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OKRESI\Y URAD TRNAVA

oDBoR sTARoSTLIVoSTI o ŽĺvoľľBpnosľREDIE
oddelenie ochrany pľíľodya vybľaných zložiek životnéhoprostľedia
Kolláľova 8,9l7 02 Trnava

Tel:033/5564312

Fax:033/5513871

e-mail : natalia.hubinova@minv.sk

Číslo:oU-TT -osZP3 -Ż0 l 6 l o2333ŻlŠsoHlHu

Tľnava,

l5.08.20l6
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ROZHODNUTIE

ilrr,

ii

okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o Životné prostredie' oddelenie ochrany
a vybľaných z\ožiek Životného pľostľedia ako príslušnýorgán štátnej správy podl'a zźlkona
č).5Ż5lŻ003Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti oživotnépľostredie aoZmene adoplnení niektoýclr

'].1ł

zákonov v znení neskorších pľedpisov a ako príslušnýorgán štátnej správy odpadového hospodáľstva
podl'a $ 104 ods. l písm. d) zákona č). 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých

zákonov vznení neskoľšíclrpľedpisov (d'alej len ,,zákon oodpadoch"), vzmysle $ l08 ods.
písm. m) zttkona o odpadoclr a na ztlklade vykonaného správneho konania podl'a zákona ě.71l1967
Zb. o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok") udel'uje
1

súhlas
podl'a $ 97 ods. l písm. e) bod Ż zákona o odpadoch na vydanie pľevádzkového poľiadku
zaľĺadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovatel'a zariadenia na zlrodnocovanie odpadov

.A.S.A. Tľnava, spol. s r.o., Pľiemyselná 5r9t7 01 Trnava
ICO: 31 449 697.
Súhlas sa udel'uje:

a)

Pľe odpady zaradęné v zmysle Vyhlášky
odpadov:
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MŽP SR č,.365lŻ015 Z. z., ktorou
Názov odpadu

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotľieskové/
drevovláknité dosky' dyhy iné ako uveclené v 03 0l 04
odpady z tľiędęnia papiera a lepenky uľčenýchna ľecykláciu
odpady Z nespracovaných textilných vlákien
odpady Zo Spracovaných textilných vlákien
odpadový plast
hobliny a triesky z plastov
obaly z papiera a lepenky
obalv z plastov
obaly z dľeva
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešanéobaly

sa ustanovuje Katalóg

Kategóľia
odpadu
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obaly zo skla
obaly z textilu
plasty
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zańadenie na zhodnocovanie odpadov Zavaľská cesta, Trnava
51/47, 52, 53, 54, 57,

_ k. ú. Trnava, p.

č.

Zoznam vykonávaných činnostízhod nocovania:

R 12 Úpľava odpadov urěených na spľacovanie niektoľou z ěinností Rl až Rl 1.
R 13 Skladovanie odpadov pred použitímniektoľej z činnostíRl až R12 (okrem doěasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku).

Spôsob nakladania s odpadmi:

V pľiestoľoch zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú vykonávané nasledovné činnosti:
a)Pľebeľanie odpadov - dľuhotných surovín - od pôvodcov, príjem avykládka odpadov
z tľanspoľtných vozidiel.

b)Doěasné zhtomatd'ovanie odpadov aź do doby ich d'alšej úpravy alebo odvozu na zhodnotenie,
c) Tĺiedenie odpadov na tľiediacej linke alebo mimo nej podl'a dľuhu odpadu.

d) Uprava odpadov lisovaním pomocou hydraulického paketovacieho kontinuálneho lisu
Bollegľaaf HBC-50 - jedná sa o kontinuálny lis' ktoý bez pľeľušeniatoku vstupnej suľoviny
túto lisuje do balíkov azväzuje ich viazacím dľôtom alebo na dvojkomorovom lise LoM, kde
sú balíky viazané páskou.
e)Zhromażd'ovanie upľavených odpadov až do doby naplnenia tľansportnej dávky odpadu.
f) odvoz odpadov zo zhromaźd'ovacieho pľiestoru k druhotnému využitiu - naloženie a transpoľt
odpadov na zhodnotenie.

Spôsob ukončenia čĺnnostĺ:
Pľi ukončeníěinnosti zariadenia budú všetky odpady odovzdané osobe opľávnenej nak|adať s odpadmi
podl'a zźlkona o odpadoch.

Srúhlas sa udelouje odo

dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia do

07. 09. 2021. TunajšÍrĺľadmôže vydaný súhlas zmenito alebo zrušit' v zmysle
odpadoch.

s

114 zákona o

Podmienky súhlasu:
l. Pľi prevádzke zariadenia na zlrodnocovanie odpadov dodržiavaťustanovenia zźlkona oodpadoch
a s ním súvisiacich platných právnych predpisov'
2. Y prípade zmeny v prevádzke zariadenia pľispôsobiť prevádzkový poriadok tejto zmene apožiadať
o Zmenu súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku.
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odôvodnenie
Dřn29.06.2016 požiadal v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch prevádzkovatel'
zariadenia na zhodnocovanie odpadov .A.s.A. Trnava, spol. s ľ.o', Priemyselná 5, 91.7 0l Tľnava na
okresnom úrade Tľnava, odboľe staľostlivosti o Životné prostľedie, oddelení o'chľany príľody
a vybľaných zlożiek Životného prostľedia o udelenie srihlasu na vydanie prevádzkového poľiadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov Zavarská cesta, Trnava - k. ú. Tľnava, p. ě. l 075ll47,52,53,

54,57.
Zlrodnocovanie odpadov kategórie osa vykonáva ěinnosťou Rl2 Úprava odpadov urěených na
spľacovanie niektoľou zěinností Rl až Rll a činnosťou R 13 Skladovanie odpadov pľed použitím
niektorej z činnostíR1 až R12 (okrem dočasnéhouloŽenia pľed zberom na mieste vzniku).
V ěase podania žiadosti spoločnosť .A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o. prevádzkuje pľedmetné zariadenie
na zhodnocovanie odpadov na zźlklade súhlasu udeleného rozhodnutím obvodného úľaduživotného

prostľedia Tľnava, odboľu kvality životného pľostredia č. G 2011l01745/ŠSoH/Hu Zo dňa
12' 08. 2011, v znení Zmeny rozhodnutia ě. OU-TT_OSZP3-20l6l014292lśsoH/Hu zo dňa
l0.05' 2016,ktoryje udelený do 07. 09.2021. Na základe uvedeného udelil tunajšíúľadsúhlas na
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov na dobu do 07' 09' Ż02l,
v súlade s platnosťou uvedeného súhlasu.

Ziadosť o udelenie súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zaľiadenia na zhodnocovanie

odpadov obsahovala:
_ identifikaěné údaje źiadatel'a,
_ dátum zač,atia pľevádzky'
- návľh pľevádzkového poľiadku predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- sídlo zariadęnia na zhodnocovanie odpadov,

-

kópiu rozhodnutia obvodného úradu životnéhoprostľedia Tľnava, odboru kvality Životného

pľostredia ě' G 20l l/0l745/ŠSoHlHu zo dřn 12' 08. 20l

-

1,

kópiu ľozhodnutia okresného úradu Tľnava, odboru starostlivosti o životnépľostľedie ě' oUTT-osZP3-2O16101 4292lŠSoH/Hu zo dňa 10' 05' 2O16,
- kópiu výpisu z obehodného ľegistra okresného súdu 'ľľnava, oddiel Sro, vložka ěíslo l344l'f
k dátumu 24. 03.2016.
Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úľadTľnava, odbor
staľostlivosti o životnéprostľedie, oddelenie ochrany pľíľodya vybraných z|ożiek životnéhoprostľedia
ako pľíslušnýorgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Spľávny poplatok vzmysle ztlkona NR SR ě' 14511995 Z. z. o spľávnych poplatkoch vznení
neskoľšíchpredpisov bol uhradený formou kolkových známok podl'a položky ě' 16Ż vo výške l1 euľ
pľi podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať
odvolanie do l 5 dní odo dňa jeho doľučeniana okľesný úľadTrnava, odboľ staľostlivosti o životné
pľostľedie, oddelenie ochľany príľodya vybľaných z]ožiek životnéhoprostľedia, Kolláľova 8,
917 02 Tľnava. Toto ľozhodnutie je preskúmatel'nésúdom aŽ. po vyčerpaníriadneho opravného

pľostriedku.
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Ing.

Rudolf

vedúci odboru
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Doľučuie sa:
-------._
U 'A'S.A.

l.

Ad acta

6/023332/ŠSoH/Hu

Tľnava, spol. s ľ'o., Pľiemyselná 5, 9l7 01Tľnava

Na vedomie:
SIŽP, Maľiánska dolina
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