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ROZHODNUTIE

v Trnave dňa:

Fedpls.......

okresný úrad Tľnava, odboľ staľostlivosti o životnépľostredie, oddelenie ochľany pľíľody
a vybľaných z|oŽiek životnéhopľostľedia ako príslušnýoľgán štátnej správy podl'a zźtkona
č,' 525lŻ003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti oživotnépľostredie aozmene adoplnení niektoľých

zákonov v znení neskorších pľedpisov a ako príslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva
podl'a $ 104 ods. 1 písm' d) zákona č). 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmęnę a doplnení niektoých
zákonov (d'alej len ,,zíĺkon o odpadoch"), v zmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na
zźtk|ade vykonaného správneho konania podl'a zźłkona č,. 7l/1967 Zb. o sprttvnom konaní (spľávny
poriadok) v znęní neskoľšíchpľedpisov (d'alej len ,,spľávny poľiadok") udel'uje

súhlas
podl'a $ 97 ods' 1 písm. f) zálkona o odpaďoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich
pľepľavy' pľe držitel'a odpadov

.A.s.A. Trnava, spol. s ľ.o., Pľĺemyselná 51917 01 Tľnava
ICO: 31 449 697.
Súhlas sa udel'uje na:
a) nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vrźúaneich prepľavy pľe nasledovné druhy odpadov, zarudené
v zmysle Vyhlášky vĺŽp sn č).36512015 Z. z.,ktorőusä ustańovuje Katalóg odpaáov:
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Názov odpadu
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kyseliny
zásady
fotochemické látkv
pesticídy
žiaľivky a iný odpad obsahujrici oľtuť
vyradené zaľiadenia obsahu|úce chlóľfluórované uhl'ovodíky
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
faľby, tlačiaľenskéfarby, lepidlá ażivice obsahuiúce nebezpečné látky
deteľgenty obsahuiúce nebezpeěné látky
cytotoxické a cytostatické lieěivá
batéľiea akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a
netľiedené batérie a akumulátoľy obsahuiúce tieto batérie
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vyľadené elektľické a elektľonické zaľiadenia iné ako uvedené v 20
a20 0l23, obsahu.júce nebezpeěné ěasti
drevo obsahuiúce nebezpeěné látky
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N
N

Množstvo nebezpeěných odpadov, s ktoľými sa bude nakladať: 400 t/ľok na každom zbeľnom dvoľe
b) nakladanie s nebezpeěnými odpadmi _zber nebezpeěných odpadov na prevádzkach:
I.Zberný dvoľ I., Mikovíniho ulica, Tľnavao

Ż.Zberný dvoľ II.' Tajovského ulĺca, Tľnava,
3. Zberný dvoľ III.' Sasinkova ulĺca, Tľnava,
4. Zberný dvor IV., Ulica A. Kmet'ao Tľnavao
3.Zberný dvoľ V., Cukľová ulĺca, Tľnavao
6.Zberný dvoľ VII.' Bottova ulicao Trnavao
7. Zberný dvoľ VIII.' Seľedská ulicao Tľnava.

c) na pľepravu nebezpečných odpadov uvedených v bode a) v množstve 400 tlrok z každého
zbeľného dvoľa, ktorá sa bude uskutočňovať automobilovou dopravou zo Zberného dvora I.,
Mikovíniho ulica, Trnava, Zberného dvora II.o Tajovského ulicao Trnava, Zberného dvoľa III.'
Sasĺnkova ulĺca, Trnava, Zberného dvoľa IV.o Ulica A. Kmeťao Tľnavao Zbeľného dvoľa V.o
Cukľová ulĺcao Trnava, Zberného dvora VII.' Bottova ulica, Tľnava a Zbeľnéhodvora VIII.'
Seľedská ulĺcao Tľnava do zarĺadenia na zber odpadov spoločnosti .A.s.A. Tľnava, spol. s ľ.o.,
Zberný dvoľ VI., Zavarská cestao Trnava (areál skládky odpadov) za úěelom ich zberu.
Spôsob nakladania s odpadmi:

V zbeľných dvoľoch sa vykonáva zbeľ oddelene zbieľaných zložiek komunálneho odpadu s obsahom
škodlivých látok. Na zberných dvoroch môžu fyzické osoby odovzdávať oddelene zbierané z|ożky
komunálneho odpadu s obsahom škodlivých látok v ľozsahu tľiedeného zbeľu ustanovenom Vo
všeobecne ztlv'áznom nariadení Mesta Tľnava. Y zariadeniach je vykontxaný zber _ zhromažd'ovanie
odpadu od fyzických osôb vrátane pľedpežnéhotriedenia a doěasného uloženia odpadu na úěely
prepľavy do zľiadení na spracovanie odpadov.

Súhlas sa udel'uje na pät'ľokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnostĺ tohto ľozhodnutĺa.
Tunajšíúľadmôže vydaný súhlas zmenito alebo zľušĺt'vzmysle $ 114 zákona o odpadoch.
Podmienky súhlasu:
l. S odpadmi, ktoré sú predmetom tohto súhlasu, nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a s
ním súvisiacich právnych predpisov.
2. V pľípade akejkol'vek zmeny, týkajúcej sa nakladania s pľedmetnými odpadmi, požiadať o
zmenu tohto ľozhodnutia.

odôvodnenie
Dňa 3l. 03.2016 požiadal drżite|'odpadov .A.S.A. Tľnava' spol. sľ.o', Pľiemyselná 5' 9l7 01
Trnava na okľesnom úľadeTrnava, odbore starostlivosti o životnéprostredie' oddelení ochrany
pľíľodya vybľaných z|ożiek životnéhoprostredia o udelenie sťlhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmí vrĺltane ich pľepravy na prevádzkach:
l. Zberný dvor I., Mikovíniho ulica, Tľnava,
Ż. Zberný dvor II., Tajovského ulica, Tľnava,
3. Zberný dvoľ III., Sasinkova ulica, Trnava,
4. Zberný dvoľ [V., Ulica A. Kmeťa, Tľnava,
5. Zberný dvoľ V., Cukľová ulica, Trnava,
6. Zberný dvoľ VII', Bottova ulica, Trnava'
7 ' Zberný dvoľ VIII., Seredská ulica, Trnava.
Żiadatel' poźiadal o udelenie súhlasu na nakladanie - zber nebezpečných odpadov najestvujúcich
zbemých dvoľoch apľepravu nebezpečných odpadov zo všetkých zbeľných dvorov prevádzkovaných
naűzemí mesta Tľnava do zariadeniaĺa zber odpadov spoločnosti .A.S.A' Trnava' spol' s r.o., Zberný
dvoľ VI., Zavarská cesta, Tľnava (areá| skládky odpadov). V čase podania žiadosti na uvedených
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pľevádzkach spoločnosť.A.S'A' Tľnava, spol. s ľ.o' ĺrakladala s nebezpečnými odpadmi na zźlkt'ade
súlrlasu udeleného ľozhodnutím obvodnélro úľaduživotnéhoprostredia Tľnava, odboľu štátnej spľávy
starostlivosti o životnépľostredie obvodu, oddelenia ochľany zložiek Životnélro pľostľedia obvodu
č,.20|3l3220/Hu zo dňa 1l.09.2013 aľozlrodnutia okľesnéhoúradu Tľnava' odboľu starostlivosti
o životné pľostredie, oddelenia ochľany príľodya vybľaných zlożięk životného pľostredia ě. OU-TToSZP3 -20 1 4l o07 592l šSoH/Hu zo dť''a 28. 04. ŻOI4.
iiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátanę ich pľepravy obsahovala:
_ identifikačnéúdaje žiadatel'a,
- zoznam druhov nebezpeěných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
- spôsob pľepľavy nebezpečných odpadov,
- opatrenia pľe pľípad havárie,
- uľěenie miesta nakladania s nebezpeěnými odpadmi,
_ kópiu výpisu z obchodrrého registľa okľęsnéhosúdu Tľnava oddiel Sro,
k dátumu Ż4.03.20il6'
-

vložka č,islo l344lT

kópiu ľozhodnutia obvodného úľaduživotlrého prostľedia Trnava, odboľu štátnej spľávy

starostlivosti o Životné pľostľedie obvodu, oddęlenia oclrľany zložiek životného pľostredia obvodu
č,. 20l3l3Ż20/Hu zo dňa 11 , 09, 2Ol3 a ľozhodnutia okľesného úľadu Tľnava, odboľu starostlivosti
o životnépľostredie, oddelenia ochrany pľíľodya vybľaných z\otiek životnéhoprostľedia č. OU-TToSZP3-2Ol3/007592/ŠsoH/Hu zo dť'la 28. 04. 2Ol4 _ súhlas na prevádzkovanie zariadęni na zbęr
odpadov podl'a $ 7 ods. 1 písm. d), súhlas nazbęr odpadu zęlektrozariadení podl'a $ 7 ods. 1 písm.
ľ), srihlas na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vľátane ich prepľavy podľa $ 7 ods. l písm' g) a
súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podl'a $ 7 ods' písm. p)
zźlkona č,' 223lŻ00l Z. z' o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších
pľedpisov'
- kópie zmlúv na zabezpečęnie následného zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov,
s ktorými sa bude nakladať'
Na základe pľedloženýchdokladov a vykonaného spľávneho konania okresný úľad Tľnava, odboľ
starostlivosti o životnépľostredie, oddelenie ochrany pľíľodya vybraných zloźiek Životného prostredia
ako príslušnýorgán štátnej spľávy v odpadovom hospodárstvę ľozhodol tak, ako je uvedené vo
výľokovej ěasti tohto ľozhodnutia.
Správny poplatok vzmysle zttkona NR SR č,. 14511995 Z' z' o spľávnych poplatkoch vznęní
neskoľšíchpľedpisov bol uhľadený foľmou kolkových známok podl'a položky č,' 162 písm. f) pri
podaní žiadosti vo výške l l eur.

l

Poučenie
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods'

l

a 2 spttxneho poriadku možno podať

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľuěenia na okresný úľadTľnava, odboľ starostlivosti o Životné

pľostľedie, oddelęnie ochľany pľíľodya vybľaných z|oźiek životnéhopľostredia, Kollárova 8,
9l7 02 Tľnava. Toto ľozhodnutie je preskúmatelhé súdom až, po vyčerpaníľiadneho opravného
pľostľiedku'
Po uplynutí 1S-dňovej lehoty od doľučeniatohto ľozhodnutiaje potrebné požiadať na okľesnom
úľade Tľnava, odboľe staľostlivosti o Životné pľostľedie, oddelení ochrany pľíľodya vybľaných zložiek
Životného pľostredia o potvľdenie právoplatnosti.

l3ľłĺý
ý

34
Doľučuie sa:

(.) .A.S.A. Trnava, spol. s r .o', Pľiemyselná 5, 917 0I Trnava
Na vedomię:
1' SIŽP, Mariánska dolina 7,949 01 Nitľa
2.

Ad acta

Ing.

Rudolf
vedúci odboľu

