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OU-HC-OSZP-2020/001163-004

Hlohovec
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Rozhodnutie
Predĺženie súhlasu

Výrok
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a ako príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

predlžuje platnosť súhlasu

podľa ustanovenia § 97 ods. 17 a 18 zákona o odpadoch vydaného Okresným úradom Hlohovec pod číslom OÚ-
HC-OSŽP-2016/000498/ŠSOH/AŽ zo dňa 27.05.2016 a jeho zmenou č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000023-005 zo dňa
19.02.2018 pre pôvodcu odpadu:

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34 115 901

Citovaným rozhodnutím bol pôvodcovi odpadu vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzke Sereďská 1038, Hlohovec-Šulekovo.

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

Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia sa riadi ustanoveniami § 114 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie
Pôvodca odpadu Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín požiadal dňa 20.11.2020 Okresný
úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie o predĺženie platnosti rozhodnutia číslo OÚ-HC-
OSŽP-2016/000498/ŠSOH/AŽ zo dňa 27.05.2016 a jeho zmenou č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000023-005 zo dňa
19.02.2018, ktorými bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Dňom doručenia žiadosti bolo začaté správne konanie.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní žiadosti zistil, že ide o
zhodnocovanie ostatných odpadov na mieste prevádzky v k. ú. Šulekovo, ktoré pochádzajú z podnikateľskej
činnosti pôvodcu odpadov. Zhodnocovanie odpadov spočíva v ich zhromažďovaní, triedení a úprave za účelom
ich materiálového alebo energetického zhodnotenia u oprávnených zhodnocovateľov na základe uzatvorených
zmluvných vzťahov.
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Dňa 24.11.2020 Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OÚ-HC-
OSŽP-2020/0001163-002 oznámil začatie konania vo veci predĺženia platnosti súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov. Dňa 09.12.2020 Mesto Hlohovec doručilo na tunajší úrad k predmetnej žiadosti
nasledovné stanovisko:

V zmysle platného Územného plánu mesta Hlohovec a jeho záväznej časti sa prevádzka nachádza v mestskej časti
Šulekovo, v urbanistickom obvode UO 18 Šulekovo. Parcely sú súčasťou stabilizovaného technického územia
regulačného bloku TOR – Odpadové hospodárstvo – zhodnocovanie odpadov. Územie slúži na umiestňovanie
stavieb a zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov (pr. zberný dvor, zariadenie na recykláciu, kompostáreň a
pod.). Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia bloku je potrebné sa riadiť regulatívmi určenými v záväznej
časti ÚPN pre tento regulačný blok v členení na prípustné a neprípustné funkcie.
PRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE
• stavby a zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov,
• odstavné miesta a obslužné komunikácie,
• izolačná a ochranná zeleň.

PODMIENEČNE PRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE
• ďalšie nevyhnutné objekty a zariadenia späté s primárnou funkciou (prevádzkou),
• zariadenia technických služieb mesta,
• výučbové a doškoľovacie zariadenia vo väzbe na dominantné/vhodné funkčné využitie,

NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE
• stavby a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
• bývanie a rekreácia v akejkoľvek forme,
• zariadenia občianskeho vybavenia všetkých druhov,
• výroba, výrobné služby, skladovanie, ako aj ostatné dopravné a technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako
stavby, ktoré priamo nesúvisia s primárnou funkciou,
• reklamné stavby.
Urbanistický rozvoj regulačného bloku spadá pod stabilizované územia, ktoré predstavuje plochy s ustáleným
charakteristickým funkčným využitím a priestorovým usporiadaním s možnosťou čiastočného doplnenia územia
v zmysle intervenčného stupňa K – kompletizácia urbanistickej štruktúry, ktorý umožňuje dobudovanie bloku
v rozsahu stanovenej priestorovej regulácie pri rešpektovaní existujúceho charakteru priestorového usporiadania
územia, najmä spôsobu zástavby, výškového členenia, uličnej a stavebnej čiary. Dotvorenie alebo dostavba územia
doplnením urbanistickej štruktúry novými budovami v priestore voľných zastavateľných prieluk s bezprostredným
a priamym kontaktom na uličný priestor alebo zmenou existujúcich stavieb. Doplnenie urbanistickej štruktúry o
plochy verejných priestranstiev a verejnej zelene a verejné dopravné a technické vybavenie územia.
V zmysle koncepcie odpadového hospodárstva pre zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov je zariadenie „Areál
Seredská“ určené na pokračovanie prevádzky.
S predĺžením súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov súhlasíme za predpokladu splnenia všetkých
priestorových a funkčných regulácií stanovených v Územnom pláne mesta Hlohovec, ktorého záväzná časť je ku dňu
vydania stanoviska vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec.
S predĺžením súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov súhlasíme za predpokladu splnenia všetkých
priestorových a funkčných regulácií stanovených v Územnom pláne mesta Hlohovec, ktoré záväzná časť je ku dňu
vydania stanoviska vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec.

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

Správny poplatok:
4,0 € podľa položky č. 162 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
uhradený nominálnym e-kolkom.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný
úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10128

Doručuje sa
Marius Pedersen a.s., Sereďská 1038, 920 03  Hlohovec, Slovenská republika
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01  Hlohovec, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra 1


