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odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie
oddelenie ochľany pľíľody a vybľaných zložiek žĺvotného pľostľedia

Kollárova 8, 917 02Tmava

Číslo: oU-TT-oS ZP3-2O17 1004 l 28lŠSoH/Hu Trnava, 10.02.2017

Íoto rorhoĺlnlliĺe nł,lolrudlĺ:

llrávĺ.lplatnĺr*t' ĺ,i n, . 0ł.'.09'

ROZHODNUTIE v Tľnave clii*: . ''''. 0),
płdpis

okľesný úrad Tľnava, ođboľ staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany príľody
a vybľaných zložiek životného pľostredia ako pľíslušný orgán štátnej spľávy podl'a zákona
č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znęni neskoľších pľedpisov a ako príslušný oľgán štátnej spľávy
odpadového hospodáľstva podľa $ 104 ods. 1 písm. d) ztlkona č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o
Zmene a doplnení niektorých zákonov v znęni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zźtkon
o odpadoch"), v zmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch ana zák|ade vykonaného
správneho konania podľa zákona č,. 7111961 Zb. o spľávnom konaní (správny poľiadok)
v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len,,správny poľiadok")

menl

podľa ustanovenia $ 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané
okľesným úľadom Tľnava, .- odboľom starostlivosti o Životné prostľedie pod
č. oU-TT-o sZP 3 -20 l 6 l O23T2 l ŠsoH/Hu zo dř:ľ- 1 5. 0 8.20 l 6 prevádzkovatefovi

.A.S.A. Tľnava, spol s ľ.o., Pľĺemyselná 519l7 01 Tľnava,
ICO: 31 449 697.

Citovaným ľozhodnutím bol prevádzkovateľovi .A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o. udelený
súhlas podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2 ztlkona o odpadoch na vydanie pľevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov Zavarská cesta, Tľnava _ k. ú. Trnava, p. č.
107 51 147, 52, 53, 54, 57 .

Uvedené rozhodnutie sa mení nasledovne:

1. Vo výľokovej časti ľozhodnutia sa mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného
mena,,.A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o." na nové obchodné meno 'FcC Tľnava, s.ľ.o." .

2. Do výľokovej časti ľozhodnutia sa do bodu a) dopĺňa nasledovný odpad:
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Druh
odpadu Názov odpadu Kategóľĺa

odpadu

20 01 03
viacvrstvové komb inov ané materiály na b áze lepenky (kompozity
nabáze lepenky) o

{t
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odôvodnenĺe

Dňa 13. 01. 2OI7 poŽiadal pľevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov

spoločnosť FCC Trnavu, ,.r.o., Pľiémyselna 5,9I7 01 Trnava na okresnom úľade Tľnava'

odboľe staľostlivosti o Životné prostredie, oddelení ochľany pľíľody a vybľaných zloŽiek

životného prostľedia o Zmenu ľôzhodnutia okresného úľadu Trnava, odboru staľostlivosti

o Životné piostľedie č. oU-TT-osZP3-2O16lO23332lŠsoHlHu zo dřla 15.08.2016.

Citovaným rozhodnutím bol prevádzkovateľovi udelený súhlas podľa $ 97 ods. 1 písm. e)

bod 2 ztĺkona o odpadoch na vyđanie prevádzkového poľiadku zaľiadenia na zhodnocovanie

odpadov Zavarskátesta, Tľnavá _ k. ú: Tľnava, p. č. 10751 l47, 52, 53, 54, 57,ktorý je platný

do 07. 09.2021.

Pľedmetom zmęny ľozhodnuti a je zmena obchodného mena spoločnosti a ľozšíľenie

zhodnocovaných odpadov o dľuh odpadu 20 OL 03 viacvľstvové kombinované mateľiály na

báze lepenky (kompozity nabáze lepenky)'

Żiadosť o zmenu ľozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vydanie prevádzkového

poľiadku zariadenía na zhodnocovanie o dpadov ob sahovala :

- identiÍikačné údaje źiadateľa,
- návrh zmeny,
- kópiu výpisu z obchodného registľa okľesného súdu Tmava, oddiel Sro, vložka číslo

I344lT k dátumu 11. 0l .2017,
- kópiu rozhodnutia ě. OLJ-TT -oszP3-2al6l)23332lŠsoHlHu zo dř:a 15.08.2016.

Na základe pľedložených dokladov a vykonaného správneho konania oÚ Trnava ako

pľíslušný orgán śtatne.j spľávy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, 'ako 
je uvedené vo

výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle zákona NR SR č). l45ll995 Z. z. o spľávnych poplatkoch

v znéni nęskbľších pľedpisov bol uhľadený formou kolkových známok podľa poloŽky č,. |6Ż

písm. y) vo výške 4 eurá pri podaní Žiadosti.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku možno podať

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľučenia na okľesný úľad Trnava, odboľ staľostlivosti

o Životné prostľedie, oddelenie ochľany pľírody a vybľaných z\ožiek životného prostľedia,

Kolláľova 8, gI7 02 Trnava. Toto ľozhodnutie je preskúmateľné súdom aŽ po vyčeľpaní

riadneho opľavného prostriedku.
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Doruěuje sa
1' FCC Tľnava, s.r.o.' Pľiemyselna5,9l7 01 Trnava

ĺ
Na vedomie
1 SIŽP, Maľiánska dolina 7,g49 01 Nitra
2. Ad acta
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