
(ffi oKRESI\Ý Únło PEZINoK
oDBoR STARoSTLIVoSTI o Žrvoľľn pnosTREDIE

14 v. R. Štefánika l0, 9020l Pezinok

Číslo : oU-PK-oS ZP l20I 61 420I lZlSch V Pezinku dňa 18.04.2016

Toto rozhodnutie
pľávodahoĺť

ROZHODNUTIE v Pezinku dňa

Po$is ................

okresný úľad Pezinok, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie, štátna spľáva odpadového

hospodärstva ako pľíslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 5 ods.1 zákonaNR SR č.52512003 Z. z. o

štátnej správe staľostlivosti o životné prostľedie ao Zmene a doplnení niektorých zźĺkonov, v súlade so

zákońom 180/2013 Z. z. o organízácii miestnej spľávy ao zmenę a doplnení niektoľých zákonov a

oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva podl'a $ 104 ods.l písm. d) a $ 108 ods.l písm' m)

zákona č,. 7gl2OI5'Z. ;. o odpadoch a o Zmele a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,, ztlkon

o ođpadoch,,), v súlad e s $ 46 zákona č. ]111967 Zb. o sprźlvnom konani v znęní neskorších pľedpisov

( správny poriadok ) udeľuje

spoločnosti : .A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o.

so sídlom : Pľiemyselná 5r9l7 0L Tľnava

prevádzka: Zberný dvoľ Modra, Dolná'u... č,.144,900 01 Modľa

lČo : 31. 449 697

podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

súhlas na pľevádzkovanie zaľiadenia na zber odpadov

pre odpady zaradenévo vyhláškęMŻp SR č' 365/2015 Z. z', ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :

A/ nebezpečné

Názov dľuhu odpadu podl'a vyhlášky SR č. 36512015 Z. z.,
oktoľou sa u edruhu

20 01 13

20 01 14

20 01 15

fotochemické lá20 01 I7
20 0t 19

obs ortut'zlaÍlv a20 01 2I
zaľiadęnia obs chlóľfluorované uhľŻ0 0I 23

iné ako uvedené v 20 0I 25eao20 0r 26



20 01 27
20 0t 29
20 0l 3l a tické liečivá

20 0t 33
batérie a akumulá tory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netľiedenébatérie a
akumulátoľy obsahujúce tieto batéľie

20 01 35
vyradené elektľické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 Ol2l a20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti

20 01 37 dľevo obsahujúce nebezpečné látky

far tlačiarenské a Zlvlcę uce
deteľ o uce

B/ ostatné

Zoznam elektrozaľiadení podl'a kategóľií, ktoré spĺňajú deťrníciu elektrozariadenia podľa $ 32 ods. 5

zákona o odpadoch a dęfiníciu elektľoodpadu z domácnosti podľa $ 32 ods. 7 zźlkona o odpadoch a
ktorým zodpovedajú kategóľie elektľozaľiadení v členení podľa prílohy č. 7 vyhlášky uŽp sn e.

37312015 Z. z' oľozšíľenej zodpovednosti výľobcov vyhĺadených výľobkov aonakladaní
s vyhľadenými pľúdmi odpadov.

Kategóľia
č. 1

Vel'ké domáce spotrebiče Katalógové
číslo

I 1 Vęl'ké chladiaľenské spotrebiče pre domácnosť 20 0r 23
1,2 Chladničky 20 0t 23
1.3 Mrazničky 20 01 Ż3
r.4 Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a

skladovanie potľavín
20 01 23

1.5 Pľáčky 20 0r 36
r.6 Sušičky 20 01 36
1,1 Umývačky ľiadu 20 0r 36

2

Císlo
druhu

Názov dľuhu ođpadu podľa vyhlášky MZP SR č,.36512015 Z. 2.,
ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov

17 0r 07
zmesi betónu, tehál, škľidiel, obkladového mateľiálu a keľamiky iné ako uvedené
v1701 06

20 0l 01 papier a lepenka
20 0t 02 sklo
20 0l l0 šatstvo
2001 11 textílie
20 0t 25 jedlé oleje a tuky
20 0t 28 fatby , tlačiaľensk é farby , lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 0l 27
20 01 30 deteľgenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 0r 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 3l
20 01 34 batéľie a akumul átory iné ako uvedené v 20 01 33

20 0I 36
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 0l2I,20 0123
a20 01 35

20 01 38 dľevo iné ako uvedené v 20 0I 37
20 0I 39 plasty
20 0t 40 kovy

20 0t 40 02 hliník
20 01 40 05 žę|ęzo a oceľ
20 0t 40 07 zmiešané kovy

20 02 0l biologicky r ozložitę|' ný odpad !

20 03 07 objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad



1.9

l.l0

Spoľáky a ľúľy na pečenie 20 01 36

Elektrické spoľáky 20 01 36

Elektľické varné dosky 20 0t 36

1.11 Mikľovlnné ľúľy Ż0 0I 36

l.r2 Iné veľké spotrebiče používanéna vaľenie a iné spľacovanie potľavín 20 0r 36

1.13 Elektrické spotľebiče na vykuľovanie 20 0t 36
1.14 Elektrické ľadiátoľy 20 01 36

1.15 Iné vel'ké spotrebiče na vykuľovanie miestností, postelí, nábýku na
sedenie

20 01 36

1.16 Elektľické ventilátoľy 20 0r 36

1.17 Kl imatizač né zariađenía 20 0r 23

I.l7 .a Mobi lné klimatizačn é zariadenia 20 0r 23

1.18 Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu 20 01 23

1.19 Iné

Kategória
č'.2

Malé domáce spotľebĺče Katalógové
číslo

2,1 Vysávače 20 0r 36

2.2 Čističe kobeľcov 20 01 36

2.3 Iné spotľebiče na čistenie 20 0r 36

2.4 Spotrebičę, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu 20 01 36

2.5 Żehlič:ky a iné spotľebiče na žehlenie, mangľovanie a inú staľostlivosť o
šatstvo

20 0r 36

2.6 Hriankovače 20 0r 36

2.7 Fľitézy a 20 0r 36

2.8 Mlynčeky, kávovaľy a zaríađenia na otv tĺr anie a zatv ár anie nádob alebo
obalov

20 0r 36

2.9 Elektrické nože { 20 01 36

2.10 Spotrebiče na stľihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie,
masáŽ a iné spotľebiče na starostlivosť o telo

20 01 36

2.10.a Bezšnúľové alebo nabíjacie spotrebiče na stľihanie vlasov, suŠente

vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotľebiče na starostlivosť o
telo I

20 01 35

2.rt Hodiny, hodinky azariadęnia na meľanie, ukazovanie alebo
zaznamenávanie času a v ähy

20 0r 36

2.r2 Váhv 20 0r 36

2.r3 Iné
2.r3.1 Erotické pomôcky 20 0r 36

2.r3.2 Elektronické cigarety 20 0r 36

Kategória
č.3

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia Katalógové
číslo

3.1 Seľveľy 20 01 36

3.2 Minipočítače 20 0l 36

J.J T1ačiarne 20 01 36

3.4 osobné počítače 20 0r 36

3.5 Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD 20 0r 35

3.6 Klávęsnice 20 0r 36

3.7 Polohovacie zariađenia k osobným počítačom 20 0I 36

3.8 Repľoduktoľy k osobným počítačom Ż0 0I 36

3.9 Laptopy Ż0 0| 36

3.10 Notebooky Ż0 0I 36
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3.1 I Elektronické diáre
3.13 Kopíľovac ie zariadenia
3.r4 Elektrické a elektronické písacie stľoje 20 01 36
3. l5 Vľeckové a stolové kalkulačky 20 0I 36
3.16 Iné zariadenia na zbeľ, uclrovávanie, spracovanie, prezentźlciu alebo

elektronické spľostľedkovanie infoľmácií
20 0t 36

3.16. l Pamäťové kaľty 20 0t 36
3.17 UŽívateľské terminály a systémy Ż0 0I 36
3.18 Faxové pľístroje 20 0t 36
3.19 Telex 20 0I 36
3.20 Telefónne pľístroie 20 0r 36
3.21 Telefónne automaty 20 0t 36
3.22 Bezdľôtové telefónne prístľoie 20 0r 36
3.23 Mobilné telefónne pľístroie 20 01 35
3.24 Záznamníky 20 0t 36
3.25 Iné výrobky alebo zańađęnia na pľenos zvuku, obĺazu alebo iných

informácií pľostľedníctvom telekomunikácií
20 0r 36

3.26 Iné 20 0r 36

20 0t 36
20 0r 36

Kategóľia
č,.4

Spotrebná elektľonĺka Katalógové
číslo

4.t Rozlrlasové priiímače 20 0I 36
4.2 Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami 20 0I 35
4.3 Videokameľy 20 01 36
4.4 Videoľekoľdéľy 20 0r 36
4.5 Hi-fi zariadenia 20 0r 36
4.6 Zosilňovače zvuku 20 01 36
4.7 Hudobné nástľoje 20 0t 36
4.8 Iné výrobky alebo zaríađenia na zaznamenávanie alebo pľehľávanie

zvuku alebo obrazu vľátane signálov alebo technológií na iné šírenie
zvuku a obrazu ako prostľeđníctvom telekomunikácíí

20 0r 36

4.9 Iné 20 0r 36

Kategória
c.5

Osvetl'ovacie zariadenia Katalógové
číslo

5.1 Svetelné zdro1e
5.1.1 Lineárne žiaľivky 20 0r 21

5.1.5 LED Žiarovky 20 0t 36
5.2 Svietidlá
5.2.1 Svietidlá pľe Žiaľivky a LED s výnimkou svietidiel z domácností 16 02 t4
5.3 ostatné osvetľovacię zariadęnia alebo zariadęĺíapľe šíľenie a riadenie

osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine
neuvedené

16 02 13, 16
02 14,20 0r
21,20 01 36

Kategóľĺa
č.6

Elektrické a elektronické nástroje (okľem vel'kých stacionáľnych
pľiemyselných náradí)

Katalĺógové
číslo

6.r Vŕtačky 20 0l 36
6.Ż Pílkv 20 0r 36
6.3 Šiiacie stroie 20 0r 36
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, bľúsenie, dľvenie, pílenie, krájanie,

stľihanie, vŕtanie' dieľovanie, razenie, skladanie' ohýbanie alebo
20 01 36
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6.5

1. Súhlas udel'uje tunajší úľad na dobu určitú do : 31.03.2021.

2. Miesto nakladania s odpadmi : Zberný dvoľ Modľa, Dolná ul. č. 144' 900 01 Modľa.

3. Nakladať sa bude s odpadmi v mnoŽstve : 5200 ton ľočne.

4. Spôsob nakladania s odpadmi :

Zhiomaźd'ovanĺe odpadu od inej osoby vrźńane jeho pľedbežného tľiedenia adočasného uloŽenia

odpadu na účely prepľavy do zariadenia na spracovanie odpadov.

5

bné dľev kovu a in mateľiálov

@ĺkanie klincov alebo skľutkovanie alebo

odstľaňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely
20 0r 36

6.6 Nástroi e na zv áranię, spáikovanie alebo podobné účely z0 0r 36

6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, ľozpľašovanie alebo iné spľacovanie
kovových alebo plynných látok inými pľostriedkami

Ż0 0I 36

6.8 Nástľoje na kosenie alebo iné záhr adktlr skę činno sti 20 0t 36

6.9 Iné 20 0t 36

Kategóľia
c. I

Hľačky, zaľiadenia uľčené na špoľtové a rekľeačné účely Katalógové
číslo

7.1 Súpľavy elektrických vláčikov alebo autodráh 20 0l 36

7.2 Konzoly na videohľy 20 0t 36

7.3 Videohľy 20 0r 36

1.4 Počítače na bicyklovanie' , beh, veslovanie atď. 20 0L 36

7.5 Š portové zaríadenia s elektľickými a elektľonickými súčiastkami 20 0r 36

7 .5.1 Elektľobicykle 20 0r 36

7.6 Hracie automaty 20 0r 36

7.7 Iné 20 0t 36

Kategóľia
č.8

Zdrav otnícke zaľĺadenia (okľem všetkých implantovaných a
ĺnÍikovaných výľobkov)

Katalógové
číslo

8.1 Meľače kĺvného tlaku 20 0r 36

8.2 Meľače hladiny cukľu 20 0r 36

8.3 Inhalačné pľístroje 20 0t 36

8.4 UV hrebeň pre liečbu svetelnými lrĺčmi 20 0t 36

8.5 F svetlo 20 01 36

8.6 Iné

8.6.1 Geľmicídne lampy 20 01 36

8.6.2 Negatoskopy 20 0r 36

Kategóľĺ
ač.9

Pľístroje na monitoľovanie a kontľolu t Katalógové
číslo

9,1 Hlásič elektľickej požiaľnej sign 20 0r 36

9.2 T 20 0r 36

9.3 Teľmostaty 20 01 36

9.4 Prístľoje na meľanie , váženie alebo
ako laboľat ome zaríadenia

nastavovanie pre domácnosť alebo 20 0r 36



5. Technické požiadavky pľevádzky zariadenia: Zańadenie na zber odpadov sa nachádzanapoze,
paľcelné číslo : 885/l, k.ú. Modra, plocha zberného dvora je 2790 m'' Pľíst,'p do zariadenia.
zabezpeč,ený zvlice Štúľova a Šúrska po spevnenej komunikácii. Prevádzka slúži na zbęr a dočasné
zhromažd'ovanie odpadov od obyvateľov mesta Modľa, je zahrnutá do systému tľiedeného zbeľu
komunálnych odpadov. Zbeľné miesto je označené v súlade s $ 6 vyhlášky MŽP SR č. 371l20I5 Z. z.,
ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch' ohľadené oplotením, vstupná brána
uzamykateľná, celá plocha spevnená, zabezpečená proti odcudzeniu zhromaŽdených odpadov alebo ich
znehodnoteniu vplyvom poveteľnostných podmienok. V EKo sklade nebezpečných odpadov je
umiestnená havarijná súpľava anárađie slúŽiace na okarnŽitý zásah v prípade havarijného stavu,
zhromažďovanie nebezpečných odpadov je technicky a legislatívne zabezpečené vo vyhovujúcich
priestoľoch v súlade s $ 8 vyhlášky MŽP SR č,. 37112015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanoveniazákonao odpadoch a $ 25 zákonao odpadoch.
Následnú pľepravu ođpadov za účelom ďalšieho nakladania s nimi v súlade s hierarchiou odpadového
hospodáľstva zabezpečujű na zák|ade uzatvoreného zmluvného vzťahu spoločnosti opľávnené
k výkonu pľedmetnej činnosti. Nakladanie s odpadmi azaľiadeniami je v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadk om zariadenia.
Zberný dvor je ľozčlenený v súlade s poŽiadavkami uvedenými V $ 7 vyhlášky č,. 31Il20I5 Z. z. tak,
aby boli k dispozícii zbeľrré nádoby na zhromaŽďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu
s uvedením kategórie, dľuhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, osobitne vyčlenený
pľiestor resp. vel'kokapacitný kontajner osobitne pre objemný odpad, dľobný stavebný odpad a
biologicky rozložitel'ný komunálny odpad, skladovací pľiestor pľe odpad vhodný na pľípravu na
opätovné použitie a dostatočne priestľanná manipulačná plocha, Zisťovanie hmotnosti ostatných a

nebezpečných odpadov na certifikovanom męľadle je zabezpečené po prepľave odpadov v zariadeni na
nakladanie s odpadmi pľevádzkovateľa .A.S.A. Tľnava, spol. s r.o.' Priemyselná 5, 9l7 01 Trnava
v Zbeľnom dvoľe YL, Zavarská cesta, Tľnava.

6. Bezpečnostné opatrenia pri pľevádzke zariadenia : Všętci pracovníci prevádzky zbernę sú povinní
absolvovat' školenie o protipožiarnej ochrane, bezpečnosti a ochľane zdtavia pľi práci, poskytovaní
pľvej pomoci, pouŽívaní ochranných pońôcok a pľostriedkov a o spôsobe riešenia nepredvídanej
udalosti v pľevádzke. Pľed uvedením strojových zariadení a vozidiel do pľevádzky je zodpovedný
pľacovník povinný sa pľesvedčiť, či su prevádzkyschopné a v bezpečnom stave. Po ukončení prác je
zodpovedný pracovník povinný zaistit' všetky vozid|á pľed samovoľným pohybom. Nepovoleným
osobám je vstup do preváđzky zaktnaný. Pracovníkom, ktoľých pľacovná schopnosť je obmedzená
poŽitím alkoholu, toxických látok a liekov je vstup do prevádzky zaktĺzaný. Pľacovnici preváđzky sú
povinní pľi práci použivať pľedpísané ochranné pracovné pľostľiedky a pracovný odev. Za škodu
a ujmu na zdraví, ktoľá vznikne nedodrŽaním bezpečnostných opatrení v prevádzke zodpovedá vedúci
pľacovník v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi.

7. Spôsob ukončenia čĺnnosti zarĺadenia :
V pľípade ukončenia činnosti prevädzky zariadenia na zbet odpadov je nevyhnutné zabezpeěiť
zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov vľátane obalov, v ktoľých boli uskladnené.
Prázdnę nádoby a kontajneľy, v ktorých sa skladovali nebezpečné odpady sa odvezú do skladu
nebezpečných odpadov na ďalšie pouŽívanie alebo sa zneškodnia na túto činnosť opľávnenými
organizáciami' Priestoľy, ktoré slúžili ako sklad nebezpečných odpadov ako aj celý aľeál budú
upratané, vyčistené a odovzdané na ďalšie vyuŽitie. Ak pri uvedenej činnosti vzniknú ďalšie odpady
budú tięŽ zhodnotené alebo znęškodnené na základe lzatvorcných zmluvných vzt'ahov s oprávnenými
organiztrciami.

8. Podmĺenky súhlasu :
Żíadatel' 1e povinný mat' zmluvne zabezpečený odbeľ odpadov z elektrických a elektľonických
zariadení u oprávnenej spoločnosti, dľžitel'a autorizácie na uvedenú činnosť podľa zźtkona o odpadoch.
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.ĺ'a ustanovenia $ 81 ocls. 73 zákona o odpadoch žiadateľ möže vykonávat' nauzemi Mesta Modľa
.oer odpadov skupiny 20 len na ztlk|ade platnej zmluvy na vykonávanie tejto činnosti uzatvoľenej

s pľíslušnou obcou.
Zhromaždené odpady sa povol'uje odovzdávat' výhľadne zmluvne zabezpeč,eným organizáciám
opľávneným k predmetnej činnosti.
Množstvo odpadov, ktoľé sa bude do zaľíađenia na zber odpadov denne prijírnat' nęsmie prekľočit'
kapacitné moŽnosti danélro zariadenia.
Pľi akejkol'vek zmene činnosti povolenej týmto súhlasom je prevádzkovatel' zariadenia povinný
poŽiadat'tunajší úrad o zmenu ľozhodnutia podľa $ 1 14 zákona o odpadoch.

NadobudnutÍń právoplatnosti tohto súhlasu rozlrodnutie okľesného úľadu Pezinok, odboru
staľostlivosti o Životné pľostredie č. OU-PK- osZP l20 I 5 1237 8 l I l Gb zo dňa 17 .03.20 1 5

stráca platnost'.

odôvodnenie

Spoločnosť 'A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o., Pľiemyselná 5, 917 01 Trnava, prevádzka : Zberný
dvorModľa,DolnáuL.č. I44,90001 Modrapožiadalatunajšíúľaddňa30.03'2016oZmenusúhlasu
na prevádzkovanie zaľíađenia na zber odpadov udeleného ľozhodnutím okľesného úradu Pezinok,
odboľu staľostlivosti o Životné pľostredie s platnosťou do 3 I.I2.20I] .

okľesný Úrrad Pezinok, odboľ staľostlivosti o Životné prostľedie, štátna správa odpadového
hospodárstva listom č. OU-PK_osZPl20I6l420|lSchzo dňa3I.03.2016 upovedomil podl'a $ 18 ods. 3

zákona č,. 1111967 Zb. o spľávnom konaní ( správny poľiadok ) v znení neskorších pľedpisov Mesto
Modra, Dukelská 38, 900 01 Modľa, Že driom doľučenia žiadosti začalo spľávne konanie vo veci
udelenia súhlasu na pteváđzkovanie zariađenia na zbeľ odpadov a ako účastníka konania podľa $ 1 13

ods.4 zákonao odpadoch hovyzva|, aby sapo pľesklimaní doľučených podkladov v súlade $ 3 ods.2
spľávnelro poriadku k podkladom pľedmetného konania vyjadril.
Listom č. OU-PK_oszPl20|6l4201nlschźo dňa 3I.03.2016 podl'a $ 21 správneho poriadku nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na záklađe prerokovania doručenej žiadosti a vykonanou miestnou obhliadkou aľeálu
spoločnosti dňa 07.04.2016 bolo zistené, že prevádzka zariadenia na zbeľ odpadov je technicky
a legislatívne zabezpećená vo vyhovujúcich priestoľoch v súlade s legislatívou odpađového
hospodárstva. Učastník konania Mesto Modľa, Dukelská 38, 900 01 Modľa v zastúpení Ing. Kľistíny
Čechovej, refeľenta Žv po pľeskúmaní doľučeného spisového mateľiálu a na záklađe vykonanej
miestnej obhliadky zariadenia v zápisnici z ústneho pojednávania nevzniesol Žiadne námietky proti
udeleniu preclmetného súhlasu.

Kžiadosti doručenej tunajšiemu ťlradu dňa 30'03.2016 boli podl'a $ 22 ods. 1 a 2 vyhlášky
lrĺŽp sn č,. 3]Il2OI5 Z. z., ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch pľedloŽené
nasledovné podklady :

zo día:24.03.Ż016,

R. Štefánika IO,9O2 01 Pezinok č. oÚ-PK-osZPl2OI4l66- Hr zo ďňa 20.02.2014 podľa ztlkona
č,.2412006 Z' z. oposudzovaní vplyvov na Životné pľostľedie aozmenę adoplnení niektorých
zákonov v znení neskoľších predpisov,
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dř'a 18.02.2016,

spoločnosťou Istrochem Reality, a.s., Nobel ova 3 4, 83 6 05 Bľatislava,

spol. s ľ.o., Hozova l0,949 01 Nitra,

Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica,

RECYCLING, spol. s r.o., Robotnícka I0,974 01 Banská Bystľica,

spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKo spol. s ľ.o., Bľatislavská 18, 900 5I Zohot,} pľevádzkový poriadok zaľiadenia na zber odpadov a opatľenia pre pľípad havári'evypracoval Ing.
Jaľoslav Cintavý dňa 1 5.03.2 016 a schválil Ing. Bystrík Stanko _ konateľ spoločnosii A.s.A.
Trnava, spol. s r.o., Pľiemyselná 5,9l7 01 Trnava.

Tunajšĺ úľad z dôvodov nadobudnutia účinnosti novej legislatívy odpadového hospodĺíľstva,
pľehl'adnosti a čitatel'nosti rozhodnutí, ľozhodol o udelení nového súhlasu tak, ako je uvedené vo
výľokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle zźlkonaNR SR č.I45ll9g5 Z, z. o správnych
poplatkoch v znení neskoľších pľedpisov podľa položky 162 pism. y) sadzobníka správnych poplatkov
pri podaní Žiadosti.

Poučenĺe o odvolaní:
Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 54 zákonač,.7tll967 Zb. o správnom

konaní v znęni neskorších predpisov (sprdvny poľiadok) do 15 dní odo dňa jeho oznáńenia na
okresnom úrade Pezinok, M. R. Štefánika lO,902 01 Pezinok.

Rozhodnutie nie je preskúmatel'né súdom'

Vo

Ll ]'ŕl ('/

x6

Ing. Peter
vedúci odboru

Doručuje sa :

1. A.S'A. Trnava, spol' s ľ'o., Priemyselná 5,917 01 Trnava
2' Mesto Modľa, Dukelská 38, 900 01 Modľa

Na vedomie:
1.) MŽP SR, odbor odpadového hospodáľstva, Nám. Ľ. Štúľa č. 1, 8l2 35 Bľatislava
2) sIŽP, Inšpektoľát životného prośtľedia Bľatislava, Jeséniova 17, 831 01 Bľatislava
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