
-20191008709-2-So Komáľno, 30.04.Ż019

okresný úrad Komárno
odbor ctarostlivosti o životné proatredic

Nám. Gen. Klapku 7, 945 0t Komárno
Toto

dňoín
ie ROZIJODNUTIE

okľesný Komáľno, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, ako pľíslušný oľgán
štátnejspľávypretvoľbuaochľanuživotnéhopľostľediapodl'a$1ods. 1písm.c)a$5ods.ĺ.
zálkona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskoľších predpĺsovo ako príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodáľstva podľa $ 104 ods. 1 písm. d) a $ 108 ods. 1 písm. m) zákona
č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskoľších
pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle znenia $ 97 ods. 1 písm. f) zźlkona
o odpadoch, v súlade s $ 46 zákona č'.71,/1967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poľiadok),
udel'uje 

súhlas
na pľepravu nebezpečných odpadov pľe žiadatel'a:

IdentiÍika čn é rń d aj e źiadate|' az

obchodné meno: FCC Slovenskoo s.ľ.o.
Síđlo: Bľatislavská 18' 900 51 Zohor
lČo: sr 318 762
Štatutárny or gźn; konatel ia
Ing. Tomáš Yarga - konateľ
Petľ Urbánek _ konateľ
Ing. Eva Mikulášiová - konateľ
Ing. Tomáš Fajkus - konateľ

Identifikačné údaje pľevádzky zariadenia:
Názov pľeváđzky: Zariad'enie na zbeľ odpadov
Sídlo preváđzky: Svätopeterská 1451/9, 947 01 Huľbanovo, katastľálne územie Hurbanovo
(pozemĘ parcelného čísla: 3187 lI, 31872,31873 a 3t87 14)

Súhlas sa vŻťahuje na pľepľavu nebezpečných odpadov - dľuhy ođpadov sú zaradené
podľa zoznanÍLv odpadov uvedeného v prílohe č' 1, vyhlášky MZP SR č. 36512015 Z. z.,ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoľších pľedpisov, pod číslom:
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Číslo dľuhu Názov druhu
odpađu odpadu

Kategória
odpadu

oKRESNÝ
Úąnp
KOMARNO

odbor starostlivosti o životlré pľostređie

Námestie generála Klapku 7,945 01 Kornálno
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13 02 06
: 130208
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nechlórované minerálne hydraulické olej e
syntetické hydľaulické olej e
iné hydľaulické oleje
nechlóľované minerálne motorové, pľevodové
a mazacie oleje
syntetické notoľové, prevodové a mazacie oleje
iné motoľové, prevodové a mazacie oleje
vyradené zaríaďeĺía obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky, HCFC, HFC
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16 02 13

16 02 15

16 06 01

16 06 02
20 0r 2r
20 01 23
20 01 3s

vyradęné zariađęniaobsahujúce nebezpečné časti* iné N
ako uvedené v 16 0209 až160212
nebezpečné ěasti odstránené zvyradenýchzariađení N

;ľt'tr ľäl"#':vé batérie ' - il
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
vyľadené zariadeniaobsahujúce chlóľfluóľované uhľovodíky N
vyradené elektrické a elektľonické zaľiadenia iné ako N
uvedené 20 01 2I a20 OI 23, obsahujúce nebezpečné časti*)

-!': l,,lJí\

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov sa udel'uje na celkové ľočné množstvo
131,00 ton.

Súhlas na pľepravu nebezpečných odpadov sa udelĘe do 22.08.202t.

Pľeprava nebezpečných odpadov od dľžiteľov odpadov z Ĺĺzemia územného obvodu
okľesného úradu Komáľno do zariadenia na zber odpadov spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o.,
Bľatislavská 18, 900 51 Zohor, lČo: 313I8762, prévádzka: Svätopeterská I45Ilg,
9 41 0 I Hurbanovo bude realiz ov aná automobilovou dopravou.

Podmienky súhlasu:

oprávnený je povinný
1. Pľi pľeprave nebezpečných odpadov dodľŽiavať ustanovenia zákona č. 7gl2OI5 Z.z.

o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zstętú neskoľších predpisov a jeho
vykonávacích pľedpisov, najmä vyhlášky MŽP SR č). 37I12OI5 Z. z., ktorou sa_vykonďvajú
niektoľé ustanovenia zźlkona o odpadoch vznení neskoľších predpisov avyhlášky ľĺŽp śn
č,.36612015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisóv.

2. Zabezpečiť prepľavu nebezpečného odpađu dopľavnými prostriedkami, ktoré vyhovujú
ustanoveniam pľedpisov o preprave nebezpečných vecí, ak nezabezpečuje dopľaw sám,
zabezpečiťju u dopiav",' opůun.ného poď'á orobit ry.h pľedpisov.

3. Akékoľvek zmeny pri činnosti naklađania s odpadmĺ neóanáone ozĺámiť okľesnému uradu
Komárno, odboľu staľostlivosti o životné pľostľedie.

V pľípade nedodrŽiavania hoľeuvedených podmienok alebo povinností ustanovené
zákonom o odpadoch a nadväzujúceho vykonávacieho pľedpisu (vyhláška MŻP SR
č).37I|20I5Z. z., ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona óodpadoch v znení
neskoľších pľedpisov), okľesný úľad Komámo, odboľ starostlivosti o životné pľostredie,
v zmysle $ 114 ođs. 1 zźtkonao odpadoch, môže tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

odôvodnenie
okresný úrađ Komámo, odboľ starostlivosti o životné prostređie, ako príslušný orgán

štátnej spľávy odpadového hospodárstva obđržal dňä 25.O4.2019 pod 
_ 

čísňm
DoS/1604l2019, 

"dňa 
16.04.2019' od spoločnosti FCC Slovensko, s.ľ.o.' Bľđtislavská 18,

90057 Zohor, lČo: :1 318 762, prevádżka: Svatopeteľská I451l9, 947 0I Huľbanovo, ako
pľevádzkovateľ zaríađenia na zbeľ odpadov (d'alej len ,'prevádzkovateľ zariađenia,,), žiadosť
o udelenie súhlasu na prepľavu nebezpečných odpadov od dľžiteľov odpadov ź inęmía
územného obvodu okľęsného úrgdu,Komáľno do predmetného zańađenia nazber odpadov.
Prepłavą oapádov sa buĺé reälizovaná áuiomobilovou dopľavou.
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okľesnému úradu Komáľno, odboľu starostlivosti o životné pľostredie boli dňa

25'O4.2OI9 a doplnené dťru29.04.2019 k Žiadosti o udelenie súhlasu na pľepľavu nebezpečných

odpadov doručené nasledovné náleŽitosti :

1. Výpis z obchođného registľa okľesného sĺldu Bľatislava I, Čĺslo dožiadania: el-

7Og24l20IglB, oddiel: Sľo, VloŽka číslo: 13406lB, zo dňa 03.04'2019 pre pľevádzkovateľa

zariadenia- pľedmetom podnikania: podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

Ż. Splnomocnenie udelené đňa 01.01 .2019 od prevádzkovateľa zariadenia v zastúpení: Ing. Eva
MikulášiováaPętr Urbánek - konateľov spoloěnosti pľe splnomocnenca: RNDľ. Dominika
Mindašová, dátum naľodenia: 23.03.1983' číslo oP: HG612703, vo veci zastupovania

a konania v pređmetnej veci v zmysle splnomocnenia*/0,.
3. Rozhodnutie okľesného úradu Komáľno, odboru staľostlivosti o životné prostľedie, pod

č. j.: oSZP-2OI8I0O4383 - 4 - So, zo dňaŻI.03.2018, ktoľým bol v zmysle $ 97 ods. 1 písm.

d) zákona o odpadoch udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenía na zbeľ odpadov,
piespoločnosť Écc Slovensko, S.ľ.o.' Bľatislavská 18,900 5I Zohor,lČo: gI318762,
ptevádzka: Svätopeterská 145Il9, 947 01 Huľbanovo do 22.08.202I.

4. Rozhodnutie okresného úľadu Komárno, odboru starostlivosti o Životné prostľedie,

pod č' j.: )SZP-ŻO18/013850 - 4 - So, zo dřru 31.10.2018, ktoľým bol v zmysle znenia $ 114

ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch spoločnosti FCC Slovensko' S. ľ.o.' Bratislavská
18,900 5| Zohoľ,lČo: :l3I8762,preváđzka'. SvätopeterskáI451l9, 947 01 Huľbanovo
vykonaná zmena súhlasu udeleného pod č. j.: OSZP-2018/004383 - 4 - So, zo dřla

2|.O3.2OI8, vo vecidoplnenia odpadov vpľedmetnom rozhodnutí o odpady uvedené
vovýľokovej časti rozhodnutia udeleného pod č. j.: 2010l0I725-So, zo dňa lŻ.ll.Ż010
azárovęřlo doplnenie zoznam]f, ođpadov o ďalšie druhy nebezpečných odpadov.

5. Zm\uva o zapojení sa do systému PREBAT za účelom zbeľu' dopľavy a spľacovania
pouŽitých pľenosných batéľií a akumulátoľov, uzatvoľená dňa 04.07.2008 na dobu neurčitú
medzi prevádzkovateľom zariadenia aspoločnost'ou AKU - TRANS, S.r'o.' Niklová 4313,
926 0I Sereď, IČo: :ł 136 924.

6. Prehlásenie zo dňa 20.10.2005 od spoločnosti AKU TRANS, s'ľ.o.' Hozova 10'

949 }lNitra, IČo: :ł 136 924, v ktoľom sauvádza, Že odpad odobeľaný od prevádzkovateľa
zariadeniaje dodávaný do spoločnosti MACH TRADE' S.r.o.' Niklová ulica, 926 0I Sereď,
IČo: : I347 OI1, ktorá je zhodnocovateľom odpadov.

7. Zmluva o odbeľe nebezpečného odpadu uzatvoľená dňa 01 .04.2011 na dobu nęurčitú medzi
spoločnosťou AKU - TRANS, S.ľ'o.' Hozova 10, g49 01 Nitľa, IČo: 34136924
ďspoločnosťou MACH TRADE' s.ľ.o.' Niklová ulica, 9Ż6 01 Seľeď, ĺČo: :1347 O1I.
Pľedmetom zmluvy je uvedených v zmluve automobilovou a Železničnou dopľavou pľe
spoločnosť AKU _ TRANS, S.ľ.o.' Hozova I0,949 01 Nitľa zcelého i;zemia Slovenskej
republiky do spoločnosti MACH TRADE, s.ľ.o.' Niklová ulica, 926 0I Seľeď za účęlom
zhodnocovania.

8. Mandátna zmluva a zmluva o spolupráci uzatvoľená dňa 11.01.2018 na dobu neuľčitú medzi
spoločnosťou AKU TRANS, S.ľ.o.' Hozova 10, 94g 01 Nitĺa, lČo: 34136924
(poskytovateľ)a spoločnosťou MACH TRADE, S.ľ.o.' Niklová ulica, 926 01 Seľeď'
lČo: : I 347 011 (objednávateľ) a spoločnosťou INSA' s'ľ.o.' Niklová ulica, 926 0I Seľeď,
IČo: :o O24376 (objednávateľ). Pľedmetom zmluvy je poskytovanie pre objednávatel'a
sluŽby dopľavcu (poskytovateľ).

9. Zm|uva oposkytovaní služieb vodpadovom hospodáľstve, uzatvorená dňa 08.04'2014
na dobu neuľčitú medzi prevádzkovatel'om zariaďenia a spoločnosťou ENVIROPOL, s.r.o.'
organizačná z|oŽka, Lamačská cesta 45, 841 03 Bľatislava, ICo: 46 017 305, ktorá

i zabezpećuje spracovanie odpadu z elektľických a elektľonických zariadeĺi v rozsahu svojej
autorizácie a dodatok č. 3 k predmetnej zmluve uzatvorený dřn26.0I.2017.
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10. Zmluva o dielo uzatvorená dňa 01 .04.2017 na dobu neurčitú medzi pľevádzkovateľom
zariadenia a spoločnosťou KONZEK}, s.ľ.o'' Areál NPZ 510 Maľkušou.., lČo: : l 659 7ń,
ktorázabezpečuje zhodnocovanie odpadových olejov v ľozsahu svojej autoriz7rcię

1 l. Dokument 
',Prevádzkoqf poriadok - Zariadenie na zber odpađov, Pľekládková stanica

komunálneho odpadu aĘala dľuhotných suľovíno', ktoľý obsahuje: Technické zabezpečenie
prevádzky, oľganizačné zabezpečenie pľevádzky aopatľenia v piípade haváľie.

Platnosť súhlasu na prepľavu nebezpečných odpadov bola stanovená v súlade s $ 97 ods.
16 zákona č,. 7912015 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni
neskorších predpisov a na zźlklade platnosti ľozhodnutia okľesného úraáu Komárno, odboru
starostlivosti oživotné prostredie, pod č. j.: oSZP-2oI8l0O4383 -4 - So, zo đřn 2L03.20l8,
ktoým bol v zmysle $ 97 ods. 1 písm. d) zákonao odpadoch udelený súhías naprevádzkovanie
zariadęnia na zber odpadov, prespoločnosť FCC Slovensko, ,...ó., Bľatislavská 18, 90051
Zoho! IČo: : I 3l8 762, pr"ridrkä, Svätopeteľská 145119, g47 01 Huľbanovo do 22.08.2021
v znení rozhodnutia okľesného úľadu Komárno, odboru starostlivosti o Životné prostľedie'
podč. j.:oSZP-2018/013850-4 - So, zo dňa 31.10.2018, ktorým bol v zmysle znenia $ lliods. 1písm. a) bgd 2. zźlkona oodpadochspoločnosti FCC Slovensko, r...o., BľatislavsĚá 18,
900 51 Zoho1 lČo: 31 318 762, prevádika: Svätopeterská 145l/g:, g47 01 Hurbanovo
]ľk91aná Zmena predmetného súhlasu udeleného pod 

-č' 
j.: )SZP-2018/00438 3 - 4 - So, zo dňa

2I.03.2018, vo veci doplnenia Zoznamu odpadov oprávnóných na zber odpadov o ďalšie druhy
odpadov.

Nakoľko predmet žiadosti nie je V rozpore s ustanoveniami právnych pľedpisov
v odpadovom hospodárstve a nie sú ním ohľozené pľáva a právom chľánené záujmy ĺouůnĺu
konania, okresný úľad Komárno, odbor staľostlivosłi o životné prostredie žiadosii íyhovel tak,
ako sa uvádzavo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Spľávny poplatok podľa zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskoľších predpisov, položky 162 písm. f) vo výške 11,- € (slovom: jedenasi euľ) bol zaplatený
dřn29.04.2019.

Poučenie
Podľa $ 53 a 54 ods. l a 2 zákona č.. 7tttg67 Zb. o správnom konaní vzneni

neskorších pľedpisov (spľávny poriadok) možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie
v lehote do l5 dní odo dňajeho doručenia na správny oľgán, ktoľý napadnuté ľozhodnutie vydal
Toto rozhodnutie je pľeskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

tu
(:)

RNDľ. Maľtin Bĺčian
vedrĺcĺ odboru

Doľučuje sa:
l. FCC Slovensko, s.r.o.' Bratislavská 18,900 51 Zohor

RNDľ. Dominika Mindašová, špecialista inŽiniering - splnomocnenec
Na vedomie:
1' okľesný úrad Nitľa, odbor starostlivosti oŽivotné prostredie, Štef;ínikova tľieda 69,

,949 0l Nitra
2. ala
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