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ROZHODNUTIE
okľesný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životnépľostredie, oddelenię ochrany
a vybraných z|ożiek životnéhopľostredia ako príslušnýoľgán štátnej spľávy podľa zźlkona
č,.52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti oživotnépľostľedie aozmene adoplnení niektoých
zákonov v znení neskoľšíchpredpisov a ako príslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva
podl'a $ l04 ods. l písm. d) zákona č,. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých
zákonov (d'alej len
oodpadoch"), vzmysle $ 108 ods. l písm. m) zákona oodpadoch a na
',zákon
základe vykonaného správneho konania podl'a zálkona č,' 7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poľiadok) v znęní neskoľšíchpľedpisov (d'alej len ,,spľávny poriadok") udel'uje

súhlas
l písm. n) zttkona o'odpą/och na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v
domácnosti pľe dľžitel'aodpadu
podl'a $ 97 ods.

.A.s.A. Tľnava, spol. s-ľ.o., Pľiemyselná 5,917 0t Tľnava
ICO: 31449 697
na pľevádzkach:

-

Zberný
Zberný
Zberný
Zberný
Zberný
Zberný
Zberný

dvoľ I., Mĺkovínĺhoulica, Tľnava,
dvor II., Tajovského ulica, Tľnava,
dvoľ III., Sasĺnkova ulica, Tľnava,
dvoľ IV.o Ulĺca A. Kmet'ao Tľnava,
dvoľ V., Cukľová ulica, Tľnava,
dvoľ VII.' Bottova ulica, Tľnava,
dvoľ VIII., Seľedská ulĺca, Tľnava.

Súhlas sa udel'uje na odovzdávanie nasledovných odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky
sa ustanovuje Katalóg odpadov:

ě.365l20l5 Z. z.,ktotou
Dľuh odpadu

Názov odpadu

20 01 t0

šatstvo

2001 l1

textílie
dręvo iné ako uvedęné v 20 0I 37
objemný odpad
dľobný stavebný odpad

20 01 38
20 03 07
20 03 08

MŽP SR

Kategóľia
odnadu

o
o
o
o
o

Celkové množstvo odovzdávaných odpadov vhodných na využitie v domácnosti _ 2000 t/ľok na
každom zbeľnom dvoľe.

Stľąna č. 2 k rozhodnutiu č. )U-TT-)SZP3-20t6/014281/ŠSoH/Hu

Účel, na ktorý sa ođpadyodovzdávajrń:
- eneľgetické využitie _ odpad sa využije ako palivo,
- mateľiálovévyužitie.
Súhlas sa udel'uje na pät'ľokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.
Tunajšíúrad môže vydaný súhlas zmenit'alebo zľušĺt'vzmysle $ 114 zákona o odpadoch.
Podmienky súhlasu:
l ' S odpadmi, ktoré sú pľedmetom tohto súhlasu, nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a s
ním srivisiacich právnych predpisov.
Ż. V pľípade akejkol'vek zmeny, týkajúcej sa odovzdávania odpadov vhodných na využitie
v domácnosti, požiadať o zmenu tohto ľozhodnutia.

odôvodnenĺe
Dňa 3 l, 03, Ż016 pożiadala spoločnosť.A.s.A. Tľnava, spol' s r.o.' Pľiemyselná 5, 9I7 0I Tľnava
na okresnom úrade Tľnava, odbore starostlivosti o životnépľostredie, oddelení ochľany pľíľody

vybľaných zlożiek životného prostredia o udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na
využitie v domácnosti v zmysle $ 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch na prevádzkach:
- Zberný dvoľ I., Mikovíniho ulica, Trnava,
- Zbeľný dvor II., Tajovského ulica, Tľnava,
- Zberný dvor III., Sasinkova ulica, Trnava'
- Zberný dvor [V., Ulica A. Kmeťa, Tľnava,
- Zberný dvoľ V,, Cukrová ulica, Trnava'
- Zberný dvoľ VII.' Bottova ulica, Tľnava,
- Zberný dvor VIII., Seľedská ulica, T(nava.
V časę podania Žiadosti nu uu"d.ný"h prevádzkach spoločnosť .A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o,
vykonávala pľedmetnúěinnosť na ztlk\ade súhlasu udeleného ľozhodnutím okresného úľadu Tľnava,
odboru staľostlivosti o životnéprostľedie, oddelenia ochľany pľírody a vybľaných z|oźiek životného
prostľedia ě' oU-TT-o sZP3 -20 I 4 1007 5 92lŠ SoH/Hu zo dřn 28. 04. 20 I 4.
okľesný úľadTrnava, odboľ staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelenie ochľany prírody a
vybľaných zloźiek životnéhopľostredia listom zo día 05. 04. 2016 oznámil zač,atie konania v uvedenej
veci a vyzval účastníkovkonania na uplatnenie námietok v lehote do 10 dní. V stanovenej lehote
neboli úěastníkmikonania vznesené žiadne pripomienky.
Z podkladov žiadosti vypl;ýva' že pľedmetné odpady budú využívanémateľiálovo (ako stavebný
materiál alebo na d'alšie používaniepodl'a pôvodného uľěenia) alebo eneľgeticky _ ako palivo.
Żiadosť o udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
a

obsahovala:
- identifikaěné údaje Źiadatel'a,
- zoznam dľuhov odpadov, ktoľébudú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
- uvedenie úěelu využitia odovzdtlvaného odpadu v domácnosti,
- zdôvodnenie potľeby takéhoto odovzdávania odpadu namiestojeho odovzdania do zariadeniana
spľacovanie odpadov'
- kópiu ľozhodnutia okľesného úradu Tľnava, odboľu starostlivosti o životnéprostredie, oddelenia

ochrany prírody a vybľaných z|oźiek životnéhopľostľedia ě. OU-TT-OSZP3-

Ż0l 41 007 sgZlSSoFVHu zo dňa 28' 04, 20l 4.
Na základe predloŽených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úľadTľnava, odbor
staľostlivosti o životnépľostredie, oddelenie ochrany príľody a vybraných z|ožiek životnéhoprostľedia
ako pľíslušnýorgźn štátnej správy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, ako je uvedené vo
výľokovej časti tohto ľozhodnutia.
Spľávny poplatok vzmysle zźlkona NR SR č,. l45ll995 Z' z. ospľávnych poplatkoch vznení
neskoľšíchpredpisov bol uhradený foľmou kolkovej zntlmky podl'a položky č,, 162 písm. o) vo výške
1 1 eur pri podaní žiadosti.
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Pľoti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods' a 2 spréxneho poriadku možno podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľuěenia na okľesný úľadTrnava, odboľ starostlivosti oživotné
pľostľedie, oddelenie ochrany pľíľodya vybľaných z|otiek životnéhopľostredia, Kollárova 8,
9I7 02 Tľnava. Toto rozhodnutie je pľeskúmatel'nésúdom aż po vyčeľpaníľiadneho opľavného
prostľiedku.

Po uplynutí lS-dňovej lehoty od doruěenia tohto rozhodnutiaje potľebnépoźiadaťna okresnom
liľade TrnaÝa, odboľe staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelení ochrany prírody avybľaných zložiek
životnéhopľostľedia o potvrdenie právoplatnosti.
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'A.s.A. Trnava, spol. s ľ.o., Pľiemyselná 5, 9l7 0l Tľnava
Mesto Trnava, Mestský úľadv Trnave, odboľ stavebný
9|7 7I Tľnava
Na vedomie:
SIŽP, Mariánska dolina 7,g4g 01 Nitľa
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životnéhopľostľedia, Trhová 3,

