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ROZHODNUTIE

')(r,1l}iš]

.'''. .' ar'rJ

okľesný úľadTľnava, odboľ staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelenie ochrany príľody
vybraných z\oźiek žívotnéhopľostľedia ako pľíslušnýoľgán štátnej spľávy podlä zttkona
č,.525lŻ003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti oživotnépľostľedie aoZmene adoplnení niektorých
a

zákonov v znení neskorších pľedpisov a ako príslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva
podl'a $ 104 ods. 1 písm' d) zákona č,. 7912015 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých
zttkonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $ l08 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na
zttkl.ade vykonaného spľávneho konania podl'a zákona č,. 7111967 Zb. o sprtxnom konaní (spľávny
poľiadok) v zneni neskoľšíchpredpisov (d'alej len,,správny poľiadok")

pľedlžuje platnost' súhlasu
podl'a ustanovenia $ 97 ods' 17 zźlkona o odpadoch, udelenélro ľozlrodnutím obvodného úľadu
životného pľostľediaTrnava, odboru kvality životného pľostredia ě' G 2011/0l745/ŠSoH/Hu zo dňa
12. 08. 2011, prevttdzkovatel'ovi

.A.s.A. Tľnava, spol. s ľ.o., Pľiemyselná 5r9I7 01 Tľnava,
ICO: 31 449 697.
Citovaným ľozhodnutím bol prevádzkovatel'ovi .A.S'A' Tľnava, spol. s r.o., Pľiemyselná 5, 9l7 0t
Tľnava udelený súhlas podl'a $ 7 ods' 1 písm' c) zttkona č,.223lŻ00l Z' z. o odpadoch aoZmene
a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov na prevädzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov na prevádzke Trnava' Zavarská cesta, p. ě' l075lĺ47,52,53,54,57.

Platnost'uvedeného stĺhlasu sa pľedlžuje do 07. 09,202l'
Toto ľozhodnutie je neoddelitel'nou súčastoouľozhodnutia pod č. G 2011/01745/ŠSoH/IIu zo
dňa 12.08.2011.

odôvodnenie
Dňa 31. 03. 2016 poźiadal pľevádzkovatel' zatiadenia na zhodnocovanie odpadov
.A.S.A' Trnavao spol. s r.o., Pľiemyselná 5' 9|7 0| Tľnava na okresnom úľadęTľnava, odbore

staľostlivosti o Životné pľostľedie, oddelení ochľany pľíľodya vybraných z|ożiek životného pľostľedia
o predĺženieplatnosti súhlasu udeleného ľozhodnutím obvodného úľaduživotnéhopľostľedia Tľnava,

l/ol745lŠsoHlHu zo dřla 12,08. 20l l.
Citovaným ľozhodnutím bol dľžitelbviodpadov .A.S'A. Tľnava, spol. s r.o., Priemyselná 5,
9l7 0l Trnava udelený súhlas podľa $ 7 ods' 1 písm. c) zákona č).2231200I Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov o odpadoch na prevádzkovanie

odboľu kvality Životného prostľedia ě. G 20l

stľaną č. 2 k ľozhodnutiu č' )U-TT-)SZP3-20t6/0t4292/ŠSoH/Hu

zańadenia na zhodnocovanie odpadov na pľevádzke Trnava, Zavarská cesta, p. ě.
54, 51, ktorý je platný do 07' 09 ' Ż016.

l075ll47,5Ż,53,

okresný úľadTrnava, odboľ staľostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochrany pľírody
avybľaných zlożiek životného pľostľedia listom zo dřta 05. 04. Ż016 oznámil začiatok konania
vuvedenej veci avyzval úěastníkovkonania na uplatnenie námietok. Dňa 15. 04. 2016 bolo na
okľesný úrad Tľnava, odboľ starostlivosti o životnépľostredie, oddelenię ochrany prírody a vybľaných
zlożiek životného prostredia doľuěené súhlasnéstanovisko Mesta Trnava k pľedĺženiuplatnosti
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov ě' oSaŽP lŻ9224-19677l20l6lDo zo
dňa l3.04.2016.
żiadosť o pľedĺženieplatnosti súhlasu bola tunajšiemu úradu doruěená v zákonom stanovenej
lehote, t. j. najneskôľ tľi mesiace pred skoněením platnosti slihlasu na pľevádzkovanie zariadeniana
zhodnocovanie odpadov ' Żiadatel' zároveť'l pľehlásil, Že nedošlo k zmenę skutoěností ľozhodujúcich
pre vydanie súhlasu'

Na základe uvedeného tunajšíúrad predĺžil platnosť súhlasu v súlade s ustanovením $ 97 ods. l6 a
ods. 17 zttkonao odpadoch do 07. 09.2021.
Ziadosť o pľedlženie platnosti sílhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
obsahovala:

_
-

_

identifikačnéúdaje źiadateľa,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá'
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
ridaje o výsledku kontľol vykonávaných orgánmi štátnej spľávy odpadového hospodárstva,

kópiu výpisu z obchodnélro ľegistľaokresného súdu Tľnava oddiel Sľo, vložka ěíslo 1344/T

k dátumu Ż4. 03.2016,
kópiu záveľeěného stanoviska ě.6838ĺ201,0
lhp zo dřla 03. 06. 20l0 vydaného Ministerstvom
životnéhoprostredia Slovenskej republiky podľa zćlkona č,' 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životnépľostredie a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoršíchpredpisov rea|iztrcia navrhovanej ěinnosti ,,Zańadenie na zhodnocovanię odpadov pľi skládke Ko v Tľnave"
sa odporliěa,

-3.

kópiu ľozhodnutia obvodného úľaduživotného prostľedia Tľnava, odboru kvality životného
prostredia č. G 2011/01745iŠsoH/Hu zo dňa 12' 08. 2011 - súhlas na prevádzkovanie

predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov platný do 07. 09.Ż016.
Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úľadTrnava, odbor
staľostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochľany príľody a vybraných z|ożiek životnéhopľostredia

ako pľíslušnýoľgán štátnej spľávy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, ako je uvedené vo

výľokovej ěasti tohto ľozhodnutia.

Spľávny poplatok vzmysle zélkona NR sR č,. |45lI995

Z' z. o spľávnych poplatkoch vzneni

neskoľšíchpľedpisov bol uhradený foľmou kolkových známok podl'a položky č,' 162 písm. y) vo výške
4 eurá pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods.

1 a 2 správneho

poľiadku možno podať odvolanie

do 15 dní odo dňa jeho doruěenia na okresný úrad Tľnava, odboľ starostlivosti oživotnéprostredie,
oddelenie ochrany pľírody a vybraných zloźiek Životného prostredia, Kolláľova 8, 9l7 02 Tnava'

Toto rozhodnutie je pľeskúmatelhésúdom aŽ po vyěeľpaníľiadneho opľavného pľostriedku.
Po uplynutí 1S-dňovej lehoty od doľučeniatohto ľozhodnutia je potľebnépotiadať na okresnom
úrade Tľnava, odboľe staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelení ochľany pľíľodya vybľaných zloźiek
životnéhoprostredia o potvľdenie pľávoplatnosti.
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.A.s.A' Tľnava, spol. s ľ.o., Priemyselná 5, 9I7 01Tľnava
Mesto Trnava, Mestský úľadv Tľnave, odbor stavebný a životnéhopľostľedia, Tľhová 3,
9I7 '7I Tľnava
.A's.A. sLoVENsKo spol. s ľ.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohot
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