
OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAjSKÁ STREDA odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
Č. spisu: OU-DS-OSZP-2018/012578-04 V Dunajskej Strede, 30.08.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné 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 doplnení 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. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 114 
zákona o odpadoch

mení

r ozho dnuti e Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-DS-OSZP-2017/008340-05 zo dňa 08,06.2017, ktorým bol udelený súhlas v zmysle § 
97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na a prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre prevádzkovateľa: 
BPS Hubice, s.r.o., Trnavská cesta 1050, 920 41 Leopoldov, IČO: 46 384 014 
vo výrokovej časti rozhodnutia .

Súhlas platí pre: 
v písmene

a) druh a kategória odpadov, množstvo odpadov:
Celková kapacita zariadenia:______________ ______________ cca 5 t/rok

Znie takto:
Celková kapacita zariadenia: cca 4900 t/rok

v písmene:
h) podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje 

za bod č. 13 sa doplňujú body:
Obec Hubice, súhlasné stanovisko č. 182/2018 zo dňa 08.08.2018
14. Umiestňovanie skladov na spracovávané suroviny pri výrobe bioplynu tak, aby 
nedochádzalo k uvoľňovaniu pachov a fugitívnych emisií do ľudských obydlí a tým 
k znepríjemňovaniu bývania obyvateľov, resp. skrátiť dobu na skladovanie, pokiaľ 
nedochádza k uvoľňovaniu týchto pachov
15. Pri zásobovaní BPS Hubice so vstupnou surovinou a pri odvoze výstupnej suroviny dbať 
na to , aby dané prevozy čo najmenšej miere obťažovali obyvateľov obce prachom, hlukom 
a zápachom

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné 
prostredia č. OU-DS-OSZP-2017/008340-05 zo dňa 08.06.2017 ako aj podmienky súhlasu 
ostávajú nezmenené.
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T oto rozhodnutie j e neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného úradu Dunaj ská 
Streda, odboru starostlivosti o životné prostredia č. OU-DS-OSZP-2017/008340-05 zo dňa 
08.06.2017 ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Listom doručeným dňa 18.06.2016 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti 
o životné prostredie bola doručená žiadosť BPS Hubice, s.r.o., Trnavská cesta 1050, 920 41 
Leopoldov, o zmenu súhlasu udeleného rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda, 
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2017/008340-05 zo dňa 08.06.2017, 
ktorým bol udelený súhlas zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. c) zákona 
o odpadoch.
Navrhovateľ žiada o navýšenie kapacity prevádzky Bioplynovej stanice Hubice, Hubice č. 8, 
930 39 Hubice z cca 5 t/rok na 3000 t/rok.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-DS- 
OSZP-2018/012578-02 zo dňa 16.07.2018 oznámil účastníkom konania, že dňa 18.06.2018 
zahájil konanie vo veci udelenia zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov pre žiadateľa a zároveň po preštudovaní podania a zvážení všetkých 
okolností vyzval žiadateľa aby do 30 dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie 
nasledovnými náležitosťami:

- rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posudzované 
v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zároveň poučil žiadateľa-^účastníka konapia - že ak na výzvu správneho orgánu v určenej 
lehote nedostatky svojho podania neodstráni^správny orgán v zmysle § 30 ods. 1) písm. d) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie zastaví. 
Účastníci konania - § 113 ods. 4) zákona o odpadoch - mohli uplatniť svoje stanoviská 
písomne poštou alebo elektronicky na adrese: Okresný úrad Dunajská Streda, odbor 
starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3,929 01 Dunajská Streda, e-mail: 
Aniko.Csergeova@minv.sk, do 30 dní od doručenia oznámenia. Na neskôr vznesené 
námietky a pripomienky, ako aj na námietky a pripomienky ktoré mohli byť vznesené a 
uplatnené v územnom konaní a v stavebnom konaní, nebude orgán prihliadať. Ak účastník 
konania v určenej lehote neoznámi stanovisko k uvedenej veci predpokladá sa, že s vydaním 
rozhodnutia súhlasí.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU- 
DS-OSZP-2017/012578-03 zo dňa 16.07.2018 prerušil konanie vo veci zmeny súhlasu. 
Žiadateľ svoje podanie doplnil dňa 13.08.2018 o:

1. Žiadosť - zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnotenie odpadov
2. Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Dunajská Streda, č. A2012/00870- 

002 zo dňa 01.03.2012 o tom že navrhovaná činnosť- Bioplynová stanica BPS Hubice 
— nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

3. Súhlasné stanovisko Obce Hubice

Nedostatky, ktoré by boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia - zmeny súhlasu - udeleného 
v zmysle §97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov na prevádzkovanie 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 starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie - zmenu 
súhlasu vydá.

mailto:Aniko.Csergeova@minv.sk
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Pri rozhodovaní tunajší úrad vychádzal z nasledovných podkladov:
1. Žiadosť spoločnosti BPS Hubice, s.r.o., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov o zmenu 

súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov- „Žiadosť
o zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnotenie odpadov

2. Stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Dunajská Streda
3. Súhlasné stanovisko Obce Hubice

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Dunajská 
Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 4,00 EUR(slovom štyri euro) formou e-kolku č. 
ID: N01-170618-0015.

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
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

/V'ž-

Ing. Gabriela Csériová 
vedúca odboru)

Doručí sa:
1. BPS Hubice, s.r.o., Trnavská cesta* 920 41 Leopoldov,
2. Obec Hubice, Hubice 28, 930 39 Hubice 

Na vedomie:
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, IŽP Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 

Bratislava
4. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 01 Trnava
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 

789/3, 929 01 Dunajská Streda
6. a/a

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