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okľesný úľadTľnava, odboľ staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelenie ochľany
vybľaných zloŹiek životnéhoprostľedia ako príslušnýoľgán štátnej spľávy podl'a zttkona
č,.525lŻ003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti oživotnépľostľedie aoZmęne adoplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva
podl'a $ l04 ods. l písm. d) zákona č,. 79lŻ0l5 Z, z, o odpadoch a o zmęne a doplnení niektorých
zákonov (d'alej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $ l08 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na
zźk|adę vykonaného správneho konania podl'a zźtkona č,. 7111967 Zb. o sprénnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskoľšíchpredpisov (d'alej len,,spľávny poriadok") udel'uje
a

srńhlas
podlä $ 97 ods. l písm' d) zákona o odpadoch na pľevádzkovanĺe zaľĺadenĺana zbeľ odpadov, pľe
dľtitęl'a odpadov

.A.S.A. Tľnava, spol. s r.o., Priemyselná 5' 9l7 0l Trnava
ICO: 31449 697
na pľevádzke

Zavaľská cesta 37, Tľnava

1. Súhlas sa udel'uje na pľevádzkovanie zariadenia, v ktoľom sa bude vykonávať zber nasledovných
odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky vtŽp sn č,.365lŻ015 Z' z',ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov:
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2. Miesto nakladania

s odpadmi: Zavarská cesta37, Trnava

(HalaZ)

3. Spôsob nakladania s odpadmi:
V zaľiadení na zbeľ odpadov sa vykonáva zbeľ odpadu _ zhromaźd'ovanie odpadu od iných osôb,

vľátane jeho predbežnéhotľiedenia a doěasného uloženia odpadu na úěely prepľavy do zaľiadení na

spracovanie odpadov' odpady sa v zariadeĺi na zber odpadov tľiedia a skladujú podl'a dľuhov v
kontajneľoch, prípadne budú skladované na volhej ploche. Po nazbieľanípríslušnéhopľepľavného
množstva budú odvezené do zariadeni na zhodnocovanie odpadov.
4. Technické űdaje prevádzky zaľĺadenia:

Zariađeniena zber odpadov je situované na Zavarskej ceste v k. ťl. Trnava. Celá plocha zaľiadenia je
oplotená. Pľevádzková ha\aje jednopodlažná ocelbvä hala s rozmeľmi 66,26 m x 30,25 m vybavená
bętónovou podlahou.
Na pľevádzke sú umiestnené tieto zariadetia:
mechanická váha do 1000 kg
cestná mostová váha

.
o
o
o

vysokozdviżný vozík CAT GP25N
nizkozdviŽný ľučnýmanipulačný vozík

5. Bezpečnostné opatrenia pľĺpľevádzke zaľiadenĺa:
Zodpovední pracovníci, ktorí nakladajú s odpadmi sú povinní dodržiavať zásady popísané
v dokumentę Prevádzkový poriadok a opatrenia v pľípadehaváľie zariadenia na zber odpadov Tľnava
_ Zavarská cesta. Pľacovnícisú povinní pri manipulácii s odpadmi používaťvhodné ooPP.
Zodpovedný pľacovník vykoná denne vizuálnu kontľolu priestoľov pľevádzkovej haly a stavu
havaľijnej sady. Pľiestoľy na manipuláciu s odpadmi je potľebnésústavne udľžiavaťv poľiadku. Po
ukoněení manipulácie s odpadmi je zodpovedný pľacovník povinný priestory upratať (pozametať,
oěistiť od pľípadných úkapov a pod')' V priestoroch haly a vjej bezpľostľednej blízkosti platí pľísny
zákaz fajěenia, poživania alkoholických nápojov a je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
Únik nebezpečnej látky, vznik haváľie alebo pľípadnépodozľenie zmožného ohľozenia životného
prostľedia je povinný każdý pľacovník, ktorý takrito skutočnosť zistí, bezodkladne oznámiť

zodpovednému vedúcemu a v prípade jeho nepľítomnostipracovníkovi, ktorý ho zastupuje.
6. Spôsob ukončenia činnosti zariadení:

Pri ukoněení ěinnosti zariadenia budú všetky odpady, ktoré sú v zariadeni doěasne

zhromaždené,

odovzdané osobe opľávnenej na Spľacovanie odpadov.

Súhlas sa udelouje na päťľokov odo dňa nadobudnutĺa právoplatnosti tohto ľozhodnutia.
Tunajšíúrad môže vydaný súhlas zmenit'alebo zrušiťv zmysle $ 114 zákona o odpadoch.
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Týmto ľozhodnutím stľáca platnost' ľozhodnutie vydané obvodným ú.ľadom životnóho
pľostľedia Tľnava, odboľom kvalĺty životnéhopľostľedia č. G 2011/01l99/ssoH/Hu zo dňa
26.05.2011.
Podmienky súhlasu:
1' Zariadenię na zber odpadov pľevádzkovať v súlade so zákonom o odpadoch a s ním
súvisiacich právnych pľedpisov.
2' V prípade akejkolVek zmęny, týkajúcej sa prevádzkovania zariadęnia na zber odpadov,
požiadať o zmenu tohto rozhodnutia'

odôvodnenie
Dňa 31.03.2016 požiadal drźitel'odpadov .A'S.A. Tľnava, spol. s r.o', Priemyselná 5, 9l7 0I
Tľnava na okľesnom úľadeTrnava, odbore staľostlivosti o životnéprostľedie, oddelení ochľany
príľody a vybľaných zloźiek životného pľostľediao udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadęnia na
zbeľ odpadov vzmysle $ 97 ods. 1 písm. d) zákona oodpadoch pľe pľevádzkuZavarská cesta 37,
Trnava (Hala2).
Żiadosť o udelenie súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zbęr odpadov bola podaná v súlade
s novými pľávnymi pľedpismi v odpadovom hospodáľstve podlä $ 135 ods. 2l zákona o odpadoch'
Jedná sa o existujúce zańadenie, do ktoľéhosú prepľavované odpady od držitel'ov odpadu za ričęlom
ich zbeľu, t. j. zhľomažd'ovania od inej osoby vľátane pľedbežnéhotľiedenia a doěasného uloženia
odpadu na úěely pľepravy do zaľiadenia na spľacovanie odpadov' Na pľedmetnú činnosťmala
spoloěnosť ,A.S.A' Tľnava, spol. s ľ.o. ľozhodnutím obvodného úradu životného prostredia Tľnava,
odboľom kvality Životného pľostredia ě. G 201ll0l199/ŠSoHlHu zo dřla26.05' 201l udelený súhlas
na pľevádzkovanie zariadenia na zbeľ odpadov podl'a $ 7 ods. l písm. d) a súhlas na zbęr odpadu
ze|ęktrozariadení podl'a $ 7 ods' l písm. ľ)zá,konač,'ŻŻ3l200l Z.z. o odpadoch ao zmęne adoplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov'
Zaűěelom udęlenia nových srihlasov vsúlade s novým zákonom oodpadoch a s ním súvisiacich
pľávnych pľedpisov, okresný úľadTľnava,ĺodbor staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelenie ochľany
prírody a vybľaných zloźiek životnéhopľostľedia týmto ľozhodnutím ztroveť'l zrušil platnosť vydaných
srihlasov spoločnosti 'A.S.A. Tľnava, spol' s r.o' na pľevádzke Zavarsktl cesta, Tľnava'
okresný úľadTľnava, odboľ starostlivosti o životnéprostredie, oddęlenie ochrany pľíľody
a vybľaných z|ożiek životného pľostredia listom zo dřla 05. 04' 2016 ozntmil začiatok konania
vuvedenej veci avyzvaI úěastníkovkonania na uplatnenie námietok. Dňa 15. 04. 2016 bolo na
okresný úrad Tľnava, odboľ staľostlivosti o životnépľostredie, oddelenie ochľany pľírody a vybraných
z|ożiek životného pľostľedia doruěené súhlasnéstanovisko Mesta Tľnava k udeleniu súhlasu na
pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov č,. oSaŻPl29230-I9692l20l6lDo zo dřla 13.04.Ż016.
Ziadosť o udelenię súhlasu naprevádzkovanię zariadenianazbq odpadov obsahovala:
- identifikačnéúdaje źiadatel'a,
_ sídlo zariadenianazbęľ odpadov,
- zoznam dľuhov odpadov, s ktoými sa v zaľiadeníbude nakladať,
_ technické údaje ozańadení,
_ spôsob zabezpeěenia odboľnej technickej kontľoly preváďzky zariadenia,
- opatrenia pľe pľípadhaváľie,
- kópiu výpisu zobchodného registľa okľesného súdu Trnava oddiel Sro, vložka číslol344lT
k dátumu 24. 03.2016,
- kópiu ľozhodnutia obvodného úradu Životného pľostľedia Tľnava, odboľu kvality životného
pľostredia ě' G 2011/0l199/ŠSoH/Hu zo dřn26.05.2011 - súhlas na pľevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov podl'a $ 7 ods' l písm. d) a súhlas na zber odpadu z elektrozariadení podl'a $ 7
ods. 1 písm. ľ) zélkona č,. ŻŻ3l200l Z' z' o odpadoch aozmene adoplnení niektoľých zákonov
v znęní nęskoľšíchpredpisov,
- kópiu závęľečnéhostanoviska č,.683812010 _3.4lhp zo dňa 03. 06.2010 vydaného Ministerstvom
životnéhoprostredia Slovenskej ľepubliky podľa zźlkonač,'2412006 Z' z. o posudzovaní vplyvov na
tivotné pľostľedie ao zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoršíchpľedpisov,
- dokument Pľevádzkový poľiadok a opatrenia v pľípadehaváľie zariadenia na zbęľ odpadov Tľnava
- Zavaľská cesta,
- kópiu zmluvy na zabezpeěenie následného zhodnotenia odpadov.
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Na základe pľedloženýchdokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úrad Tľnava,
starostlivosti o životnéprostľedie, oddelenie ochľany pľíľodya vybraných zloźiek Životného
ako pľíslušnýoľgán štátnej spľávy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, ako je
výľokovej časti tohto ľozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle ztlkona NR SR č,. 14511995 Z. z' o správnych poplatkoch v znení
neskoľšíchpľedpisov bol uhľadený foľmou kolkových známok podl'a položky č,' 162 písm. d) vo výške
l 1 eur pri podaní žiadosti.

Poučenĺe
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. l a 2 sprtxneho poriadku možno podať
i5 dní odo dňa jeho doruěenia na okľesný úľadTrnava, odbor starostlivosti o životné
prostľedie, oddelenie ochrany pľíľodya vybľaných zloźiek životnéhoprostľedia, Kolláľova 8,
9l7 0Ż Trnava. Toto ľozhodnutie je preskúmatelhé súdom až po vyčerpaní riadneho opravného
odvolanie do

pľostriedku.

Po uplynutí 1S-dňovej lehoty od doruěenia tohto ľozhodnutiaje potrebné poźiadaťna okľesnom

riľade Tľnava, odboľe staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelení ochľany príľody a vybraných z|oźiek
životnéhoprostredia o potvrdenie právoplatnosti.
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2.

.A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o., Priemyselná 5, 9l7 0l Trnava
Mesto Tľnava, Mestský úľadv Trnave, odboľ stavebný

2.

Ad acta

917 7l Trnava
Na vedomie:
1. SIŽP, Maľiánska dolina 7,949
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životnéhopľostredia, Tľhová 3,
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