OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

o< bor starostlivosti o životné prostredie
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
V Dunajskej Strede, 12.07.2017

Č. spisu: DS-OSZP-2017/006753-06

ROZHODN ÜTI E
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o živqtné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene |a dopjnení niektorých zákonov, v znení
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v zmysle §108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/20' 5 Z.z. o odpadoch a o zemne
a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniam zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z.z. c odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“ ) na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov

pre prevádzkovateľa: BPS Hubice, s.r.o, Trnavská cestá 1050, 920 41 Leopoldov'
IČO: 46 384 014
Súhlas platí pre:

a) druh a kategória odpadov, množstvo odpadov
odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/20 5 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov

Kat, č.
02 01 01
02 01 03
02 01 06

02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 03 01
02 03 04
02 03 05
02 05 01
02 06 01
02 07 02
02 07 04
03 01 01
03 01 05

Názov druhu odpadu

Kategória

kaly z prania a čistenia
odpadové rastlinné pletivá
zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné
odpady, oddelene zhromažďované a opracúvané mimo miesta
ich vzniku
kaly z prania a čistenia
odpadové živočíšne tkanivá
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpacjlu v mieste jeho vzniku
kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovar ie
materiály nevhodné na spotrebu alebo sprac ivani e
odpad z destilácie liehovín
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracojvanie
odpadová kôra a korok
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy ihé ako uvedené

O
O
O

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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v 03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových yôd
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 03 02 odpad z trhovísk
Celková kapacita zariadenia:

O
O
O

o
cca

5 t/rok

b) určenie miesta nakladania s odpadmi
Bioplynová stanica Hubice na adrese prevádzky; BPS íubice, Hubice č. 8, 930 39 Hubice

c) spôsob nakladania s odpadmi,
zhodnocovanie odpadov činnosťou uvedenou v jSrílohei č. 1 k zákonu o odpadoch pod kódom
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)(patrí
sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky akojchemické látky)
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).

d) doba, na ktorú sa súhlas udeľuje je na určitý čas, najviac na päť rokov, t.j. do
30.06.2022, alebo pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu alebo zrušenie v zmysle
ustanovenia §114 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. |
e) spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu
Ukončenie činnosti zariadenia prevádzkovateľ je povinný ohlásiť tunajšiemu úradu.
Prevádzkovateľ je povinný:
skladované odpady je odovzdať na zhodnotenie organizáciám oprávneným na ich
zhodnotenie,
'
zhromažďované odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie organizáciám
oprávneným na ich zhodnotenie,
objekty následne vyčistiť a zabezpečiť proti nepovolenému vstupu,
zariadenie riadne zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

J

f) podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovanie zariadenia - Bioplynová stanica Hubice - musí byť v súlade s platnými
právnymi predpismi ako aj s vydanými rozhodnutiami súvisiacimi s prevádzkou zariadenia
2. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh
účastníka konania v zmysle § 114 zákona o odpadocl i vydané rozhodnutie zmeniť resp.
zrušiť
1
1
3. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ
4. prispôsobí prevádzkový poriadok týmto zmenám a predloží ho na schválenie.
5. Technologický reglement, prevádzkový denník schválený prevádzkovateľom zariadenia a
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí byť uložený na
prístupnom mieste.
I
6. Prevádzkovú dokumentáciu zariadenia viesť podľa § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
j
7. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce pre vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením
platnosti súhlasu.
Odôvodnení;
Listom doručeným dňa 30.03.2017 na Okresný úrad Dun;ajská Streda, odbor starostlivosti
o životné prostredie bola doručená žiadosť spoločnosti B PS Hubice, s.r.o. o súhlas na vydanie
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prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku BPS Hubice,
s.r.o. Hubice 8,930 39 Hubice.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DSOSZP-2017/006753-02 zo dňa 07.04.2017 oznámil účastníkom konania, že dňa 30.08.2017.
zahájil konanie vo veci udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov a zároveň po preštudovaní pc dania a zvážení všetkých okolností
vyzval žiadateľa aby do 30 dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie nasledovnými
náležitosťami:
1. Žiadosť vypracovaná v súlade s ustanoveniami !§ 23 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
2. Kópia rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
udeleného v zmysle § 97 ods. 1 písm c) zäkona'č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
I
Zároveň vyzval žiadateľa aby uhradil správny poplatok podľa priloženého platobného
predpisu do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OUDS-OSZP-2017/006753-03 zo dňa 07.04.2014 prerušiľkonanie v predmetnej veci.
Prevádzkovateľ správny poplatok uhradil dňa 22.104.20
Prevádzkovateľ predložil žiadosť vypracovanú v súlade s ustanoveniami § 23 Vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 dňa 26.04.2017
Prevádzkovateľ predložil dňa 10.07.2017 kópiu právop atného rozhodnutia príslušného
—orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného v zmysle § 97 ods. 1 písm c)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Nedostatky, ktoré by boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu v zmysle §97 ods. 1 písm. e)
zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov neboli zistené, navrhovaný
spôsob nakladania s odpadmi nie je v rozpore so zákonom o odpadoch a so všeobecne
záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a ani so záväznou časťou
programu kraja.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivos i o žiVotné prostredie súhlas vydá.
Platnosť súhlasu bola stanovená v zmysle § 97 ods. 16) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri rozhodovaní tunajší úrad vychádzal z nasledovných lodkladov:
1. Žiadosť spoločnosti BPS Hubice, s.r.o, Hu Dice 8L 930 39 Hubice o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocc vanie odpadov
2. Prevádzkový poriadok BPS Hubice
Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Dunajská
Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ro: :hodo tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
v•
í
Žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 11 EUR(sl Dvom jedenásť euro).
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa
oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3,929 01 Dunajská Streda
t
vyčerpaní
riadnych
opravných
prostriedkov.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdi

Ing. G;

Csériová
odboru

Doručí sa:
1. BPS Hubice, s.r.o, Hubice 8, 930 39 Hubice ,
Na vedomie:
1. Obec Hubice, OcÚ Hubice 28, 930 39 Hubice
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, IZP Bratislava, Jeséniova 17, 831 01
Bratislava
|
3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Coll árová 8, 917 01 Trnava
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka
789/3, 929 01 Dunajská Streda
5. a/a

Vybavuje: Ing. Csergeová (tel: 031/5901589; e-mail: Anikó. Csergeova@minv.sk)
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