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odbor starostlivosti o životné prostľedie
oddelenie ochľany pľíľody a vybľaných zložÍek životného pľostľedia

Kolláľova 8, 9l7 0ŻTrnava

Číslo : oU-TT-oS ZP3 -2017 1004 1 27lŠ SoH/Hu Tľnavą' l0.02.2017

i i_!!i(l ro.'hodrlliłiaJ ňa

:iľiivoplatĺr lsť cń'-l :

v ĺrn,tl.le ĺ:lťia: .''"""

ĺcburllĺ,
.o[ł.,.".9ł."

0

ROZHODNUTIE I:

okresný úľad Tmava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochrany pľírody
a vybraných zIožiek životného prostľedia ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podl'a zákona
č,. 52512003 Z. z. o štátnej Spľáve starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov a ako pľíSlušný orgán štátnej spľávy
odpadového hospodárstva podľa $ 104 ods. 1 písm. d) zźlkona č,. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o odpadoch'o), V zmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na základe vykonaného
spľávneho konania podl'a zákona ě. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v zĺęni neskorších predpisov (ďalej len ,,spľávny poľiadok")

menl

podl'a ustanovenia $ 1l4 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch ľozhodnutie vydané
obvodným úľadom životného prostredia Trnava, odborom kvality Životného pľostľedia pod
č. G 2011/01745/ŠSoH/Hu zo día 12. 08. 2OII, vznení zmeny rozhodnutia č. OU-TT-
osZP3-2Ol6lOI4Ż9ŻlŠSoH/Hu zo dř:ľ- 10. 05. 2016 ptevźldzkovateľovi

3Ą

.A.S.A. Tľnava, spol. s r.o., Pľiemyselná 519|7 01 Tľnava,
Ičo: sl 449 697.

Citovaným ľozhodnutím bol pľevádzkovateľovi .A.S.A. Tľnava, spol. s r.o. udelený
súhlas podľa $ 7 ods. 1písm. c)zákonač,.22312007 Z.z. oodpadochaoZmene adoplnení
niektoľých zákonov v zneni neskoľších predpisov na pľevádzkovanie zariadenia na

zhodnocovanie odpadov napľevádzke Trnava, Zavarckácesta, p. č. 1075ll47,52,53,54,57.

Uvedené rozhodnutie sa mení naslędovne:

1. Vo výrokovej časti ľozhodnutia sa mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného

mena,,.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.oo na nové obchodné meno ,'FCC Tľnavao s.r.o..

2. Do výľokovej časti ľozhodnutia sa do bodu 1 . dopĺňa nasledovný odpad:

Druh
odpadu

Názov odpadu
Kategórĺa
odpadu

20 01 03
viacvľstvové kombinované
nabáze lepenky)

mateľiály na bźne lepenky (kompozity o
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stľana č. 2 k ľozhodnutiu č. oU-TT-oszP3-2o17/004l27/ŠSoH/Hu

odôvodnenie
Dňa t3' Ol._20l7 požiadal prevádzkovatel' zariadenia na ,hodno.ouanie odpadov

spoločnosť FCC Trnava' s.r.o.' Priemyselná 5, gl7 01 Trnava na okľesnom úľade Trnava,
odboľe staľostlivo_sti o životné prostredie, oddelení ochrany pľíľody aiybraných zložiek
Životného pľostľedia o zmenu ľozhodnutia obvodného úľadu żivotného pľostredia Trnava,
odboľu kvality Životného pľostredia č. G 20l1l0l745/ŠSoH/Hu zo dňa tz. os. 2Ol7, v zneni
zmeny ľozhodnutia č. oU-TT-osZP3-2OI6lOI42g2lŠsoHlHu zo dňa 10. 05. 2016

Citovaným rozhodnutím bol pľevádzkovateľovi udelený súhlas podl'a $ 7 ods. 1 písm. c)zźtkona č'j' 22312001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplňení nieŕtorycď zákonov v zneníneskoľších pľedpisov o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhódnocovanie odpadovna ptevádzke Tmava, Zavarská cesta, p. č. 10751147, 52, 53, 54, 57, ktorý je platný do07. 09.202t.

Pľedmetom zmeny ľozhodnutia je zmena obchodného mena spoločnosti aľozšíľenięzhodnocovaných odpadov o dľuh odpädu 20 0103 viacvľstvové kombinované mateľiály nabáze lepenky (kompozity na báze lepônky).

okľesný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie ochľany prírodyavybraných zložiek.životného pľostredia listom ,o äř'u 19. 0l . 2017 oznámil začiaÍokkonania v uvedenej 
_ veci aiyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok.Dňa 07' 02' 2017 bolo na okresný úrad Tľnava' odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie clchrany- pľíľody avybľaných zložiek životnéĹo-;;il;""d_o.ueenĺ súhlasnéstanovisko Mesta Tľnava k zmene ľozhod^nu1ia, ktorým bol udeiený súhlas 

"" 
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zariadenia na zhodnocovani e odpadov č). osaŽP l 2s š u - ezs ó no1 í nš^ rš"aiä oz. 02. 20 1 7'

Žiadosť o zmenu ĺozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia nazhodnocovanie odpadov obsahovala:
- identiťlkačné údaje žiadateľa,
- návľh zmeny,
- kýniu výpisu z obchodného ľegistľa okresného súdu Trnava, oddiel Sľo, vloŽka číslo1344lT k dátumu 1 1. 0l . 2Ol7 ,- kópie rozhodnutí č. G 201ll0l745/ŠSoH/Hu zo dňa 12.08. 2011 ač. oU-TT-oSZP3-20I6l0I4292/ŠSoH/Hu zo dňa l0. 05. 2016.

. .Na základe predloŽených dokladov a vykonaného spľávneho konania oÚ Trnava akopríslušný oľgán štátnej 
1pľávy v odpadovom hospodáľstvi ľozhodol tak, ako je uvędené vovýľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle zźlkona NR SR č. 145llg95 Z. z. o správnych poplatkochv zneni neskorších pľedpisov bol uhľadený formou kolkových známok ioáľa'polozt y č:. 162písm. y) vo výške 4 eurápri podaní Žiadosii.
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' Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. I a2 sptávneho poľiadku moŽno podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesný úľad Tľnava, odboľ staľostlivosti
o Životné prostredie, oddelenie ochľany príľody avybraných ztoŽiek životného pľostľedia,
Kolláľova 8, 9I7 02 Trnava. Toto ľozhodnutie je pľeskúmateľné súdom až po vyčeľpaní
riadneho opravného pľostľiedku.

Ing. Kormúth
vędúci odboru

Doľučuje sa
1. FCC Tmava, s.ľ.o.' Pľiemyselná 5,9I7 01 Tľnava
2. Mesto Tľnava, Mestský úľad v Trnave, odbor stavebný a Ži

9l7 7I Tľnava

Na vedomie
1. SIŽP, Maľirĺnska dolina 7 , g4g 01 Nitľa

tr1;fipstľedia. Trhová 3.
l lbi? Enulońhent
Fcc Ťřđ!vä, ń.f.6.

I 6 -02- 2017
Došlo
dňal
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