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oKRESľÝ unĺD HLoHovEC
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽtvoľtĺE PRoSTREDIE

Jaľmočná 3,920 0| Hlohovec

číslo spisu

ou-Hc-oszP-2020/00 1 I 82-004

Hlohovec

15. t2.2020

Rozhodnutie
Predĺženie súhlasu

Výrok
okľesný úľad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné pľostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podl'a zákona
č.52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v zneni neskorších predpisov a ako príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podl'a $ 108 ods. 1 písm. m) zákona č.7912015 Z. z. o odpadoch a

o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") v súlade so
zákonom č.7111967 Zb' o správnom konaní (správny poľiadok) v zneni neskoľších pľedpisov

predlžuje platnosť súhlasu

podl'a ustanovenia $ 97 ods. 17 a |8 zákona o odpadoch vydaného okľesným úradom Hlohovec pod číslom oÚ-
HC-osŽP-2o16/0003go/ŠsoHlaŽ zo dĺla30.05.20l6 a jeho zmenami č. oU-HC-osŽP-20l9lo}0572-004 zo dťla

28.O5.z}l9 aoU-HC-osŽP-2)20l}00828_004 zodŕla07.08.2020 prepôvodcuodpadu:

FCC Hlohovec' S.ľ.o.' Šoltésova 2213|27,920 OI Hlohovec tČo: :o 28O 437

Citovaným ľozhodnutím bol pôvodcovi odpadu vydaný súhlas na ptevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov podľa

$ 97 ods. l písm' d) zákona o odpadoch na prevádzke Zbemý dvor I, Priemyselná ulica, k. ú. Šulekovo'

Súhlas sa pľedlžuje na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Zmeĺa, zrušenie a Stľata platnosti rozhodnutia sa riadi ustanoveniami $ 1l4 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie

Pôvodca odpadu FCC Hlohovec' s.r.o', Šoltésova 22l3l27,92o 0l Hlohovec požiadal dňa 20.ll.2020 okľes-
ný úľad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie o pľedĺženie platnosti ľozhodnutia číslo OU-HC-
osŽP-2u,6l000390/ŠSoHlLŽ zo dňa 30.05.2016 a jeho zmenami č. oÚ-HC-osŽP-20l9lOOO572-004 zo día
28.o5.20L9 a oU_HC-osŽP-202OlO00828_004 zo dťta 07.08.2020, ktorými bol vydaný súhlas na prevádzkovanie

zariadenia na zb er odpadov.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté spľávne konanie'

okľesný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné pľostredie po preštudovaní žiadosti zístil, že ide o zber os-

tatných odpadov na mieste prevádzky v k. ú. Šulekovo, ktoľé pochádzaji z podnikateľskej činnosti pôvodcu odpa-

dov. odbeľ zbieraných odpadov je zmluvne zabezpečený s oprávnenými oľganizáciami. K Žiadosti boli priložené

nasledovné doklady:



- prgvádzkový poriadok a opatľeniapľe pľípad havárie;
_ kópia ľozhodnutia z procesu posudzovánia 

:ľlr:::i_" životné pľostredie č.20l3/486/PB zo dila28.03.2013;_ kópie platného súhĺasu oU-HC-oSŽP-201ó/0003qozŠsóH/f,ž zo dňa1:0:.ó;;.;č:;;a jeho zmien .U-HC-osŽP-20l9l0OO572-004zodňa28'05.2019"oú-Hô_ôšžíióff,oo0828_004 
zodňa07.08.2O2O;

;íľál"+;"i2'"3,:ilZts,]!ää?ľ 
a likvidácii odpadu 

'; .p"il;;;.t'ou A S A. ľ-"ň.p"r. ,.o , P.i.*yselná 5,

Dňa 24'll'2020 okresný úľad Hlohovec, odbor staľostlivosti o Životné prostredie listom č. .U-HC-osŽP'2020/0001 l82_002 oznámi: začatieL"ii1'il vo veci p."Jĺz.nlu platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariade-nia na zbet odpadov' Dňa 09' 12'2020 Mesto Hlohovec oorueilo na tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovnéstanovisko:

V zmysle platného Uzemného Plánu mesta*Hlohovec a jeho záväznej časti sa pľevádzka nachádzav mestskej častiSulekovo' v uľbanistickom obvode Uo 18 Šulekovo. Pärcely sú súčasťou t ansľo.maerrého územia občianskej vy-bavenosti regulačného bloku oo _ obchod 
^"liiai ú*-iJ ĺĺuĺ predovšetkým na umiestňo vanie zariadení ä bu_dov komeľčného občianskeho vybaven ia - zariadenia maloobchoáu ä služieb . žnľuairuupodrobnejšieho funkčného

;il1li,:l?-ľĺffi[lä ň#:1]:regulatívmi 
uľčenými ,,i,i,n"1iliÚŕŇ;;;;ä" ľegulačný blok v členení

PRIPUSTNE FUNKČNE VYUŽITIE
. zariadenia obchodu a sluŽieb,
. integrované zar iadenia o bčianskej vybaveno sti,. zeleí líniová, plošná,
'zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu izemia
PODMIENEČNE pnÍpusTNE FIINKČNE vYU ŽITIE
'bývanie v ľozsahu do.2O% z celkových nadzemnýc.hpoatuzny,"t plôch funkčnej plochy,. integrované zariadeniašporťu, telovýchovy a volného času,. zariadenia verejného stavovania
'zaľiadenia adrninistratívy, kultury, zdľavotnícťv a, vzdelávania a výskumu'' zariadenia drobných prev ádzok aslužieb služby v oblasti nehnutel'ností, pľenajímanie, obchodné s1užby, počítačovéa súvisiace činnosti,
' zariadenia drobných prevácl.zok a služieb (cukárenská a pekáľenská ýroba,s max. MZZ,a počtom do 5 zamestnancov),
. integrované alebo samo statné zar iad,enia Č sPH,. vodné plochy ako súčast'plôch zelene , 

_'

. reklamné stavby, ktorých informačná plocha je menšia ako 3m2,' zaríadeniana triedený zber komunálnáho odpadu .rĺzia.e pr" oŕrtuľru vymedzeného b1oku.

NEPRÍPUSTNE FUNKČNE VYUŽITIE
. bývanie v ľodinných domoch,
. priemyselné budovy, nádrže a silá,
. inžinierske stavby okľem prípustných a podmienečne prípustných,. pol'nohospodárske budovy a sklaďy,
' skladové areäIy, distribučĺé centri alogistické parky, stavebné dvory,. stavby na individuálnu rekreáciu, "
. autocampingy,

' zar iadenia o dpadového hospodárstva, okľem podmienečne pľípustných,
' tr anzitné vedenia technickej vybavenosti nadiadeného, 9 riuÄr,"'
' služby s negatívnym dopadom naŽľ 6r. šzzo uvzzó)" -".ilr.e prostredie, pľesahujúce hygienické' limity pre prípustné funĹcie bloku'ls]. 

"v.oLými 
nárokmi na dopľavnú a techniclĺu. infraštľuktúľu,

. reklamné stavby, ktoých informačná plocha je od 3 m2,. stavby azariadenianesúvisiace s funkciou.

zl.)



Urbanistický ľozvoj regulačného bloku spadá pod transform ačné izemiauľčené na funkčnú a pľiestoľovú transfor-
náciu v zmysle intervenčného stupňa Z _ Zmena uľbanistickej štruktúry, ktorý umožňuje prestavbu bloku pre na-
vrhované funkčné využitíe s možnosťou zmeny spôsobu alebo intenzity zástavby a výškového členenia v rozsahu
stanovenej ľegulácie.
V zmysle koncepcie odpadového hospodárstvapte zaúadenia na zber a zhodnocovanie odpadov je zaľiadenie na
zbeľ odpadov Zberný dvoľ I. na Pľiemyselnej ulici v Šulekove určený na dožitie do doby ýstavby cyklomosľu' Po
vybudovaní cyklistického prepojenia sa lokalita začne pretvárať na polyfunkčné územie s priľahlým paľkom ako
doplnkový t'ažiskový priestor. Nová lokalizácía areálu na zber odpadu bude pľefeľovaná rovnako na Pľiemyslenej
ulici v priestoľe priemyselnej zóny Šulekovo.
Vzhl'adom k tomu, že výstavba cyklomostu nie je ani v štádiu pľojektovej pripravy, s predĺženírn súhlasu na pre-
vádzkovanie zariaďenía na zber a odpadov súhlasíme za pľedpokladu splnenia priestoľových regu1ácií stanoveých
v Územnom pláne mesta Hlohovec, ktorélro záväzná ĺasľ ie_t<u dňu vydania stanoviska vyhlásená Všeobecne zá-
väznýmnaľiadením č' 2II12OI8 o Územnom pláne mesta Hlohovec'

Na základe predložerrých dokladov a vykonaného správneho konania okĺesný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti
o životné prostredie rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozlrodnutia.

Správny poplatok:
4,0 € podľa položky č' 162 zákonaNR sR č, |45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších predpisov,
uhradený nominálnym e-kolkom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poriadku podať odvolanie
do 1 5 dní od jelro doručenia na správny orgán, ktoý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je okľesný úrad
Trnava, odboľ opľavných prostľiedkov. Toto rozhodnutie možno preskumať súdom až po vyčeľpaní riadnych oprav-
ných prostriedkov.

Ing. Alica Fridrichová

vedúca odboľu

Informativna poznámka _ tento dokument bol vytvorený elektronicky oľgánom verejnej moci

tČo: ootstaoo Sufix: l0l28

Doručuje sa

FCC Hlohovec' s'r.o.' Šoltésova 22l3L27 ,920 OI Hlohovec, Slovenská republika
Mesto Hlohovec, M.R.Štefanika 1,920 01 Hlohovec, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bľatislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra I
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DoloŽk a pravoplatnosti a vykonatet'nosti

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnostĺ
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Čĺslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvorĺl:

X

ou-Hc-osz P-2020t001182

31j2.2020

Froncová Lucia

Udaje rávo atnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnost' vyznačená pre:
rozhodnutĺe v plnom znení
čast' rozhodnutĺa

31.12.2020

X

1
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osvedčovacia doloŽka
,edčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods' 1 písm. a) zákona

.' 305/2013 Z. z. o e|ektronickej podobe výkonu pôsobnosli orgánov verejnej moci á o zmene ä'ooptnônĺ niekioých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znenÍ neskorŠích predpisov a Vyhláškou Úradú podpredsedú ilády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.
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dokumentov vAutorizačné

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

15.12.2020 10:35

07.01.2021 14:43

Autorizácia elektronického dokumentu

ktorá autorizáciu vykonala

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎaĺŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

ldentifikátor Alica Fridrichova' lDCSK-27'ĺ7050

Zastupovaná osoba

1t3

Okresny urad Hlohovec
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Autorizované elektronické doku
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Kvalifikovaná

platná

15.12.2020 10:34

PSCA TSA2 2020

07.V.2A21 M:43

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ Časovej peČiatky

Stav časovej pečiatky

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácĺe

Kvaliĺikovaná elektronĺcká pečať

platná

31.12.2020 07:37

07.01.2021 14i43Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifi kovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentiíikátor Ministerstvo vnÚtra Slovenskej republiky, NTRSK-O0'l 51866

Zastupovaná osoba

Mandát en

k autoľizáciepečialka

Typ časovej pečiatky

Stav Časovej peČiatky

Kvalifikovaná

platná

31.12.2020 07:37Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PscA TsA'ĺ 2020

07.01.202114:43

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu
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o zaručenej konverzii

novovzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera Formát papĺera 
^4 

(210
x 297 mm)

Počet listov 7

novovznikn formeutého 6opymenlu listin neJ
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Počet nepľázdnych strán
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ĺ -JV dokumentu

Evidenčné Číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonanĺa zaručenej konverzie 07.01.202114:43

7346-210107-6269

Zaručenú konverziu

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a's.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrĺca,
oR os BB' oddiel Sa, vl. č. 803/5

Meno

Priezvisko

Jakub

Takáč

Funkcĺa alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

}) Ak bola zäručeĺá konwrzia vykonaná automalizovaným spôsobom' údaje o mena, pÍiezvlsku, ĺunkcil a o p.acovnom zgradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

sLovENsKA PoŠTA, a.s'
Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
- 1277 -
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