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ROZHODNUTIE

okľesný úrad Tľnava' odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie, oddęlenie ochľany
a vybľaných zloźiek životného pľostľedia ako príslušný oľgán štátnej spľávy podl'a zélkona
č,.52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti oživotné pľostľedie aozmene adoplnení niektorých
zákonov v znení neskoľších predpisov a ako príslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva
podl'a $ l04 ods' 1 písm' d) zźlkona č,, 79lŻ0l5 Z. z, o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov (d'alej len 

''zákon 
oodpadoch"), vzmysle $ 108 ods. l písm' m) zákona oodpadoch a na

zttklade vykonaného správneho konania podl'a zélkona č,. 7llir967 Zb. o správnom konaní (spľávny
poriadok) v znení neskoľších predpisov (d'alej len,,spľávny poriadok") udeĘe

súhlas

podl'a $ 97 ods. l písm. d) ztlkona o odpadoch na prevádzkovanie zaľiadenia na zbeľ odpadov, pre
drźitel'a odpadov {

.A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o., Pľĺemyselná 51 9l7 01Trnava
ICO: 3t 449 697

na pľevádzke Zberný dvoľ VI., Zavaľská cesta 37, Tľnava (areál skládky odpadov).

1. Súhlas sa udelouje:

1.1) na pľevádzkovanie zariadenia, v ktorom sa bude vykonávať zber nasledovných odpadov,
zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č,' 365/Ż015 Z. z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg
odpadov:

Dľuh
odnadu

Názov odpadu
Kategóľia
odpadu

02 0t 08 agrochemické odpadv obsahuiúce nebezpečné látky N

03 0l 04
piliny, hobliny' odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotľieskové/dľevovláknité dosky, dyhy obsahuiúce nębezpeěné látky

N

0s 01 03 ka|y z dna nádrŹí N
0s 06 03 ostatné dechty N
06 03 t4 tuhé soli a ľoztoky iné ako uvedęné v 06 03 1 1 a 06 03 13 o
06 04 04 odpady obsahuiúce oľtuť N

06 0s 02
ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku obsahujúce
nebezpeěné látky

N

07 0r 04 iné oľsanické rozpúšťadlá. prem.ŕvacie kvapaliny a mateěné lúhy N
07 02 04 iné orsanické rozpúšťadlá" prem.ývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 04 iné oľsanické rozpúšťadlá' pľemývacie kvapaliny a matečné luhy N
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07 07 04 rne a matečné N

08 01 11
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo lne N

08 01 13
ka|y zfarby alebo laku obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá alebo lne N

08 01 15
vodné kaly obsahujúce farby alebo ĺaky, ktoré obsahujú organické
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 16 vodné kalv obsahuiúce farby alebo laky' iné ako uvedené v0801 15 o

08 01 17
odpady z odstľaňovania faľby alebo laku obsahujrice organické rozpúlšťadlá

alebo iné
N

08 01 19
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoľé obsahujú oľganické

alebo iné
N

08 03 12 tlačiarenská farba uca N
08 03 14 ztl obsahu N
08 03 17 toneľ do tlačiarne obsahu uct N

08 04 09
odpadové lepidlá a tęsniacę materiály obsahujťrce oľganické rozpúšťadlá
alebo iné

N

08 04 13
vodné kaly obsahujťlce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoľé obsahujú

alebo iné
N

08 04 15
kvapalný odpad obsahujťlci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré

bs u ické šťadlá alebo iné ne
N

08 04 16
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako

uvędený v 08 04 15
o

09 01 01 roztoky vodorozpustných vývoiok a aktivátoľov N
09 0l 02 ľoztoky vodoľozpustných vývo.iok ofsetových dosiek N
09 01 03 ľoztoky vývoiok rozpustných v N
09 01 04 ľoztokv ustal'ovaěov N
09 01 05 bieliacę ľoztoky a roztoky bieliacich ustal'ovaěov N

09 01 06
odpady Zo spľacovania fotogľafických odpadov v
obsahuilice stľiebľo

mieste ich vzniku N

09 0l 07 fotosľaťlcký film a papiere obsahui úce striebľo alebo zlúčeniny stľiebra o
09 01 08 film a iere neobsahu úce striebľo alebo zl striebľa o
10 11 15 tuhé z čistenia o N

10 11 19
tuhé odpady Zo spľacovania kvapalného odpadu v mieste
obsahuiúce nebezpeěné látky

jeho vzniku N

11 01 08 ka|y z fosfátovania N
11 01 98 iné odpady obsahu.iúce 1átky N
1Ż 0| 0'7 halogény okľem emulzií a ľoztokovmineľálne rezné ole_je neo N
12 0t 09 ĺezné emulzie a ľoztoky neo hoohttir"na lnoérrv N
12 01 10 svntetické ľezné oleie N
|Ż 0l 12 pouŽité vosky a tuky N
12 0l 14 ka|y z obrábania obsahuiúce nebezpeěné látky N
lŻ 0| 16 odpadový pieskovací materiál obsahuiúci nebezpeěné látky N
12 01 18 kovový kal z bľúsenia, honovania a lapovania obsahujrici olej N
1Ż 0| 20 bľúsne a bľúsne obsahu N
13 01 01 úce PCB N
13 0l 09 chlóľované mineľálne lické ol e N
13 01 l0 nęclrlórované minerálne lické o e N
13 01 11 e N
13 0l 1Ż bio |'ahko ľozložitel'né ol e N
13 01 13 lne e N
13 0Ż 04 lóľované mineľálne a mazacĺe o e N
13 02 0s amazacre olóľované mineľálne e N
t3 02 06 amazacrc o e N
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t3 02 07 lo l'ahko rozložitel'né a mazacrc o N
13 02 08 lne a tnazacie ole N
13 03 01 izolaěné ole alebo PCBeo N
13 03 06

clrlóľované mineľálne
13 03 01

izolač,né a teplonosn é oleje iné ako uvedené v
N

13 03 07 minęľálne izolač,né a lonosné N
13 03 08 izolač,né a N
13 03 09 I'ahko r o zl o žitel' né izo l ač,né a e N
13 03 l0 iné izolaěné a e N
13 0s 01 a odlučovaěov azz N
t3 05 02 kal z odlučovačov ol z N
13 05 03 zl nečistôt N
13 05 06 z odlučovačov z N
13 05 07 voda o uca z odluěovačov azvod N
13 05 08 iesku a odluěovačovzmesl z z N
13 07 0ĺ kuľovací a motorová nafta N
|3 07 0Ż N
13 07 03 lne vá vľátane zmesí N
13 08 02 iné emulzie N
14 06 01 clrlórfluórované uhl'ovod HFC N
14 06 03 tne št'adlá a zmesi iel N
14 06 05 alebo tuhé lne láo N
15 0t 10

ly obsahujúce zvyšky látok alebo kontaminované
ne

nebezpeěných
látkami N

1501 il kovové ob uceobaly sahuj základnnebezpeěný tuhý mateľiápórovitý v
ad vrátane bnádo N

15 02 02 oclrľanné odevy kontaminované

ab fisoľbenty

látkami

olejových filtrov inak
N

16 01 07 ole filtľe N
16 01 09 dielce o úce PCB N
l6 0l l0 ěasti vzduchové vankúše N
16 0t 1l a obloženie o azbest N
t6 01 13 N
16 01 14 nemľznúce o N
16 01 21

nebezpeěné dielce iné ako
16 0l t4

v 1601 07 až1601 l1, 160t 13 auvedené
N

16 02 09 ob úce PCBa N
t6 02 10

zariadenia obsahujúce alebo PCB iné ako uvedené v
16 02 09

znečistené
N

16 02 lt zariadęnia úce chlórfluóľované uh HFC N
16 0Ż 13

bsahujzart oadenia neuce e lnečasti ako u Vvedené 6bezpečn 02
az09 61 02 2 N

16 0Ż 14 zariadenia Ine ako uvedené 1 6 02 09 6 02 I
aJIaz o

16 02 t5 časti odstľálrené z zariadení N
t6 02 16 ěasti odstľánené z iné ako uvedené v 16 02 15 o
16 03 03 o n N
16 03 0s N
16 05 06 chemlaboľatóľne ikáI le zucepozostá alátokvaJ ębonebezpeěných

ob ne zmevrátane st chemikál N

16 05 07 anoľ chemikálievyľadené zganické Iátokpozostávajúce nebezpečných
boale ob uce N

16 0s 08 chęm kálie zuceoľganické látok alebopozostávaj nebezpečných
N
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16 06 01 olovené batéľie N
16 06 02 niklovo_kadmiové batéľie N
16 06 04 alkal ickébatérie lne ako uvedené 1 6 06 03 o
16 06 05 iné batéľie a o
l6 07 08 obsahu N
16 07 09 lne N
16 08 02

kovov
bsahujo uce nepoužitékata|yztúory bezpeěné alebopľechodnékovy

N
16 10 0r ob uce ne N
16 11 05

bsahu ne
kya tiaruvzdornémateri z sovály nemetaluľgických pľocę

N

17 0t 07
zmesi betónu, tehál, škľidiel'
uvedené v 17 0l 06

mateľiálu a keľamiky iné akoobkladového
o

17 02 04 látky alebo kontaminované
látkami

a dľevosklo, plasty obsahujúce nebezpečné
N

17 03 01 itúmenové zmesi o uho decht N
l"ĺ 04 09 látkami N
17 05 03 zemina a kamenivo obsahu N
17 05 05 zemtnao N
17 06 01 izolaěné azbesto N
17 06 03

ne
izolaěnélne zmateriály látokpozostávajúce alebonebezpečných

N
17 06 0s stavebné obsahu azbest N

17 09 02
zo sta aviebodpady demolácií uce PCB tesniaceadobsahuj napríkl

obsah PCB lahovémateľiály uJuce na bázepod zt obvlckryt iny sahujúce
PCB tzo lačnézasklenie o uce bsahuo PCB

N

17 09 03
lne staviebzo demolácavodpad zmiešanvľátane uceodpadových obsahuj

N

18 01 03
odpady, zbeľ zna anleeškodňovktoľých podliehajú osobiĺrým požiadavkám

hl'adZ iska le N
18 01 08 lieěiváa N
19 01 11 a škvara uce ne N
19 01 13 ucl lleo N
t9 0t t7 obsahu uctz N
19 03 04 čiastočrre stabilizované označené ako okrem 19 03 08 N
19 08 10

zmesi tukov a olejov z odlučovačov
19 08 09

olejazvody iné ako uvedené v
N

19 08 13
obsahujúce nebezpečné látky úpľavy pľiemyselnýclr odpadovýchzinej

N
20 01 01 a o
20 0t 02 sklo o
20 0t tl 1ę o
20 01 t3 lá N
Ż0 01 14 N
20 01 15 zźsad N
20 0t 17 fotochemické N
Ż0 01 19 N
20 01 2t tici ortuťa N
20 01 23 zariadenia úce chlóľfluórované N
Ż0 0l Ż5 a o
Ż0 01 26 iné ako uvedené v Ż0 0l 25ole a N
20 01 27 tlačiarenské a živice ob uce N
20 0t 28 tlačiarenské ItL ztvrce lne ako vedené 20 0 7a u I 2 o
Ż0 01 29 N
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1.Ż) na pľevádzkovanie zaľiadenia na zber elektľoodpadov v členenÍ na odpady z
elektľozaľĺadení podl'a pľílohy č. 7 kvyhláške č,.373l201s Z, z. oľozšíľenej zodpovednostĺ
výľobcov vyhľadených výľobkov aonakladaní svyhľadenými pľrĺdmi odpadov - Zoznam
elektľozaľiadení podl'a kategóľĺí' ktoľé splňajú definíciu elektľozaľĺadenĺa podl'a $ 32 ods. 5
zálkona o odpadoch a definíciu elektľoodpadu z domácnosti podloa s 32 ods. 7 zálkona
o odpadoch:

Tabul'ka 1

20 0t 31 cýotoxické a cýostatické liečivá N

20 0t 33
batéľie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 0Ż, alebo l6 06 03 a
netľiedené batérię a akumulátory obsahuiúce tieto batérie

N

20 01 34 batérie a akumulátoľy iné ako uvedęné v 20 01 33 o
20 01 35

vyľadené ęlektrické a elektľonické zariadenia iné ako uvedené v Ż0 0| 2|
a20 0l 23, obsahuiúce nebezpeěné časti

N

z0 0t 36
vyradené elektrické a elektľonické zaľiadenia iné ako uvedené v 20 0l 2l,
20 0l 23 aŻ0 01 35

o
20 01 37 dľevo obsahujúce nebezpeěné látky N
20 0Ż 0l b io lo gi cky r ozloźitel' ný od pad o
20 03 07 objemný odpad o
20 03 08 drobný stavebný odpad o

Kategória Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odnad (OO)

Nebezpečné
vlastnostĺ

I Vel'ké domáce spotrebiěe

I 1
Vęl'ké chladiaľenské spotľebiěe
pre domácnosť .

20 0I Ż3 NO H14

l,Ż Chladniěkv 20 0t 23 NO Ht4
1.3 Mrazniěky 20 0I 23 NO Hl4

1,4
Iné vel'ké spotrebiěe používané
na chladenie' konzeľvovanie
a skladovanie potľavín

Ż0 0I 23 NO Hl4

1.5 Pľáěky 20 0t 36 oo
1.6 Sušiěkv 20 0t 36 oo
t.7 Umývačky ľiadu 20 0t 36 oo
1.8 Sporáky a ľúry na peěente Ż0 0l 36 oo
t.9 Elektrické spoľáky 20 0r 36 oo

1.10 Elektľické vaľné dosky 20 01 36 oo
1.11 Mikľovlnné ľúľv 20 0I 36 oo
t.t2 Iné velké spotľebiče používané na

varenie a iné spľacovanie potravín 20 0t 36 oo
1.13 Elektľické spotrebiěe na vykuľovanie 20 0t 36 oo
t.t4 Elektľické radiátoľy Ż0 0l 36 oo
1 I 5

Iné vel'ké spotľebiče na vykuľovanie
miestností, postelí, nábytku na sedęnie

20 0t 36 oo
1.r6 Elektľické ventilátoľy Ż0 0l 36 oo
t,r7 Klimatizačn é zariadenia

l.l7.a Mob ilné klimatizaěn é zariadenia 20 0l 23 NO Ht4
Ll8 Iné zariadenia na ventiláciu

a klimatizáciu 20 0I 23 NO Hl4
1.19 Iné
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Tabul'ka 2

Tabulka 3

Kategória Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad

(No)/ostatný
Nebezpečné
vlastnosti

2 Malé domáce biče
2.1 V 20 01 36 oo
2.2 kobercov 20 01 36 oo
/..) na ěistenieIné 20 01 36 oo
2.4

Spotrebiče, saktoľé napouŽívajú šitie,
atkanie iné 1e textilu 20 0t 36 oo

2.5
a iné spotľebiěe na žehlenie'

manglovanie a inú starostlivosť
o šatstvo

iěky

20 01 36 oo
2.6 Hľiankovače 20 0t 36 oo
2.7 20 0t 36 oo
2.8

, kávovaľy a zariadęnia na
otváľanie azatváranie nádob alebo
obalov

Mlynčeky
20 0l 36 oo

2.9 Elektľické nože 20 01 36 oo
2.10

Spotľebiče na strihanie
vlasov, čistenie zubov' holenie, masáż

biče na starostlivosť o

vlasov, sušenie

teloa iné
20 01 36 oo

2.10,a

nabíjacie spotrebiče
na stľihanie vlasov, sušenie vlasov,
čistenie zubov, holenie, masáž a iné

biěe na staľostlivost' o

Bezšnúrové alebo

telo

20 01 35 NO H2

Ż.ll
Hodiny, hodinky a zariadęnia
na meranie, ukazovanie alebo
zaznamenávanie casu {

Ż0 0l 36 oo
2.12 V 20 0t 36 oo
2.13 Iné

2.13.1 Erotické 20 0t 36 oo
2.13.2 Elektľonické Ż0 0l 36 oo

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

od

Nebezpečný
odpad
(No)/

ostatný

Nebezpečné
vlastnosti

J Infoľmaěné technológie
a telekomunikaěné zariadęnia

3.1 20 0t 36 oo
J../. 20 0t 36 oo
J.J T1aěiaľne
3.4 osobné 20 0t 36 oo
3.5

Zobľazovacie kzariadenia osobným
LED a LCDs

3.6 Klávesnica 20 01 36 oo
J.t lohovacPo 1e zariadęnia osok bným

ítačom 20 0t 36 oo
3.8 oěítačomk 20 01 36 oo
3.9 20 01 36 oo
3.10 Note Ż0 01 36 oo
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Tabul'ka 4

Tabulka 5

3.11 Elęktľonické diáľe 20 0t 36 oo
3.13 Kopírovacie zariadenla
3.14 Elektrické a elektľonické písacie stľoje Ż0 0l 36 oo
3.1s Vľeckové a stolové kalkulaěky 20 0t 36 oo

3.16

Iné zariadęnia na zb er, uchovávan i e,

spracovanie, pľezentáciu alebo
elektľonické spľostredkovanie
informácií

20 0l 36 oo

3.16, r Pamäťové kaľty Ż0 0l 36 oo
3.r7 Užívateľské tęľminály a systémy Ż0 0I 36 oo
3.18 Faxové prístľoie Ż0 0I 36 oo
3.19 Telex 20 0t 36 oo
3.Ż0 Telefónne prístľoie 20 0t 36 oo
3.21 Telefónne automaty Ż0 01 36 oo
3.Ż2 Bezdľôtové telęfónne prístroi e Ż0 0l 36 oo
3.Ż3 Mobilné telefónne pľístľoie 20 01 35 NO Hl. H4
3.24 Ztunamníky 20 0l 36 oo

3.Ż5
Iné výrobky alebo zariadenia na prenos
zvuku, obrazu alebo iných infoľmácií
pľostľedníctvom telekomunikácií

20 0I 36 oo

3,Ż6 Iné 20 0t 36 oo

Kategóľia Názov
Katalógové

číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odnad (OO)

Nebezpečné
vlastnostĺ

4 Spotrebná elektronika í
4.1 Rozhlasové pľiiímaěe 20 01,36 oo
4.2

Televízne pľijímače s CRT' LED a LCD
obrazovkami

4.3 Videokameľy Ż0 0| 36 oo
4.4 Vidęorekordéry Ż0 0I 36 oo
4.5 Hi-Fi zaľiadenia Ż0 0I 36 oo
4.6 Zosilňovaěe zvuku 20 0l 36 oo
4.7 Hudobné nástroię 20 0t 36 oo

4.8

Iné výrobky alebo zariadenia na
zaznamenćĺyan i e alebo pľehľávanie
zvuku alębo obrazu vľátanę signálov
alebo technológií na iné šíľenię zvuku a

obrazu pľostľedn íctvom telekomunikáci í

20 0t 36 oo

4.9 Iné 20 0t 36 oo

Kategóľia Názov
Katalógové

číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odnad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

5 osvetlbvac ie zaradenĺa
5.1 Svetelné zdroie

s.1.1 Lineárne Žiarivky 20 01 2ĺ NO H15

5.1.2 Kompaktné źiarivky Ż0 0| 2l NO Hl5
5.1.5 LED žiarovky Ż0 0l 36 oo
5.2 Svietidlá

5 'Ż.l Sviętidlá pľe žiaľivky a LED s t6 02 14 oo
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výnimkou svietidiel z domácnosti

5.3

ostatné osvetl'ovacie zariadenia alebo
zariadenia pľe šíľenie a ľiadenie
osvetlenia s výnimkou priamo
žeravených žiaroviek v inej podskupine
neuvedené

16 0Ż 13,
t6 02 14,
Ż0 0l 2l,
20 0r 36

oo, No Hl5

Tabulka 6

Tabul'ka 7

Kategória Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

6
Elektrické a elektľonické nástľoje
(okľem vel'kých stacionáľnych
priemyselných náľadí)

6.1 Vŕtaěkv 20 0t 36 oo
6.2 Pílkv Ż0 01 36 oo
6.3 Siiacie stľoje 20 0t 36 oo

6.4

Zańadenia na otáčanie, frézov anie,
bľűsenie, dľvenie, pílenie, krájanie,
strihanie' vŕtanie, dieľovanie, r azenie,
skladanie, ohýbanie alebo podobné
spľacovanie dreva, kovu a iných
mateľiálov

20 0I 36 oo

6.5

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov
alebo skľutkovanie alebo odstľaňovanie
nitov, klincov, skrutiek alebo podobné
úěely

20 0t 36 oo

6.6
Nástľoj e na zv tranie, spáj"kovanie alebo
podobné účely 20 0t 36 oo

6.7

Zariadęnia na stľiekan ie, nanášanie,
rozpľašovanie alebo iné spracovanie
kovových alebo plynných látok inými
pľostriedkami

Ż0 0l 36 oo

6.8
Nástľoje na kosenie alebo iné
záhľadkárske ěinnosti 20 01 36 oo

6.9 Iné 20 0t 36 oo

Kategóľĺa Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnostĺ

7
Hračky, zariadęniaurěené na športové a
ľekreačné úěely

7.1
Súpľavy elektrických vláčikov alebo
autodľáh

20 0t 36 oo
7,2 Konzoly na videohry 20 0t 36 oo
t.5 Videohľy 20 0I 36 oo
7.4

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

Ż0 0l 36 oo

't.5 Špoľtové zariadenia s elektrickými a
elektľonickými súčiastkami 20 0t 36 oo

''t .5.1 Elektľobicyk1e 20 0t 36 oo
7.6 Hľacie automaty 20 01 36 oo
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7.7 Iné 20 0t 36 oo

Tabulka 8

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

8

Zdľ av otní cke zar iadenia ( okľern
všetkých implantovaných a
infikovaných výrobkov)

8.1 Meľaěe krvného tlaku Ż0 01 36 oo
8.2 Męľaěe hladiny cukru Ż0 0I 36 oo
8.3 Inhalaěné prístroie z0 0t 36 oo
8.4 UV hrebeň pre lieěbu svetelnými lúčmi 20 0t 36 oo
8.5 Fototeľapeutické svetlo 20 0t 36 oo
8,6 Iné oo

8.6.I Geľmicídne lampy 20 0t 36 oo
8.6.2 Negatoskopy Ż0 0l 36 oo

Tabul'ka 9

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

9 Pľístľoie na monitorovanie a kontľolu
9.r Hlásiě elektľickei požiarnei signalizácie 20 01 35 NO
9.2 Tepelné ľegulátoľy 20 0t 36 oo
9.3 Termostaty a 20 0t 36 oo

9.4
Pľístroje na meranie, váženie alebo
nastavovanie pre domácnosť, alebo ako
laboľatórne zaľiadenia

20 0t 36 oo

1.3) na prevádzkovanĺe zariadenia na zbeľ elektľoodpadov v členení na odpady z
elektľozaľiadení podl'a pľÍlohy č. 8 kvyhláške č,37312015 Z. z. oľozšírenej zodpovednosti
výľobcov vyhradených výľobkov a o nakladaní s vyhľadenými pľúdmi odpadov - Zoznam
elektľozaľiadení podl'a kategóľĺí, ktoľé splňajú definíciu elektľozaľiadenia podl'a $ 32 ods. 5
zálkona o odpadoch a definíciu elektľoodpadov pľe použĺtie mimo domácnosti podl'a $ 32 ods. 8
zíkona o odpadoch:

Tabuľka l

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

I Vel'ké elektrospotrebiče

I 1
Vel ké chladiaľenské spotľebiěe pre
hypeľmarkety t6 02 tt NO Hl4

1.2 Výěapné chladiace zariadenia t6 02 tt NO Ht4
1.3 Iné
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Tabulka 3

Tabul'ka 4

Tabulka 5

Tabul'ka 8

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnostĺ

3
Infoľmačné technológie a
te le komu n i k ač,né zariadenia

3.1
Súboľ zobr azov acích panelov
zoľadených do infoľmaěných video stien

t6 02 t3 NO H4,HI4,
H15

3.2 Iné 16 02 t4 oo

Kategóľia Názov Katalógové
čísIo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

4 Spotľebná elektľonika

4.1
Fotovoltaické panely s pľíslušenstvom
(káblové rozvody, meniěe, meľacie
panely)

16 02 13 NO H6,HT4

Kategória Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnostĺ

5 O svetl'ovac ie zar adenia

5.1.3
Vysokotlakové výbojky vrátane
sodíkových tlakových výbőjok a

výboiok s kovovými parami
16 0Ż 13 NO H1s

5.r.4 Nízkotlakové sodíkové výboikv t6 02 t3 NO Hl5

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

8

Zdľavotn íck e zariadenia (okrem
všetkých implantovaných a
inťrkovaných výrobkov)

8.1 Zariadenia na ľád ioteľap i u 16 0Ż 14
8.2 Kardiologické pľístroie t6 02 t4
8.3 Prístľoje na dialýzu 16 02 14
8.4 Dýchacie pľístroie 16 02 t4
8.5 Prístro.ie pre nukleáľnu medicínu 16 0Ż 14

8.6
Laboľatórne zariadenia pre in vitľo
diagnostiku 16 0Ż 14

8.7 Analyzźúory t6 02 t4
8.8 Mrazniěky 16 02 t4
8.9 Pľístro.ie na fertilizačné testy 16 0Ż 14

8.10
Iné prístroje na detekciu, prevenciu,
monitorovanie, lieěenie, zmierňovanie
chorôb, zranení, alebo postihnutia
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Tabul'ka 9

Tabul'ka l0

2. Mĺesto nakladania s odpadmi: Zberný dvoľ VI., Zavarská cesta 37, Trnava (aľeál skládky
odpadov)

3. Spôsob nakladania s odpadmĺ:
V zariadení na zber odpadov sa vykonávagber odpadu _ zhromažd'ovanie odpadu od iných osôb,
konkrétne zo všetkých zbeľných dvoľov pľevádzkóvaných na ilzemí mesta Trnava a od držitel,ov
odpadu z okľesu Trnava, vľátanę jeho pľeábežného tľięđenia a doěasného uloženia odpadu na účely
prepľavy do zaľiadení na spľacovanie odpadov'

4. Technĺcké údaje pľevádzky zaľĺadenia:
Zariadenie na zber odpadov je umiestnené v_aľeáli skládky odpadu vzastrešenom uzamykatelhom
stavebnom objekte So 08 _ Pľístrešok pre kontajn.ry ,.r*.ľmi 30 x 7 m. Zariadęnie na zber
odpadov tvoľí aj pril'ahlá spevnená plocha-k s_tavebnému objektu So 08 _ Prístľešok pľe kontajneľy.
Podlaha je betónová, zabezpeěená fóliou PE - HD a vyspádovaná do zberných bezodtoŕových jĺmok.
V zriadení sú umiestnené:

o zańadenie na zist'ovanie hmotnosti odpadovo zćrchytná vařla s ľoštom 600 l _ 9 kso plechové sudy 200 l _ 8 ks
r plastové sudy 200 l _ 6 ks
o papierové nádoby 200 l _ 7 ks
o papierové nádoby 50 l _ 5 ks
. big bagy 1000 I - 3 ks
o kontajneľ na žiaľivky 500 l - 6 ks
o kontajnęr nažiarivky 200 l - 2 ks
o kontajneľ na batérie 500 l - 1 ks
o vel'kokapacitný kontajneľ 30 m3 _ 1 kso bandasky 10 I - 95 ks
o nádoba na olej 1000 l - 1 ks
o hasiaci pľístroj
o havaľÜné zabezpeč,enie: lopata, metla, perlit, plastové vľecia, gumené ľukavice' okuliaľe

Kategóľia Názov Katalógové
číslo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
Nebezpečné
vlastnosti

9 9.5
Iné monitorovacie a kontľolné prístľoje
používané v pľiemyselných zariadeniach 16 0t 14 oo

Kategóľia Názov Katalógové
čísIo

Nebezpečný
odpad (NO)/

ostatný
odpad (OO)

Nebezpečné
vlastnosti

10 ne
10.1 Pľedajné na teplé nápoie 16 02 14 oo
t0.2 Predajné automaty na teplé alebo

chladené fl'aše alebo 16 02 tt NO
r 0.3 na tuhé 16 02 t4 oo
10.4 na 16 0Ż 14 oo

10,4.1 A na kaľiet 16 02 14 oo
10,5

Všetky prístľoje na automatický výdaj
dľuhov 16 02 14 oo



strana č. 1 2 k rozhodnutiu č' ,U-TT-,SZP3-20I6/0 t 428s/ŠSoH/Hu

5. Bezpečnostné opatľenĺa pľi pľevádzke zariadenia:
Zodpovedný vedúci zaaézpőĺĺ odboľné skolenie pracovníkov. v zmysle bezpečnostnýcha pľotipožiarnych predpisov, ľevíziu a kontľolu zariadenia łu ia"r'odpadov. Zodpovední pľacovníci súpovinní pľi manipulácii snebezpečnými odpadmi poizĺruł osobné.ochranné pracovné pľostriedky.Zodpovedný pracovník vykoná đ"nnó vizuárlnu Loni.oiu p.i".iorou zbeľného auo.u u stavu havaľijnejsady' Priestoľy zbeľnéh9 d]9lu je potrebné sústavne 

"a.ĺ"""ľ v poľiadku. V priestoroch zbernéhodvoľa ajeho bezpľostľednej blízkosł platí.prísny ,al<u, iaiĺ*nia aje ,uiału^e',iuLiuouľ s otvoľenýmohňom' Je zakázané manipulovať 's nebezpe8nými raii"Äi mimo priestorov zberného dvoraa pľiestorov na to uľěených. Taktiež je zakáżané skladovat' Ĺvapalné látky v nevhodných obaloch,iných ako sú na tento účel uľčęné' i'ri nakladaní so žieruvinamije potľebné vybaviť predmetnépľiestory nakladania s týmito látkami dostatoěným množstvom pohotovostnej zdľávotne nezávadnejoplachovej vody a pľípadnými neutľalizačnymi ráztoĹmi. ůn*'n.u.zpečnej látky,vznikhavárie alebopľípadné podozľenie zmo'žného ohľozenia'zĺuot*ĺl'o |.ri..ai" je povinńý uázdýpracovník, ktoľýtúto skutoěnosť zistí, bezodkladne oznámiť zodpou"Jnä'u-u"iĺ".'u a v pľípade Jeho neprítomnostipľacovníkom na váhe' Pľacovníci na váhe śĺ p"ui""i inĺor.ouuľ zodpovedných pracovníkovspoločnosti' V prípade vzniku havárie sa pľacovníôl uuaĺ riadit' pokynmi äor.u-.*u Pľevádzkový

ľ:ffi?i 
a opatrenia v pľípade havárie _ Zberni, d";; ýI" sdaaŕa 

"dp"d;;^_iľnava, Zavarsktl

6. Spôsob ukončenia činnosti zaľiadení:
Pri ukoněení činnosti zariadenia budú všetky' oclpady, ktoré sú v zariadeni dočasne zhromaždené,odovzdané osobe opľávnenej na spracovanie oipaaou.

Súhlas sa udel'uje na pät'ľokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.Tunajší úľad môže vydanýsúhlas zmenit'ul"no 
""ulit ' ".y'l" $ 114 zákona o odpadoch.

Týmto ľozhodnutím- stľáca platnost' ľozhodnutie vydané obvodným úľadom životnéhopľostľedia Tľnava, odboľom štátnej spľávy staľostlĺvostĺ o životné pľostľedie obvodu,oddelením ochrany zložiek životného prystľedia obvodu č,. 2013/1gg6/Hu ło áňa zl. 05. 2013'v znení ľozhodnutia Okľesného úľađu Tľnava, odboľu staľostlivostĺ o žĺvotné pľostredieooddelenia ochľanv. pľíľody 
_a vybľaných zložiek životného pľostľedia č. oU-TT_osZP3_2013/007 l3lŠsoHnu zo dňä os. lz. zoÍs.

Podmĺenky srihlasu:
1' Zariadęnie na zber odpadov prevádzkovat' v súlade so zákonom o odpadoch a s ním- súvisiacich pľávnych predpisov.
2' V pľípade akejkol'vek zmeny, týkajúcej sa prevádzkovania zariadenia na zber odpadov,požiadať o zmenu tohto ľozhodnutiu.-
3 ' odpady' ktoré sú pľedmetom sťlhlasu na prevádzkovanie zatiadenia na zber odpadov. _skladovat'výlučne v aľeáli prevtldzky'
4 ' Y zańadení zhromažd'ovaťiaké rnnóžrtuo odł.?.do-u, ktoľé je adekvátne jeho kapacite.5' Y zariadení nakladať s odpadmi tak, aby n"p.išlo k nežiad"ucemu úniku nebezpeěných látok dopľostľedia.
6' Udržiavat'čistotu a poľiadok v aretii prevádzky a na pľil'ahlých nehnutel,nostiach.

odôvodnenie
Dňa 31' 03' 2016 požiadal držitel' odpadov .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, gl7 01Tľnava na okresnom úrade Trnava' odbore staľostlivosti 

" 
ži";il; ililď[,"ľaa"l"nĺ ochľanypríľody a vybraných zložiek životného prostredia o udelenĺ" .ĺńuru na pľevádzkovanie zariadenia nazbeľ odpadov vzmysle $ 97 ods. 1 ýsm' d) zákona 

"ááp"J".r' 
p..'p..uJo"łuŻaerni,dvoľ VI.,Zavarská cesta 37,. Trn ava (areá,l skládŕy odpaáov). - - -ľÉYl

Ziadosť o udelenie súhlasu nu pr"iárdrkovanie zariadenia na zber odpadov bola podaná v súladesnovými právnymi pľedpismi vođpadovom hospodár.r""_poJl;u $ 135 ôds. zl ziränaoodpadoch.Jedná sa o existujúce zariad'enie, dó ktoľého sú prepľavovane odpady zo všetký ch zbernýchdvorovprevádzkovaných na űzemí mesta Tľnava a od driiteio; ;d;;á; rokrósu Trnurł ru t ĺelom ich zberu,t' j' zhľomažd'ovania od inej osoby vľátane predbežného iľieJenĺa a dočasného uloĹniu odpadu rra
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úěely pľepravy do zariadenia na spľacovanie odpadov' Na pľedmetnú ěinnosť mala spoloěnosť .A.S'A.
Tľnava, spol' s ľ.o' ľozhodnutím obvodného úľadu životného prostredia Trnava, odboľu štátnej spľávy
staľostlivosti o životné prostredie obvodu, oddelenia ochľany zlożięk životného prostredia obvodu
č,. 20l3ll996/Hu zo dťla 21' 05. 2013, vznení rozhodnuiia okľesného úľadu Trnava, odboru
starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenia ochľany pľírody a vybľaných zlož:iekživotného pľostľedia
č' oU-TT-osZP3-20l3/00703/ŠSoH/Hu zo dňa bś. 12' 2O1a udeiený súhlas na prevádzkovanie
zariadenianazber odpadov podl'a $ 7 ods. l písm' d), súhlas nazbęr odpadu zelęktrozariadení podlä
$ 7 ods. 1 písm. r), súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi u.átun. ich prepľavy podń $ 7ods. 1 písm. g) a súhlas na zhromaždbvanię odpadov držitelbm odpadu bez piedcĹ iaza1tlcěno
triedenia podl'a $ 7 ods. l písm. j) zákona č,.2ż312001 Z' z. oodpädoch uoż'.n" adóplnení
niektoľých zákonov v znęní rreskorších pľedpisov'

Zaűěęlom udelenia nových súhlasov v súlade s novým zákonom o odpadoch a s ním súvisiacich
pľávnych pľedpisov, okľesný úrad Tľnava, odboľ starostlivosti o životné pľästľedie, oddelenie ochrany
príľody a vybraných 

3lozlek Životrrého prostľedia týmto rozhodnutím zźłrővęřlzľušii platnosti všetkýcĹ
doteraz vydaných platných súlrlasov spoloěnosti 'A.S.A. Tľnava, spol' s r.o. na pľevádzke Zberný
dvoľ VI., Zavaľská cesta 37' Trnava (areál skládky odpadov).

okresný úľad Tľnava, odbor starostlivosti o źivotné pľostľedie, oddelenie ochľany príľody
a vybľaných zložięk životného prostľedia listom zo dňa os. oł. Ż016 ozněmil zaěiatok konania
v uvedenej veci a vyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok' Dňa l2. 04.2016 bolo na
okľesný úľad Trnava, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany príľody a vybraných
zlotiek 

'životného pľostľedia doľuěené súhlasné sianovisko Mesta Tľnava k udeleniu súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov č,. osaŻPl2g225-l9681/20l6/Do zo dňa 08. 04. 2016.
V uvedenom stanovisku Mesto Tľnava, ako úěastník konania, zźrovei požadovalo dodľžať
podmienky, ktoľé tunajší űrad zahrnul do podrnienok tohto rozhodnutia

Ziadosť o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadenianazber odpadov obsahovala:- identiÍikačné údaje žiadatel'a,
- sídlo zariadenianazbęr odpadov,
- zoznam dľuhov odpadov, s ktorými sav zariadení bude nakladať,- technické údaje o zariadení, .
- spôsob zabezpeěenia odboľnej technickej kontroly pľevádzky zariadenia,- opatľenia pľe pľípad haváľie'
- kópiu výpisu z obchodného ľegistľa okresného súdu Tľnava oddiel Sľo, vloŽka ěíslo 1344lT

k dátumu 24,03.Ż016,
- kópiu ľozhodnutia obvodného úľadu Životnélro pľostredia Trnava, odboru štátnej spľávy

staľostlivosti o životné pľostľedie obvodu, oddelenia ôchľany zlożiekživotného prostredia obvodu
č'' 20l3ll996lHu zo dňa2l. 05' 2013 a rozhodnutia okľesnéio úradu Trnava, odtoľu starostlivosti
o životné pľostredie, oddelenia ochrany pľírody a vybraných zložiek životnjho pľostľedia ě. oU-
TT-osZP3-20ll3l)O7}3lŠsoľyHu 

"o 
äĺä 05. 12' zót: _-sĺtrtas na prevádzkovánie zariadeniana

zbeľ odpadov podl'a $ 7 ods. 1 písm' d), súhlas nazbęr odpadu zelęŘtozariadení podl'a $ 7 ods. l
písm. ľ), súhlas na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi 

'vrátane 
ich pľepravy pôdľu $ 7 ods. 1

písm. g) a súhlas na zhromażd'ovanie odpadov držitelbm odpadu uez pľeäcľláo)ajircehő tľiedenia
podl'a$7ods'1písm'j)ztlkonač),22312001 Z.z.oodpadôchuo"ń"n.adopĺneníniektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

- kópiu ľozhodnutia obvodnélro riľadu životného prostľedia Tľnava, odboľu kvality životného
prostľedia ě. G 2010/02596/ŠSMER/Tę zo dňa 28. |'2.2010 - ľozhodnutie zo zistbvacięho konania
k zámeľu - navľhovaná činnost' ,,Zberný dvor II. _ Tajovskéh o ul., Zberný dvoľ III. - Sasinkova ul.,
Zberný dvor [V. _ ul. A. Kmeťa, Zberný dvor V. - Cukrová ul., Zbemýivor VI. _ Zavarská cesta.,
Zbeĺný dvoľ VIII. - miestna ěast' Modranka"' k. ú' Tľnava sa nebudá posudzovať podl'a zákoná
ě.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení nesĹoľších pľedpisov,- dokument Prevádzkový_poriadok a opatľenia v prípade haváľię Zberný dvoľ VI., snaau odpadov
Tľnava, Zavarská cesta 37,

- kópie zmlúv na odbeľ odpadov za účelom spľacovania.
Na základe pľedložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úľad Trnava, odboľ

staľostlivosti o životné pľostľedie' oddelenie ochľany príiody a vybľaných zložiek'żivotného pľostľedia
ako príslušný oľgán štátnej spľávy v odpadovo'o ńorpođáľstve rożhodol tak' ako je uvedené vo
výľokovej časti tohto rozhodnutia.
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Správny poplatok v zmysle ztlkona NR SR ě. |45/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
neskorších pľedpisov bol uhradený formou kolkových známok podl'a položky č,. 162 písm. d) vo
l l euľ pľi podaní žiadosti.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. I a 2 správneho poriadku možno podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľuěenia na okresný úrad Trnava' odboľ starostlivosti o Životné
pľostredie, oddelenie oclrrany pľíľody a vybraných z|oźiek životného pľostľedia, Kolláľova 8,
9l7 02 Tľnava. Toto ľozhodnutie je preskúmatel'né súdom aź po vyčeľpaní ľiadneho opľavného
prostriedku.

Po uplynutí 1S-dňovej lehoty od doručenia tohto ľozhodnutiaje potrebné pożiadať na okresnom
úrade Tľnava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochľany príľody a vybraných zložiek
životného prostredia o potvľdenie právoplatnosti.

Ing. Rudolf
vedúci odboľu

.A.s.A, Trnava, spol. s ľ.o., Priemyselná 5, 917 01Trnava
' Mesto Trnava, Mestský úrad v Tľnave, odbor stavebný a Životného prostredia, Tľhová 3,

917 7l Trnava
Na vedomie:

1. SIŽP, Maľiánska dolina 7,94g 0l Nitľa
2. Ad acta
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