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oKRESľÝ ÚnłD TR|ľAVA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ŽIvoľľn pnosľREDIE
oddelenie ochľany pľírody a vybľaných zložĺek životného pľostľedĺa

Tel:03315564312
Kolláľova 8,9l7 02 Tľnava

Fax:033/5513871 e-mail:natalia.hubinova@minv.sk

Číslo: oU_TT -osZP3 -Żo1 6 ĺ 0 l 4Ż88lŠsorvHu Tľnava, 10.05.20l6

Toto řÔihr'illIlitld N6

ROZHODNUTIE

okľesný úľad Tľnava, odbor starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochľany
a vybraných zložiek životného pľostredia ako príslušný orgán štátnej spľávy podl'a ztlkona
č,.5Ż512003 Z. z' o štátnej správe starostlivosti oživotné prostľedie aozmene adoplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov a ako pľíslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva
podl'a $ 104 ods. l písm. d) zákona č,.'79/2015 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov (d'alej len,,zákon oodpadoch"), vzmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona oodpadoch a na
zéklade vykonaného správneho konania podl'a zálkona č). 7111967 Zb. o spttlvnom konaní (spľávny
poriadok) v znení neskoľších pľedpisov (d'alej len ,,spľávny poriadok") udel'uje

súhlas

podl'a $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na pľevádzkovanie zaľĺadenia na zber odpadov, pre
drźitel'a odpadov '

.A.s.A. Tľnava, spol. s'r.o., Priemyselná 5, 9l7 01' Tľnava
ICO: 31449 697

pre zbeľné dvory:
- Zberný dvoľ I., Mĺkovíniho ulica, Tľnava,
- Zbeľný dvoľ II., Tajovského ulĺca, Tľnava,
- Zberný dvoľ III.' Sasinkova ulican Tľnava,
- Zberný dvoľ IV., Ulĺca A. Kmet'a, Tľnava,
- Zberný dvoľ V., Cukľová ulĺca, Tľnava,
- Zberný dvoľ VII.' Bottova ulĺca, Trnava,
- Zberný dvoľ VIII., Seľedská ulica, Tľnava.

1. Súhlas sa udel'uje:

1.1) rra pľevádzkovanię zariadenia, v ktoľom sa bude vykonávať zbeľ rrasledovných odpadov,
zaradených v zmysle Vyhlášky vŽp sn ě. 365lŻ015 Z. z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg
odpadov:

Dľuh
odpadu Názov odpadu Kategóľia

odnadu
20 01 01 papieľ a lepenka o
20 01 02 sklo o
20 0t 03

v i acvľstvové komb inov ané materiétly na b tĺze lepenky (kompozity na bázę
lepenky) o

20 01 08 bioloeicky ľozložitel1rý kuchynský a ľęštauraěný odpad o
20 0l 10 šatstvo o
2001 1t textílie o



20 01 13 rq4púšťadlá N
20 0I 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 L'| fotochemické látky N
Ż0 01 |9 pesticídy N
Ż0 01 Ż1 žiarivky a iný odpad obsahu'iúci ortuť N
20 0I Ż3 vyľadené zariadęnia obsahuiúce clrlórfl uórované uhl'ovodíky N
20 0I Ż5 iedlé oleie a tuky o
20 01 26 oleie a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 0I 27 faľby, tlaěiarenské faľby, lepidl á a źivice obsahuiúce nebezpeěné látky N
Ż0 0l 28 faľby, tlačiaľenské farby, lepidlá aživice iné ako uvedené v 20 0l27 o
20 0t 29 deteľgenty obsahuiúce nebezpečné látky N
20 0r 30 deteľgenty iné ako uvedené v Ż0 0I Ż9 o
20 01 3l cýotoxické a cýostatické liečivá N
Ż0 0| 32 lieěivá iné ako uvedené v 20 01 31 o
20 0t 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 0l' 16 06 02, alębo 16 06 03 a
netriedęné batérie a akumulátoľy obsahu.|úce tieto batérie

N

Ż0 0l 34 batéľie a akumulátoľy iné ako uvedené v 20 01 33 o
20 0l 35

vyradené elektľické a elektronické zaľiadenia iné ako uvedené v Ż0 01 2l
a20 0I 23, obsahujúce nebezpeěné ěasti

N

20 0t 36
vyľadené elektľické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 0| 2l,
Ż0 0I 23 aŻ0 0I 35

o
Ż0 01 37 dľevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 0l 38 drevo iné ako uvedené v 20 0l 37 o
20 01 39 plasty o
20 01 40 kovy o

20 0t 40 0l meď, bronz, mosadz { o
20 0l 40 0Ż hliník o
20 0l 40 03 olovo o
20 0l 40 04 zinok o
20 01 40 05 żelezo a ocel' o
20 01 40 06 cln o
20 01 40 07 zmiešané kovy o

20 02 0l b io lo gicky r oz]roźitel' ný od pad o
20 03 07 ob.iemný odpad o
20 03 08 dľobný stavebný odpad o
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I.2) na pľevádzkovanie zaľĺadení na zber elektľoodpadov v členení na odpady z
elektľozaľiadení podl'a pľílohy č. 7 k vyhláške č,. 37312015 Z. z. o ľozšíľenej zodpovednosti
výľobcov vyhľadených výľobkov aonakladaní svyhľadenými pľúdmĺ odpadov - Zoznam
elektľozaľiadení podl'a kategóľiío ktoľé spĺňajú deÍiníciu elektrozaľĺadenia podl'a $ 32 ods. 5
zákona o odpadoch a deÍinícĺu elektľoodpadu z domácnosti podloa $ 32 ods. 7 zálkona
o odpadoch:

Tabul'ka I

Kategórĺa Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

I Velké domáce spotrebiěe

I 1
Velké chladiarenské spotľebiěe
pre domácnosť 20 0t 23 NO Hl4

1.2 Chladničky 20 0l Ż3 NO H14
1,3 Mľazniěky 20 01 23 NO Hl4
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t.4
Iné vel'ké spotľebiče používané
na chladenie, konzervovanie
a skladovanie potravín

Ż0 0l 23 NO Hl'4

1.5 Pr{ěky 20 01 36 oo
r.6 Sušiěky Ż0 01 36 oo
1,7 Um1fuaěky ľiadu 20 0t 36 oo
1.8 Spoľáky a ľúľy na peěenie 20 0t 36 oo
1.9 Elektrické spoľáky Ż0 01 36 oo
1.10 Elęktľické varné dosky Ż0 01 36 oo
1.11 Mikľovlnné ľúry 20 0t 36 oo
l.lŻ Iné vel'ké spotľebiěe používané na

vaľenię a iné spracovanie potľavín 20 0t 36 oo
1.13 Elektľické spotrebiče na vykurovanie Ż0 0l 36 oo
t.t4 Elektrické ľadiátoľy 20 0r 36 oo
1.15

Iné vel'ké spotľebiče na vykuľovanie
miestností' postelí, nábÉku na sedenie

20 0t 36 oo
1.16 Elektľické ventilátoľy 20 0t 36 oo
1'17 Kl i mat i začn é zariadęnia

1.17 .a Mobilné klimatizaěn é zariadenia 20 0t 23 NO Ht4
I I I Iné zariadenia na ventiláciu

a klimatizáciu 20 0l Ż3 NO Hl4
1.19 Iné

Tabul'ka 2

Kategória
{

Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad

(No)/ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

Ż Malé domáce spotrebiěe
2.1 Vysávaěe Ż0 0l 36 oo
2.2 Cističe kobeľcov 20 0t 36 oo
2,3 Iné spotľebiěe na ěistenie 20 01 36 oo
2.4

Spotrebiěe, ktoľé sa používajú na šitie'
tkanie a iné spľacovanie textilu 20 0t 36 oo

2.5
Żehlič:ky a iné spotľebiče na žehlenie,
manglovanie a inú starostlivosť
o šatstvo

20 01 36 oo

2.6 Hľiankovaěe Ż0 0| 36 oo
2.7 Fritézy 20 0t 36 oo

2.8
Mlynčeky' kávovaľy a zariadęnia na
otváľanie azatváranie nádob alebo
obalov

20 0t 36 oo

2.9 Elektrické nože 20 0t 36 oo

2.10
Spotľebiče na stľihanie vlasov, sušenie
vlasov, ěistenie zubov, holenie, masźň
a iné spotľebičę na staľostlivosť o telo

20 0t 36 oo

2.10.a

Bezšnúľové a|ebo nabíjacie spotľebiče
na stľihanie vlasov, sušenie vlasov,
ěistenie zubov, holenie, masáź a iné
spotrebiěe na starostlivosť o telo

20 0t 35 NO H2

2.11
Hodiny, hodinky a zariadenia
na meľanie' ukazovanie alebo
zaznamentryanie času

20 0t 36 oo
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2.r2 Váhv Ż0 0l 36 oo
2.r3 Iné

2.13.1, Eľotické pomôcky Ż0 0l 36 oo
2'13.Ż Elektronické cigaľety Ż0 01 36 oo

Tabul'ka 3

Tabul'ka 4

Kategóľĺa Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad
(Noy

ostatný
odnad íoo)

Nebezpečné
vlastnosti

J
Infoľmaěné technológie
a telekomunikaěné zariadenia

3.1 Servery 20 0t 36 oo
3.2 Minipočítaěe Ż0 0| 36 oo
J.J Tlaěiarne
3.4 osobné poěítaěe 20 0t 36 oo
3.5

Zobľazovacie zariadenia k osobným
poěítaěom s CRT. LED a LCD

3.6 Klávesnica Ż0 01 36 oo
).t Polohovacie zaiadenia k osobným

počítačom Ż0 0I 36 oo
3.8 Reproduktory k osobným poěítaěom Ż0 0I 36 oo
3.9 Laptopy 20 01 36 oo
3.10 Notebooky 20 0r 36 oo
3.1 I Elektronické diáre 20 0t 36 oo
3,13 Kopírovacie zariadenia
3,14 Elektrické a e|ektľonické pisacie stľoie Ż0 0I 36 oo
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky 20 0r 36 oo

3.16

Iné zaľiadenia na zber, uchovávanie,
spracovanie, prezentáciu alebo
e lektronické spľostredkovanie
informácií

Ż0 01 36 oo

3.16.1 Pamäťové kaľty 20 0l 36 oo
3.17 Užívatel'ské teľminály a systémy 20 0t 36 oo
3.18 Faxové pľístľoie 20 0l 36 oo
3.19 Telex 20 0t 36 oo
3.Ż0 Telefonne pľístľoie 20 01 36 oo
3.21 Telefónne automaty 20 01 36 oo
3.22 Bezdrôtové telefónne pľístroi e Ż0 0l 36 oo
3.Ż3 Mobilné telefónne prístroie 20 01 35 NO HI. H4
3'Ż4 Záznamníky 20 0l 36 oo

3.Ż5
Iné výrobky alebo zaľiadenia na pľenos
zvuku, obľazu alebo iných infoľmácií
prostľedníctvom tęlekomunikáci í

20 0t 36 oo

3.26 Iné 20 0t 36 oo

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

4 Spotrebná elektľonika
4.1 Rozhlasové pľiiímaěe 20 0t 36 oo



Tabul'ka 5

Tabul'ka 6
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4.2
Televízne pľijímače s CRT, LED a LCD
obrazovkami

4.3 Videokamery 20 0l 36 oo
4.4 V 20 01 36 oo
4.5 Hi-Fi zaľiadenia Ż0 0l 36 oo
4.6 Zosilňovače zvuku 20 0t 36 oo
4.7 Hudobné nástľoje 20 0t 36 oo

4,8

Iné výrobky alebo zariadenia na
zaznamenávanie alebo prehľávan ie
zvuku alebo obľazu vľátane signálov
alebo technológií na iné šíľenie zvuku a
obľazu pľostľedníctvom telekomunikácií

20 0t 36 oo

4.9 Iné Ż0 0l 36 oo

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

5 osvętl'ovac ie zaľadenia
5.1 Svetelné zdľoie

5.1.1 Lineáľne žiaľivky 20 0l Ż1 NO Hl5
5.1.2 Kompaktné žiarivky 20 0r 21 NO Hls
s.1.5 LED žiarovky Ż0 0l 36 oo
5.2 Svietidlá

Kategóľia

í
Názov Katalógové

číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odoad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

6
Elektľické a elęktľonické nástľoje
(okľem vel'kých stacionárnych
pľiemyselných náradí)

6.1 Vŕtaěky 20 0t 36 oo
6'Ż Pílky 20 0t 36 oo
6.3 Šijacie stroje 20 0t 36 oo

6.4

Zariadęnia na otáěanie, fĺézov anie,
brúsenie, dľvenie, pílenie, kľájanie,
stľihanie, vŕtanie, dierovanie, ľazenie,
skladanie, ohýbanie alebo podobné
spľacovanie dľevao kovu a iných
materiálov

20 0t 36 oo

6,s

Nástroje na nitovanię, pľitĺkanie klincov
alebo skrutkovanie alebo odstľaňovanie
nitov, klincov, skľutiek alebo podobné
úěely

20 0t 36 oo

6.6
Nástľoje na zv áranie, spájkovanie alebo
podobné úěely Ż0 01 36 oo

6.7

Zariadęnia na stľiekanie, nanášanie,
ľozpľašovanie alebo iné spľacovanie
kovových alebo plynných látok inými
prostľiedkami

20 01 36 oo

6,8
Nástľoje na kosenie alebo iné
záhradkáľske ěinnosti 20 0t 36 oo
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6.9 Iné Ż0 0| 36 oo

Tabul'ka 7

Tabulka I

Tabul'ka 9

2. Miesto nakladania s odpadmi:
- Zberný dvoľ I., Mĺkovíniho ulica, Tľnava,
- Zberný dvoľ II.o Tajovského ulica, Tľnava,
- Zberný dvoľ III., Sasinkova ulĺcao Tľnava,

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

7
Hraěky, zariadeniaurěené na špoľtové a
ľekľeaěné úěely

7.r
Súpľavy elektľických vláěikov alebo
autodráh 20 0t 36 oo

7.2 Konzoly na videohľy 20 0r 36 oo
7.3 Videohry 20 01 36 oo
7.4

Poěítaěe na bicyklovanie, potápanie,
beh, veslovanie atd'.

20 0t 36 oo

7.5
Spoľtové zariadenia s elektrickými a
el sliěiastkami 20 0r 36 oo

7 .5.1 Elektľo Ż0 0l 36 oo
7.6 Hľacie automaty 20 01 36 oo
7.7 Iné 20 0I 36 oo

Kategóľĺa Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odnad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

I
Z dr av otnícke zar iadenia ( okľem
všetkých implantovaných c
infikovaných výrobkov)

8.1 Meľače kľvného tlaku 20 0t 36 oo
8'Ż Meraěe hladiny cukľu 20 0t 36 oo
8.3 Inhalaěné prístľoie 20 0I 36 oo
8.4 UV hrebeň pre lieěbu svetelnými lúčmi 20 0t 36 oo
8.5 Fototeľapeutické svetlo Ż0 01 36 oo
8.6 Iné oo

8.6.I Germicídne lampy 20 01 36 oo
8.6.2 Negątoskopy 20 01 36 oo

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

9 Prístľoie na monitoľovanie a kontľolu
9.1 Hlásiě elektľickei požiaľnei sisnalizácie 20 01 35 NO
9.2 Tepelné ľegulátory 20 0t 36 oo
9.3 20 0t 36 oo

9.4
Prístľoje na meľanie' váženie alebo
nastavovanie pre domácnosť, alebo ako
laboľatóľne zariadenia

20 0t 36 oo
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- Zberný dvoľ IV.' Ulica A. Kmet'a, Tľnava,
- Zberný dvor V., Cukľová ulica, Tľnava,
- Zberný dvoľ VII.' Bottova ulica, Tľnava,
- Zberný dvoľ VIII.' Seľedská ulica, Tľnava.

3. Spôsob nakladania s odpadmi:
V zberných dvoľoch sa vykonáva zbet komunálnych odpadov a dľobných stavebných odpadov. Na
zberných dvoľoch môžu fyzické osoby odovzdávať dľobný stavebný odpad, objemný odpad
a oddęlene zbierané z|oźky komunálneho odpadu v ľozsahu triedeného zbeľu ustanovenom vo
všeobecne z'áväznom nariadení Mesta Tľnava' Y zariadeniach je vykonávaný zber _ zhľomažd'ovanie
odpadu od Ąlzických osôb vľátane pľedbežného tľiedenia a doěasného uloženia odpadu na úěely
pľepravy do zriadení na spracovanie odpadov.

5. Bezpečnostné opatľenia pľĺ prevádzke zaľiadenia:
Zodpovedný vedúci zabezpeěí odborné školenie pľacovníkov v zmysle bezpeěnostných
a pľotipožiarnych pľedpisov, ľevíziu a kontľolu zaiadenia na zber odpadov. V pľiestoľoch zbeľných
dvorov platí pľísny zćkaz fajč,enia a manipulácie s otvoreným ohňom. V prípade vzniku havaľijného
stavu sa pľacovníci budú ľiadiť pokynmi uvedenými v prevádzkovom poľiadku. V prípade haváľie sú
na pľevádzkach umięstnené: lopata, metla, náhradné PE vrecia alebo nádoby, dľevené piliny, hydrtt
vćtpenatý alebo sóda, gumené ľukavice, hasiaci prístroj.

6. Spôsob ukončenia činnostĺ zaľiadení:
Pľi ukoněení ěinnosti zariadení budú všetky odpady, ktoré síl v zariadęniach doěasne zhľomaźdené,
odovzdané osobe opľávnenej na spľacovanie odpadov.

Súhlas sa udel'uje na päť rokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutĺa.
Tunajší úľad môže vydaný súhlas zmenĺt'alebo zľušit'v zmysle $ 114 zákona o odpadoch.

4. Technĺcké rúdaje pľevádzky zaľiadenĺa:
Zatiadenie na zbęr odpadov Zberný dvoľ I', Mikovíniho ulica je situované na oplotenom pozemku pri
kľižovaní Mikovíniho ulice s vodným tokom Trnávka v k. ú. Tľnava, p' ě. 65llĺ97. Plocha ZD L je
575 Í'ŕ, zlohoje plocha sľozlohou 239,5 mŻ spevnená betónovými panelmi aplocha sľozlohóu
232 m2 je spevnená zhutneným štrkovým násypom.
Zariadenie na zbeľ odpadov Zberný dvoľ II', Tajovského ulica je situované na oplotenom pozemku,
ktoý sa nachádza v areáli SPŠS Tľnava, v k. ú. Tľnava, p. čl. 1620ĺl.
Zariadęnie na zber odpadov Zberný dvoľ III. je situované na oplotenom pozemku na Sasinkovej ulici,
v k. ú. Trnava, p, č,. 56711273 o výmere 420 m'.
Zaľiadenie na zber odpadov Zberný dvor [V. je situovaný pri kľižovatke ulíc A. Kmeťa a Sibíľska'
v k. ú. Tľnavao p. ě. 8909/1' Plocha ZD ľl. je Ż40 m2, ztoho je plocha o rozlohe l08 m2 spevnená
betónovými panelmi.
Zariadenie na zber odpadov Zberný dvoľ V, je situované oplotenom pozemku na Cukrovej ulici v k. ri'
Tľnava, parc' ě. 354011' Plocha ZD v . je 716 m''
Zariadenie na zber odpadov Zbeľný dvor VII. je situované na oplotenom pozemku na ulici Jána Bottu
v k. ú. Tľnava, paľc' ě. l480' PlochaZDY[lr je304 m2, ztoho je plocha s rozlohou 234 m2 spevnená
betónovými panelmi a plocha 70 m2 spevnęná zhutneným štľkovým násypom.
Zariadenie na zber odpadov Zberný dvor VIII' je situované na oplotenom pozemku po pľavej stľane
ulicę Seredská, smeľom kdialhici, vk. ú. Modranka, paľc' ě' 3l7/3. Plocha vyuźivaná pľe zaľiadenie
na zbeľ je Ż29 mŻ, celá plocha je spevná bętónom.
Vo všetkých zriadeniach sú umiestnené:

o infoľmačná tabul'a s údajmi
o kontajnery a nádoby na uloženie odpadov ľôznych vel'kostí atypov
o EKo sklad s uzamykatel'nými dveľami, ľoštovou podlahou a s bezpeěnostnou záchytnou

vaňou, v ktorých sú umiestnené kontajnery a nádoby na zhromażdoovanię nebezpečných
odpadov

o protipožiame zariadenia - hasiaci pľístľoj
o havaľijné zabezpeěenie _ lopata, metla' peľlit, plastové vrecia, gumené rukavice, okuliaľę'
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Týmto ľozhodnutím stľácajú platnosť nasledovné ľozhodnutia:
- ľozhodnutie vydané obvodným úľadom životného pľostredia Tľnava, odboľom štátnej spľávy
staľostlivostĺ o žĺvotné pľostľedie obvoduo oddelením ochrany zložiek životného prostľ€dia
obvodu pod č. 20l3/3220tilu dňa 11.09.2013o
_ ľozhodnutĺe vydané Okľesným úľadom Tľnava, odborom starostlivosti o životné pľostľedĺe,
oddelením ochľany príľody a vybľaných zložiek životného pľostľedia pod č. OU_TT-OSZP3_
20141007 ĺ92/SSOIVHu dňa 28. 04. 2014.

Podmienky súhlasu:
1' Zaiiadęnia na zbęr odpadov prevádzkovať vsúlade so zákonom oodpadoch a s ním

súvisiacich pľávnych pľedpisov.
Ż. V prípade akejkol'vek zmeny, týkajlicej sa pľevádzkovania zariadení na zbeľ odpadov,

poźiadať o zmenu tohto ľozhodnutia,
3, odpady, ktoľé sú pľedmetom súhlasu na prevádzkovanie zariadení na zbet odpadov skladovať

výlučne v areáli pľevádzok.
4' Y zariadenizhromaŹd'ovať také množstvo odpadov, ktoľé je adekvátne jelro kapacite.
5' V zariadení nakladať s odpadmi tak, aby neprišlo k nežiaducemu úniku nebezpeěných látok do

prostredia.
6' UdrŽiavať ěistotu a poľiadok v areáloch prevádzok a na pľil'ahlých nehnutelhostiach.

odôvodnenĺe
Dňa 3L 03.2016 požiadal dľžitel'odpadov.A'S.A. Tľnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 9l7 0l

Tľnava na okresnom írľade Tľnava, odboľe staľostlivosti o životné pľostredie, oddelení ochľany
pľíľody a vybraných zlotiek Životného pľostredia o udelenie súhlasu rra prevádzkovanie zariadení na
zbeľ komunálnych odpadov a dľobných stavebných odpadov v zmysle $ 97 ods. 1 písm' d) zákona
o odpadoch pľe nasledovné zbemé dvoľy:
- Zberný dvor I., Mikovírriho ulica, Trnáva'
- Zberný dvoľ II., Tajovského ulica, Tľnava,
- Zberný dvor III., Sasinkova ulica, Tľnava,
- Zberný dvor [V., Ulica A. Kmeťa, Trnava,
- Zbený dvor V., Cukrová ulica, Trnava,
- Zberný dvoľ VII., Bottova ulica, Trnava,
- Zberný dvoľ VIII., Seľedská ulica, Trnava'

Uvedené zberné dvory prevádzkuje spoločnosť .A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o., Priemyselná 5, 9l7 01

Tľnava naűzemi mesta Trnava nazźtklade zmluvy uzatvoľenej s Mestom Tľnava.
Żiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zańadenia na zber odpadov bola podaná v srilade

s novými pľávnymi pľedpismi v odpadovom hospodárstve podl'a $ 135 ods. 2I ztlkona o odpadoch. Na
pľedmetnú činnosť mala spoloěnosť 'A.S.A, Trnava, spol' s r.o. ľozhodnutím obvodného úradu
životného prostľedia Tľnava' odboľu štátnej spľávy staľostlivosti o Životné pľostľedie obvodu,
oddelenia ochrany zloŹiek životného pľostľedia obvodu č,' Ż0l3l3220lHu zo dňa ll. 09.2013
a rozhodnutia okľesného úľadu Trnava, odboru staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenia ochrany
prírody avybraných z\oiiek životného prostľedia ě. oU-TT-osZP3-20I4l007592/ŠSoH/Hu zo dňa
28, 04.2014 udelený súhlas na prevádzkovanie zariadení na zber odpadov podl'a $ 7 ods. 1 písm.
d), súhlas na zbęr odpadu z eIektrozariadení podl'a $ 7 ods. 1 písm. ľ), súhlas na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy podľa $ 7 ods. 1 písm. g) a súhlas na odovzdávanie
odpadov vhodných na využitie v domácnosti podl'a $ 7 ods' 1 písm. p) zźkona č;. Ż23l200l Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov.

Za účelom udelenia nových súhlasov v súlade s novým zákonom o odpadoch a s ním srivisiacich
právnych predpisov, okresný úrad Trnava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
pľíľody a vybľaných zložiek životného pľostľedia týmto rozhodnutím zároveň zľušil platnosti všetkých
doteraz vydaných platných súhlasov spoloěnosti .A.S.A. Trnava, spol' sľ.o. na prevádzkachZberný
dvoľ I., Mikovíniho ulica, Trnava; Zberný dvoľ II., Tajovského ulica, Tľnava; Zberný dvoľ III.,
Sasinkova ulica, Tľnava; Zberný dvoľ IV., Ulica A. Kmeťa, Trnava; Zberný dvor V., Cukrová ulica,
Trnava; Zberný dvor VII., Bottova ulica, Tľnava; Zberný dvor VIII., Seľedská ulica, Trnava.
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okresný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany príľody
a vybľaných zložiek životného prostredia listom zo dňa 05. 04' Ż016 oznámil začiatok konania
vuvedenej veci avyzval úěastníkov konania na uplatnenie námietok. Dňa 12.04.2016 bolo na
okľesný úrad Trnavao odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie' oddelenie ochrany príľody a vybľaných
zlożiek životného pľostľedia doruěené súhlasné stanovisko Mesta Tľnava k udeleniu súhlasu na
pľevádzkovanie zariadení na zbęt odpadov ě. osaŽPl29Ż25-I9678l20l6lDo zo dťta 08. 04. 2016'
V uvedenom stanovisku Mesto Trnava, ako účastník konania, zćľoveň požadovalo dodĺżať
podmienky, ktoľé tunajší inad zahrnul do podmienok tohto ľozhodnutia.

Ziadosť o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadení na zber odpadov obsahovala:
- identifikaěné údaje žiadate|'a,
- sídla zariadenínazbeľ odpadov,
- zoznam druhov odpadov' s ktorými sa bude v zariadeníach nakladať,
- technické údaje o zaľiadeniach,
- spôsob zabezpeěenia odbornej technickej kontľoly pľevádzky zariadení,
_ opatľenia pľe pľípad lravárie,
- kópiu výpisu z obchodného registľa okľesného súdu Trnava oddiel Sľo, vložka číslo l344lT

k dátumu Ż4. 03. Ż016,
- kópiu ľozhodnutia obvodného úľadu životného pľostredia Trnava, odboru štátnej správy

starostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenia ochľany zložięk životného pľostľedia obvodu
č,' 20I3/3Ż20lHu zo dňa 1 l . 09.2013 a ľozhodnutia okľesného úľadu Trnava, odboru starostlivosti
o životné prostľedie, odde-lęnia ochľany pľíľody a vybľaných zložiek životného pľostľedia ě' oU-
TT-OSZP3-Ż0l31007sg2iSSoH/Hu zo dřta28. 04.2014 _ slihlasy na pľevádzkovanię pľedmetných
zariadeni na zbęr odpadov podl'a $ 7 ods. 1 písm. d), súhlasy na zbet odpadu zę|ękhozariadení
podl'a $ 7 ods' l písm. r), súh|asy na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vrátane ich prepravy
podl'a $ 7 ods' l písm. g) a súhlasy na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
podl'a $ 7 ods. l písm' p) zákona č,'Ż23l200l Z.z.oodpadoch aozmene adoplneníniektorých
zákonov v znení neskoľších pľedpisov,

- kópiu rozhodnutia obvodného úľadu Životného prostrędia Tľnava, odboru kvality Životného
pľostľedia ě. G 2010/00625/ŠSMEwTęĺzo dřn27. 04' 201'0 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania
k zámeru - navľhovaná ěinnosť ,,Zberný dvoľ I'oo, k' ú' Trnava sa nebude posudzovať podl'a zźtkona
č,.2412006 Z. z' o posudzovaní vplyvov na životné pľostľedie v znení neskoľších pľedpisov,

- kópiu rozhodnutia obvodného úradu životného pľostrędia Tľnava, odboľu kvality životného
prostľedia ě. G 20lol02596/ŠSMER"/Te zo dňa 28. |2. ŻOrc - ľozhodnutię zo zisťovacieho konania
k zámęľu - navrhovaná ěinnosť ,,Zbeľný dvor II. - Tajovského ul'' Zbeľný dvoľ III. _ Sasinkova ul.,
Zberný dvor [V. - ul. A' Kmeťa, Zberný dvoľ V. _ Cukľová ul, Zbený dvoľ VI. _ Zavarská cesta,
Zbeľný dvor VIII. _ mięstna časť Modranka", k. ú' Tľnava sa nębudę posudzovať podl'a zźlkona
č,. Ż412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na Životné prostľedie v znení neskoľších pľedpisov,

- kópiu rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej ľepubliky č,. 3646105-1.6lhp zo
dňa 13' 02. 2006 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeľu - navrhovaná činnosť ,,Zberný
dvoľ - Ul' J. Bottu'o, k. ú. Tľnava sa nebude posudzovať podl'a zákona č:. Ż412006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné pľostredie v zneni neskorších predpisov,

- dokumenty Prevádzkový poriadok a opatľenia v prípade havárie Zberný dvoľ I', Mikovíniho ul',
Trnava; Pľevádzkový poľiadok a opatľenia v pľípade havárie Zberný dvoľ II', Tajovského ul.,
Tľnava; Pręvádzkový poľiadok a opatrenia v pľípade havárie Zberný dvoľ III', Sasinkova ul',
Trnava; Pľevádzkový poriadok a opatľenia v prípade havárie Zberný dvoľ [V., A. Kmeťa, Trnava;
Pľęvádzkový poľiadok a opatľenia v pľípade havárie Zberný dvor V', Cukľová ul,' Trnava;
Prevádzkový poriadok a opatľenia v pľípade haváľie Zberný dvoľ VII., Bottova ul., Trnava;
Pľevádzkový poľiadok a opatrenia v pľípade haváľie Zberný dvor VIII., Seľedská ul., Tľnava _
Modľanka;

- kópie zmlix na zabezpeěenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoľé sú
pľedmetom zberu,

- kópia Dodatku č,, 2 k zmluve ě. l4l200l o zbeľe, pľeprave a zneškodňovaní komunálnych
a dľobných stavebných odpadov v meste Tľnava uzavľetej medzi Mestom Tľnava a spoločnosťou
'A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o. Zo día27,10. 2006.
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Na základe pľedložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úrad Tľnava,
staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybraných z|ożiek životného la
ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, ako je uvedené
výľokovej časti tohto rozhodnutia

Správny poplatok v zmysle zäkona NR sR č,. |4511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znenÍ
neskorších pľedpisov bol uhradený formou kolkových známok podl'a poloŽky ě. 162 písm. d) vo výške
1 l eur pľi podaní žiadosti.

Poučenĺe

Proti tomuto rozhodnutiu podlä $ 53 a $ 54 ods. I a 2 správneho poriadku možno podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doruěenia na okľesný ťtľad Trnava, odbor starostlivosti oživotné
pľostredie, oddelenie ochľany pľíľody a vybraných zloźiek životného prostľedia, Kolláľova 8'
917 02 Tľnava. Toto rozhodnutie je pľeskúmatelhé súdom aź po vyčeľpaní riadneho opravného
prostľiedku.

Po uplynutí 1S_dňovej lehoty od doruěenia tohto ľozhodnutiaje potľebné požiadať na okresnom
úľade Tľnava' odbore staľostlivosti o životné pľostredie' oddelení ochrany pľíľody a vybľaných z|oźiek
životného pľostľedia o potvľdenie právoplatnosti.

Rudolf
vedúci odboru

Doručuie sa:-------7_\+

o 'A.S'A. Tľnava, spol. s ľ.o', Pľiemyselná 5, 9I7 0l Trnava
2. Mesto Trnava, Mestský úľad v Trnave, odboľ stavebný a životného prostredia, Trhová 3,

917 7l Trnava
Na vedomie:

l ' SIŽP, Mariánska dolina '1,949 0l Nitľa
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