ateľ a zariadęnia:

FCC Hlohovec' s.ľ.o., Šoltésova 22t3t27,920 0l Hlohovec rČo: 36 280 437

vo výľokovej časti rozhodnutia nasledovne:

1.

Vo výrokovej časti ľozhodnutia sa mení obchodné meno spoločnostĺ z pôvodného mena
.A.s.A. Hlohovec, s.ľ.o. na nové obchodné męno FCC Hlohovec' s.ľ.o..

,,

Do zoznamu dľuhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať sa dopÍňajú nové druhy odpadov
zaradené v pľílohe č. l vyhlášky MŽP SR č. 36512015 Z' z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v zneni neskoľších pľedpisov pod katalógovým číslom:

Kat. č. Názov dľuhu odpadu Kategória
20 0r 04 Obaly z kovu o

20 0l 05
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alębo kontaminované
nebezpečnými látkami vľátane prázdnych tlakových nádob

N

20 0l 03
Viacvľstvové kombinované mateľiály na báze lepenky (kompozity
nabáze lepenky)

o

20 0t 40 Kovy o



3.
Zo zoznamu dľuhov odpadov' s ktoľými sa bude nakladat' sa odobeľajú dľuhy odpadov
zaraďené v prílohe č. 1 vyhlášky MZP SR č. 36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znęní neskoľších predpisov pod katalógovým číslom:

ostatné časti a podmienky rozhodnutia č. OÚ-HC-}SŽP-2O16!O00621/ŠSOH/AŽ zo dřla
16.06.2016 zostávĄunezmenené. Toto rozhodnutie tvoľí jeho neoddeliteľnú súčasť.

odôvodnenĺe

Prevádzkovateľ FCC Hlohovec, s.r.o., Šoltésova 22l3I27,9Ż0 u Hlohovec (ďalej len ,,FCC
Hlohovec, S.r.o'"), požíađal día26' 04'2019 o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zańaďenía
na zbęr odpadov. Zmena súhlasu obsahuje Zmenu obchodného mena spoločnosti, ľozšírenie
Zoznamudľuhov odpadov a odobľatie druhov odpadov zo zoznamu odpadov.
Dňom doručenia žiadosti bolo zač,até správne konanie.
Pľedmetná Žiadosť sa týka pľevádzky Zberný dvoľ II. _ Šoltésova22l3127,920 01 Hlohovec.
Preprava odpadov je zabezpečená vozidlami spoločnosti FCC Hlohovec' S.r.o., ktoré budú

následne odovzdané spoloěnosti FCC Tľnava, s.r.o.' Pľiemyselná 5, 9l7 0I Trnava do

medziskladu nebezpeěných odpadov pripľavené na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Súčasťou Žiadosti bola kopia platnéhô súhlu'u oÚ-HC-oS Žp-zorcn0062llŠSoĐlAŽ zo dňa
16.06.2016; Rozhodnutie č. 20I3l486lPB zo ďňa28.03.2013 o neposudzovaní navľhovanej

činnosti podľa zákoĺa č,.2412006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie v zneni
neskoľších pľedpisov; opatrenia pre prípad havtĺrie; prevádzkový poriadok; zmIuva
o poskytovaní služieb so spoločnosťou FCC Trnava, s.ľ.o.' Pľiemyselná5,9I7 01 Tľnava.

Listom č. OÚ-HC-oSŽP-2019/000573-0O2 zo dňa 07. 05. 2019 tunajší úrad účastníkom
konania zas\a| oznámenie o zač,ati konania vo vęci vydania Zmeny súhlasu naprevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov. Dřn 22. 05. 2019 bolo na tunajší úľad doľučené stanovisko

Mesta Hlohovec k zmene súhlasu za đodržania nasledovnej podmienky:
1. Zabezpeěiť aktua\izáciu označenia zariadenia na zber odpadov v súlade s $ 16 ods. 1

zákonao odpadoch' pľi vstupnej bráne do zaľiadenia.
Paľcely pĺevádzky ,7.beľného dvoľu II, na ktoľých je situovaĺé zańadenie na zbeľ odpadov' je

podľa plutnol'o Územného plánu mesta Hlohovec (ďalej len ÚpN mesta), súčasťou

technického űzemia - plôch mestského bloku ToR Odpadové hospodáľstvo
zhodnocovanie odpadov.
Zhľađiska podrobnejšieho funkčného vyuŽitia mestského bloku je potrebné ľešpektovať

vo väzbe nauzemný plán mesta zásađy, stanovené v nasledovnom ľegulačnom liste, v ktoľom

ie uľčená zák|adná charakteľistika a funkčné využitie v členení na prípustné a neprípustné

funkcie:

\
)

Kat. č. Názov dľuhu odpadu Kategória

1s 01 10
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami

N

r7 09 04
Zmiešaĺé obaly zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 0902a17 0903

o

20 0t 23 Vyľadené zaríadenia ob sahuj úce chlóľfl uóľované uhľovodíky N
20 03 08 Dľobný stavebný odpad o



p nÍpusrup rulĺrČlĺ r wuŽrla
o stavbY a zaľiadenia na zber a zhodnocovanie odpadov,
o odstavné mięsta a obslužné komunikácie,
o izolačná a ochľannázeleň.

P)DMIENEČIĹĺ, pnÍpUSTNE FUNKČNE WUŽITIE
o ďalšie nevyhnutné objekty azariadenia späté s primáľnou funkciou (prevádzkou)'
o zariadenia technických sluŽieb mesta,
. výučbové a doškoľovacie zariadeniavo vazbe na dominantné/vhodné funkčné

využitie,

N EP RÍP U Sru n rul,ĺ rČlĺ n VYUŽIT I E
. stavby a zariadenia na zneškodňovanie odpađov,
o bývanie arekreźĺcia v akejkoľvek foľme,
. zariadenia občianskeho vybavenia všetkých đľuhov,
. výroba, výľobné sluŽby, skladovanie, ako aj ostatné dopľavné a technické vybavenie

ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktoľé priamo nesúvisia s pľimáľnou funkciou,
. ľeklamné stavby, okĺem chaľakteristických oznaćeni objektov ich hlavnou funkciou,

ľesp' obchodným menom' informačného a navigačného systému odsúhlaseného
mestom v súlade s mestskou politikou.

Na základe vyššĺe uvedenej ľegulácie, vo väzbe na koncepciu odpadového hospodáľstva
pľe zaľĺadenia na zber a zhodnocovanie odpadov mesta, je vydanie súhlasu na
prevádzkovanie zarĺadenia nazber odpadov v súlade s Úpľ mesta.

Na základe pľedložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úľad Hlohovec,
odboľ staľostlivosti o životné prostredie ľozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
ľozhodnutia'

Spľávny poplatok:
4,0,- € podľa zźtkona NR SR č,. 14511995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, uhĺadený e-kolkom.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu je moŽné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho
poriadku podať odvolanię do 15 dní od jeho doľučenia na spľávny orgán, ktoľý toto
rozhodnutie vydal. odvolacím oľgánom je okresný úrad Trnava, odboľ opľavných
prostľiedkov. Toto ľozhodnutie
pľostriedkov'

súdom ažpo vyč,eľpaní ľiadnych opravných
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Ing. Alica Fridrichová

vedúca odboľu

Doručí sa:
1.) FCC Hlohovec, s.r'o.' Šoltésova 22l3I27 , 92O Ol Hlohovec
2.)Mesto Hlohovec, M' R' Štęfá.'ika |,g2O 01 Hlohovęc
Po nado budnutí prdvoplatnosti:
3.) SIZP _ IoH, Mariánska dolina 7 ' 949 01 Nitľa
4.) Do spisu
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