
oKRESľÝ ÚnłD TRI\AvA
oDBoR STARoSTLIvoSTI o ŽIvoľľn pnosľREDIE
Oddelenie ochľany pľíľody a vybľaných zložiek žĺvotného pľostľedĺa

Kolláľova 8,9|7 02 Trnava
Tel:03315564312 Fax:033/5513871 e-mail : natalia.hubinova@minv.sk

Číslo: oU-TT -osZP3 -ŻO l 61 0 l 427 9lŠ soHlHu Trnava, 04. 05.2016

Tolo rozhodnutie

právoplaĺnosť

v TrnaYe dňa: ....

Fodpls ."............:.

0 0, LĐ',ľG

ir, . ,l

ROZHODNUTIE

okresný úľad Tľnava, odboľ starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany
a vybľaných z|oźiek životného pľostľedia ako príslušný oľgán štátnej spľávy podl'a ztlkona
č)' 5Ż512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov v znení neskoľších predpisov a ako pľíslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva
podl'a $ l04 ods. 1 písm. d) zákona č,. 79lŻ0l5 Z. z. o odpadoch a o Zmenę a doplnení niektoqých
zákonov (ďalej len ,'zákon o odpadoch")o v zmysle $ l08 ods. l písm' m) zákona o odpadoch a na
zźlklade vykonaného spľávneho konania podl'a zźtkona č,' 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poľiadok) v znení neskorších pľedpisov (ďalej len,,správny poľiadok") udeĘe

srĺhlas

podl'a $ 97 ods' l písm' f) zttkona o odpadpch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich
prepľavy' pre držitel'a odpadov

.A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o., Pľĺemyselná 519l7 01 Trnava
ICO: 31449 697.

Súhlas sa udel'uje na:

a) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy pre nasledovné druhy odpadov, zarudęné
v zmysle Vyhlášky ľłŽp sn č,.365l20l5 Z. z',ktorousa ustanovuje Katalóg odpadov:

Dľuh
odnadu Názov odpadu Kategóľia

odpadu
02 0t 08 agľochemické odpady obsahuiúce nebezpęěné látky N

03 01 04
piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/dľevovláknité doskv' dvhv obsahuiúce nebezpečné látky

N

0s 01 03 kaly zdnanádrŹí N
05 06 03 ostatné dechty N
06 04 04 odpady obsahuiúce oľtuť N

06 05 02
ka|y zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
nebezpeěné látky N

07 0l 04 iné organické ľozpúšťadlá, pľem.ŕvacie kvapaliny a matęěné lúhy N
07 0Ż04 iné oľsanické rozpúšťadlá. prem'ývacie kvapalinv a mateěné lúhv N
07 03 04 iné organické ľozpúšťadlá, pľem.ývacie kvapaliny a mateěné luhy N
07 07 04 iné organické ľozprišťadlá, prem'ŕvacie kvapaliny a mateěné lúhy N

0801 l1 odpadové farby a laky obsahujúce oľganické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpeěné látky

N

08 01 13 kal'y z faľby alebo laku obsahu.|úce oľganické rozpúšťadlá alebo iné N
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08 01 15
kaly obsahuj uce faľby alebo laky, ktoré obsahujú oľganické

alebo tne N

08 01 17
odpady z
alebo iné

odstraňovania farby alebo laku obsahujúce oľganickérozpitšťadlá N

08 0l 19
suspenzle obsahuj uce faľby alebo laky ktoré obsahujú organické

šťadláalebo lne ne N
08 03 12 tlaěiaľenská farba uca ne N
08 03 14 ztlaěiaren ob uce ne N
08 03 17 toner do tlaěiaľne o N
08 04 09

odpadové
alebo iné

lepid lěl a tesniace materiály obsahujúce organ ickérozpúšt'adlá
N

08 04 13
vodné kalv obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály ktoréobsahujú

a alebo lne N

08 04 15
kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace mateľiály, ktoré

o alebo iné N
09 01 01 ok a aktivátorov N
09 01 02 roztoky vodoľozpustrrých vývo.iok ofsetových dosiek N
09 0t 03 V N
09 0l 04 ustalbvačov N
09 01 05 bieliace a bięliacich ustal'ovačov N
09 0l 06

odpady zo spľacovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku
úce striebľo N

10 1l 15 tulré z čistenia obsahujúce nebezpeěné látky N
10 11 19

odpady zo spľacoVan a kvapalného odpadu v m este jeho vzniku
o N

11 0t 08 kaly z fosfátovania N
tl 01 98 lne uce N
t2 01 07 ľezné oleje neobsafiujúce halogény okrem ęmulzií a roztokov N
12 0t 09 emulzie a úce halo N
12 01 10 syntetické ľezné ole.ie N
12 0l IŻ použité vosky a tuky N
t2 01 t4 N
12 0t 16 odpadový pieskovací mateľiál obsahujúci nebezpeěné látky N
12 01 t8 kovový kal z bľúsenia, honovania a lapovania obsahuiúci olei N
lŻ 01 20 použité bľúsnę nástro.ie a bľúsne materiály obsahu.iúce nebezpečné látky N
13 01 01 hydraulické oleje obsahuilice PCB N
13 01 09 lórované mineľálne ické ole N
13 01 10 ané mineľálne N
t3 01 ll syntetické hydľaulické o leie N
13 0l 1Ż l'ahko rozložitelhé lické N
13 01 r3 lne N
13 02 04 chlórované minerálne amazacte N
13 0Ż 05 nechlóľované minerálne amazacrc o N
t3 02 06 syntetické motoľové" pľevodové a mazacie oleie N
13 02 07 l'ahko rozložitelhé a mazacte e N
13 02 08 iné motorové amazacrc N
13 03 01 izolaěné o e alebo obsahu PCB N
13 03 06

chlóľované mineľálne izo laěné a teplonosné oleje iné ako uvedené v
13 03 01 N

13 03 07 nechlóľované mineľálne izolačné a N
13 03 08 izolaéné a lonosné N
13 03 09 biolo l'ahko rozložitelhé izolaěné a ol e N
13 03 l0 iné izolaěné a N
13 05 0l z a odluěovaěov o az N
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13 05 0Ż z odlučovačov z
13 0s 03 z neěistôt

N
13 0s 06 z odlučovaěov ol

N
az N13 05 07 voda z odlučovačov z

13 0s 08 I
N

z a odlučovačov az N13 07 0r I a motoľová nafta
13 07 02 benzín N
13 07 03 lne va vľátane

N
zmes I N13 08 02 iné emulzie

14 06 01 cIrlórfluórované uh
N

HCFC HFC N14 06 03 lne lá a zmesi iel
14 06 0s alebo tulré ob

N
lne št'adlá N

l5 0l 10
obaly obsahuj uce zvyšky nebezpečných látok alebo kontam nované

átkami N
15 01 l1 obaly obsahujúce nebezpečnýtuhv pórovitý základný materiál

azbest vrtÍanę nádo b N
absoľbenty fi ltľačnémateľiál v vľátane olejových filtľov inak15 02 02 špecifikovaných, handľy na čistenie'ochranné odevy kontaminované
ne látkam N

16 01 07 filtľe
16 0l 09 ielce obsahu PCB N
16 01 10 e lad

N
16 01 1t brzdové

vzduchové vankúše N
a obloženie úce azbest N16 0l t3 brzdové

16 01 14 nemľzrúce kv N
o N

16 01 21
nebezpečné dielce iné
t6 0t t4

ako uvedené v 1 60l07až 16 01 11, t6 01 t3 a
N

t6 02 09 a obsahu PCB
vyradené zariaden
16 02 09

ia obsahujúce
N

16 02 t0 alębo zneěistené PCB iné ako uvedené v
N

t602n zariadenia obsahu chlórfl uóľované uh
vyľadenézariadenta

HFC N
16 02 t3 obsahuj uce nebezpečnéčasti rne ako uvędené I 6 0Ż09 az I 6 02 I Ż N
t6 02 ts ěasti odstránené z zańadení
16 03 03 ické N

o ne N16 03 0s ne
aboľatóľne chemikál N

16 05 06 le pozostá vaJuce z nebezpečných látok ale bo
ne vrátane zmesl chemikál I

N
16 05 07 anoľganickéchem kálie pozostávajúce z nebezpeěných látokboo ne N
16 0s 08

vyradené oľganickéchemikál lę pozostávaj uce z nebezpeěn ých látok aleboo uce n e N
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo- kadmiové batéľie

N
16 07 08 uce

N
t6 07 09 obsahu úce iné ne

N

použitékatalyzéltory obsahujúce
N

16 08 02 nębezpeěnépľechodnékovy alebo
kovov N

16 10 01 vodné obsahu
výmuľovky zlaľuvzdoľné

N
16 1105 a materiály z nemetaluľgických pľocesoV

uce n e N
t7 02 04

sklo, plasty a drevo obsalrujúce nebezpečné átky alebo
látkam N

17 03 0t itúmenové zmesi
N
N

17 04 09 od
úce uho decht

látkami

kontam inované



17 0s 03 zemina a kamenivo obsahuiúce nebezpeěné látky N
17 0s 05 výkopová zemina obsahuiúca nebezpeěné látky N
17 06 01 izolaéné materiály obsahui úce azbęst N

17 06 03
iné izolaěné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahu.iúce nebezpečné látky N

l7 06 05 stavebné materiály obsahuiúce azbest N

17 09 0Ż
odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napľíklad tesniace
mateľiály obsahujúce PCB, podlahové kľytiny nabźne živíc obsahujÚlce
PCB, izolaöné zasklenie obsahuiúce PCB' kondenzátory obsahuiúce PCB

N

t7 09 03
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsalrujúce
nebezpeěné látky N

18 01 03
odpady, ktoľých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným poŽiadavkám
z hl'adiska prevencie nttkazy N

18 0l 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
1901 lt popol a škvara obsahuiúce nebezpeěné látkv N
19 01 13 popolěek obsahuiúci nebezpečné látky N
t9 0r l7 odpad zpyľo|ýzy obsahuiúci nebezpečné látky N
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady oznaěené ako nębezpeěné okľem l9 03 08 N

19 08 10
zmesi tukov a olejov z odlučovaěov oleja zvody iné ako uvedené v
19 08 09

N

19 08 13
kaly obsahujúce nebezpeěné látky z inej úpravy pľiemyselných odpadových
vôd

N

20 01 13 rozpúšťad1á N
Ż0 0| 14 kyseliny N
20 01 15 zź.sady N
20 0t t7 fotochęmické látky N
20 0t t9 pesticídy N
Ż0 0I 2I žiaľivky a iný odpad obsahrliúcioľtuť N
20 01 23 vyradené zar iadenia obsahu i úce chlórfl uóľované uh l'ovod íky N
20 01 26 oleie a tuky iné ako uvedené v 20 0I25 N
20 0I 27 faľby, tlačiaľenské faľby, lepidl á a tivice obsahui úce nebezpečné látkv N
20 0r 29 detergenty obsahuiúce nebezpeěné látkv N
Ż0 01 3l cýotoxické a cýostatické lieěivá N

Ż0 01 33
batérie a akumulátoľy uvedené v l6 06 0l, 16 06 0Ż, alebo 16 06 03 a
netriedené batéľie a akumulátory obsahuiúce tięto batérie

N

20 01 35
vyradené elektrické a elektľonické zariadenia iné ako uvedené v 20 0I 2l
a20 01 23, obsahujúce nebezpeěné časti

N

20 01 37 dľevo obsahuiúce nebezpeěné látky N
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Celkové množstvo nebezpeěných odpadov, s ktorými sa bude nakladať: 18 000 t/rok

b) nakladanie s nebezpeěnými odpadmi _ zbeľ nebezpečných odpadov na pľevádzke Zbeľný
dvor VI.' Zavarská cesta 37o Tľnava (areál skládky odpadov).

c) na pľepľavu nebezpeěných odpadov uvedených v bode a), ktorá sa bude uskutočňovať
automobilovou dopravou, od držitelbv v okľese Tľnava do zaľĺadenĺa na zbeľ odpadov Zberný
dvoľ VI.' Zavarská cesta 37, Trnava (aľeál skládky odpadov) v celkovom množstve 9 Ż00 tlrok, za
účelom ich zbeľu.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Y zariadeni na zber odpadov sa vykonáva zber odpadu _ zhromaźd'ovanie odpadu od iných osôb,
konkrétne zo všetkých zberných dvoľov prevádzkovaných na űzemí mesta Trnava a od dľžitel'ov
odpadu z okľesu Tľnava, vľátane jeho predbeŽného tľiedenia a dočasného uloženia na riěely pľepľavy
do zariadení na spľacovanie odpadov.

I
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Súhlas sa udel'uje na pät' ľokov odo dňa nadobudnutĺa pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.
Tunajší úľad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zľušiť v zmysló $ 11ł zákona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:
l. S odpadmi, ktoré sú pľedmetom tohto súhlasu, nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a s

ním súvisiacich pľávnych predpisov.
2' V prípade akejkolVek zmeny, týkajúcej sa nakladania s pľedmetnými odpadmi, požiadať o

zmenu tohto rozhodnutia.

odôvodnenĺe
Dňa 31. 03. Ż016 poźiadatdľžitel'odpadov 'A.S'A' Tľnava, spol. sľ'o., Priemyselná 5, g17 0l

Tľnava na okľesnom úľade Tľnava, odboľe staľostlivosti o živoiné pľostľedie, óddelęnĺ ochľany
pľíľody a vybľaných zloŽięk Životného pľostredia o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpeěnými
odpadmi vrátane ich pľepľavy na prevádzke Zberný dvoľ VI.' Zavarskä cesta37,Trnava (areáĺskláäky
odpadov).

Jedná sa o nakladanie _ zber nebezpečných odpadov na jestvujúcej prevádzke a pľepľavu
nebezpečných odpadov od dľžitelbv odpadu z okľesu Tinava za účólom ich z-beiu do tejto prLridrky,
t' j. zhromažd'ovania od inej osoby vľátane predbežného tľiedenia a doěasného uložeňia odpadu ňa
riěely pľepľavy do zariadenia na spracovanie odpadov. V ěase podania žiadosti na uvedenej prävádzke
spoloěnosť .A.S'A. Trnava, spol' s ľ.o. nakladala s nebezpečnými odpadmi na základe súhlasu
udeleného ľozhodnutím obvodného úľadu životného pľośtľedia Tľnava, odboru štátnej spľávy
staľostlivosti o životné pľostľedie obvodu, oddelenia o.ńľany zloŽiek životného prostľedia obvodu
é. 20l3/l996lHu zo dřn 2l. 05. 2013, vznení ľozhodnutia okľęsného úľadu Tľnava, odboľu
staľostlivosti o životné pľostredie, odde|ęnia ochrany pľíľody a vybľaných zloŹiekživotného pľostľedia
ě. oU-TT-osZP3-20l3l00703/ŠSoH/Hu zo dňa 05. iz.zois.
Żiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vrtúanę ich prepravy obsahovala:
- identifikačné údaje Žiadatel'a,
- zoznam dľuhov nebezpeěných odpadov, s ktoľými sa bude nakladať,
- spôsob pľepravy nebezpečných odpadov,
- opatľenia pľe pľípad haváľie,
- uľěenie miesta nakladania s nebezpeěnými odpadmi,
_ kópiu výpisu z obchodného ľegistľa okresného súdu Tľnava oddiel Sro, vložka č:íslo l344/T

k dátumu Ż4. 03.2016,
- kópiu ľozhodnutia obvodného úradu Životného pľostľedia Tľnava, odboľu štátnej spľávy

staľostlivosti o životné pľostredie obvodu, oddelenia ochľany zložiekživotného prostredia obvodu ě.
Ż0l3ll996lHu zo dňa 2l' 05. Ż0l3 a ľozhodnutia okľesného úľadu Trnauu, ôdbo.u staľostlivosti
o životné prostredie, oddelenia ochrany príľody a vybľaných zložiekživotného prostľedia ě. 9U_TT_
osZP3-20l3l00703/SSoH/Hu zo dňa 05. 12.2ol3 _ súhlas na ptevádzkouuni. zaľiadęnia na zbęr
odpadov podl'a $ 7 ods. l písm' d)' súhlas nazbęľ odpadu ze|ękirozariadení podl'a $ 7 ods. 1 písm'
r), súhlas na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi yrátane ich pľepravy podl'a $ 7 oás' 1 písm. g) a
súhlas na zhromažd'ovanie odpadov držitelbm odpadu bez pieoônĺdlajúceho"tľiedenia iodt'a 

-5 
z

ods. l písm' j) zálkona č,' 223/200I Z, z. o odpadoch a o żmen" a doplnení niektoľýcń zákoňov
v zneni nęskorších pľedpisov,

_ kópie zmlúv na zabezpeěenie následného zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov,
s ktoľými sa bude nakladať'

Na základe pľedložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úrad Trnava, odboľ
starostlivosti o životné prostredie, oddelęnie ochrany prírody a vybraných zložiek životného pľostľedia
ako pľíslušný orgán štáÍnej spľávy v odpadovom hospođáľstve roźhodol tak, ako je uvedené vo
výľokovej ěasti tohto ľozhodnutia.

' sp_1áyny poplatok v zmysle zálkona NR SR č,. t45llgg5 Z' z, o spľávnych poplatkoch v zneni
neskoľších predpisov bol ulrľadený formou kolkových známok podl'a 

_poloźky 
8,. \ez písm. f) pľi

podaní žiadosti vo výške 1 1 euľ.
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Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku možno
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doruěenia na okľesný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o životné
pľostredie, oddelenie ochľany prírody a vybraných z|oźiek životného pľostľedia, Kolláľova 8,

9l7 0Ż Trnava. Toto rozhodnutie je pľeskúmatelhé súdom aż po vyčeľpaní ľiadneho opľavného
pľostľiedku'

Po uplynutí l5-dňovej lehoty od doľučenia tohto ľozhodnutiaje potrebné požiadať na okľesnom
úľade Tľnava, odboľe starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany príľody avybraných zloźiek
Životného pľostľedia o potvrdenie právoplatnosti.

Rudolf
vedúci odboru

Doruěuje sa:
1. 'A.S'A. Tľnavao spol. s ľ.o., Priemyselná 5,9I7 0I Trnava

Na vedomie:
1 ' SIŽP, Mariánska dolina 7 , g4g 01 Nitra
Ż, Ad acta
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