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Trnava, 10.05.2016
Toto rozhodnutie na dobudlo
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okľesný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o životnéprostľedie, oddelenie ochľany
a vybľaných zložiek životnéhopľostľedia ako pľíslušnýoľgán štátnej spľávy podl'a zálkona
č,.52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti oživotnépľostľedie aozmene adoplnení niektorých

zákonov v znení neskoľšíchpredpisov a ako pľíslušnýoľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva
podl'a $ l04 ods. 1 písm' d) ztlkona é. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov (ďalej len o,zákon o odpadoch"), v zmysle $ l08 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na
zákIade vykonaného spľávneho konania podl'a zźtkona ě. 7l/t967 Zb. o správnom konaní (spľávny
poľiadok) v znení neskoľšíchpredpisov (d'alej len ,,správny poľiadok") udel'uje

srĺhlas
písm' i) zákonao odpađchna zhromaźďovanie odpadov dľžĺtel'omodpadu bez
pľedchádzajúceho tľiedenĺa, pľe držiteľaodpadov

podl'a $ 97 ods.

1

.A.s.A. Tľnava, spol. s ľ.o., Prĺemyselná 5, 9l7 01Tľnava
ICO: 31449 697
naprevádzke Zberný dvoľ VI.o Zavarská cesta 37, Tľnava (aľeál skládky odpadov).
Súhlas sa udel'uje na:

a)

zhromażdoovanie odpadov drŽitel'om odpadu bez pľedchádzajúceho tľiedenia pľe nasledovné dľuhy

a kategórie odpadov uvedené vo Vyhláške MŻp SR č. 365/2015 Z. z', ktoľou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:

Dľuh
odnadu
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Kategóľia
odnadu

Názov odpadu
mineľálne ľezné oleie neobsahuiúce halogény okľęm emulzií a roztokov
syntetické ľeznéoleie
nechlóľované mineľálne hydraulické oleie
syntetické hydľaulické oleie
b io lo gicky l'ahko ľ ozloźitel'néhydľaul ické ole e
iné hydľaulické oleie
nęchlóľované mineľálne motoľové, prevodové a mazacie oleie
syntętické motoľové, pľevodovéa mazacie oleie
biologicky l'ahko rozlotitel'né motoľové, pľevodovéa mazacie oleie
iné motorové, prevodové a mazacie oleie
i
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nechlórované mineľálne izolaěné a teplonosné oleie
syntetické izolaěné a teplonosné oleie
biologicky l'ahko roz1oźitel'né izolaénéa teplonosné oleie
iné izolaěné a teplonosné oleie
odpady obsahuiúce olei
oleie a tuky iné ako uvedené v Ż0 0I25
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N
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N
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b) zhromažd'ovanię odpadov dľžitel'omodpadu bez pľedchádzajúceho triedenia pre nasledovné dľuhy
a kategóľie odpadov uvedené vo Vyhláške vĺŻpSR ě' 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:

Dľuh

Názov odpadu

odpadu
15 01 10
15 01 11

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpeěnými látkami
kovové obaly obsahujúce nebezpeěný tuhý pórovitý základný materiál
(napľíklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob

Kategóľia
odnadu

N
N

Spôsob nakladanĺa s odpadmi:
Tekuté odpady prevzaté do zaľiadenia na zber odpadov, ktoľých oddelené zhromažd'ovanie a tľiedenie
nie je účelné,sú zmiešav ané a zhromaźd'ované v IBC kontajneroch o objeme 1000 l alebo do nádob
o objeme cca 200 l. Z týchto nádob sa po naplnení kapacity následne tekuté odpady odsávajú cisteľnou
a

odovzdávajú spracovatel'om, u ktorých v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov dochádza

k zmiešaniu odpadov bez nežiaduceho vplyvu na technologický pľoces zhodnocovania a životné
prostľedie. Tuhé odpady prevzaté do zariadenia na zber odpadov, ktorých oddelené zhľomažd'ovanie
atľiedenie nie je úěelné,sú zmiešavané azhľomažd'ovanévkontajneri oobjeme cca 30 m3 apo
naplnení kapacity sú následne odovzdávané na spľacovanie oprávnenej oľganizácii.

Súhlas sa udel'uje na päťľokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto ľozhodnutia.
Tunajšíúľadmôže vydaný súhlas zmenit'alebo zľušĺt'vzmysle $ 114 zákona o odpadoch.
Podmienky súhlasu:

1.

Ż'

S odpadmi, ktoré sú predmetom tohto súhlasu, nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.
V prípade akejkol'vek zmeny) týkajúcej sa nakladania s predmetnými odpadmi, požiadať o
zmenu tohto rozhodnutia.

odôvodnenĺe
Dňa 3l.03.2016 požiadal dľŽitel'odpadov.A.S.A, Tľnava, spol. s ľ'o., Pľiemyselná 5, 9l7 01
Trnava na okľesnom úrade Tľnava, odbore staľostlivosti o životnépľostľedie,oddelení ochľany
prírody a vybraných z\ożiek životnéhopľostľedia o udelenie súhlasu na zhtomażďovanie odpadov
držiteľom odpadu bez pľedchádzajúceho triedenia na pľevádzke Zberný dvor VI., Zavarská cesta 37,
Trnava (areál skládky odpadov).
Držiteľodpadov Zberné suľoviny a.s. požiadal o udelenie súhlasu na zhromažd'ovanie odpadov
dľžitęl'omodpadu bez pľedchádzajriceho tľiedenia pľe odpady uvedené vo výľokovej ěasti ľozhodnutia
z toho dôvodu, že na uvedenej pľevádzke prevádzkuje zaľiadenie na zbeľ odpadov. Tekuté odpady,
ktoré sú predmetom tohto súhlasu, prevzaté do,zariadenia na zbeľ odpadov sú po dočasnom
zhromażdení expedované spracovatelbvi, ktorý odobeľá uvedené odpady spoloěne do cisterny. od
pôvodcov sú oleje spľavidla dováňané v malých nádobách o objeme 5 - 60 l, z ktorých je odsávanie
cisternou technicky nemožnéalebo znaěne problematické' Tuhé odpady, ktoľésú pľedmetom tohto
súhlasu prevzaté do zariadenia na zber odpadov sú po doěasnom zhľomaŽdeni pľepľavované do toho
istého zariadenia na zneškodňovanię odpadov a v pľípade oddeleného zhromaźd'ovania na
predmetnom zbernom dvore by sa prepravnádtwka naplnila za vel'mi dlhé obdobie, ěo by neúmeľne
dlho blokovalo nádoby na oddelené zhľomaŽd'ovanie a následne by rástla aj ekonomická nároěnosť
pľocesu nakladania s odpadmi.
V ěase podania žiadosti na uvedenej pľevádzke spoloěnosť .A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o'
zhromaźďovala odpady bez predchźldzajúceho triedenia na zálklade súhlasu udeleného rozhodnutím
obvodného úradu životnéhopľostľedia Tľnava, odboľu štátnej správy starostlivosti o životné
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pľostredie obvodu, odde|enia ochľany zlożięk životného pľostľedia obvodu č,. 20l3ll996lHu zo dňa
Żl . 05 ' 2013, v znení ľozhodnutia okľesného úľaduTľnava, odboru starostlivosti o životnépľostredie,

oddęlenia ochľany pľíľodya vybraných zlotiek životnéhopľostredia č' OU-TT-OSZP32013 1007 D3/SSOH/Hu zo dňa 05. 12. 2013'

Żiadosť o udelenie súhlasu na zhľomaźďovanię odpadov dľžitel'omodpadu bez predchádzajúceho
tľiedenia obsahovala:
- identifikaěné údaje żiadate|'a,
- druh a kategóriu odpadu,
- opis spôsobu nakladania s odpadom,
- zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,
- určenie miesta zhromažd'ovania odpadov dľŽitel'om odpadu bez pľedchádzajúceho tľiedenia,
- opatrenia pľe pľípadhavárie'
- kópiu výpisu z obchodného ľegistľa okľesnéhosúdu Trnava oddiel Sľo, vložka ěíslo 1344lT
k dátumu 24, 03,2016,
- kópiu rozhodnutia obvodného úradu životnéhoprostľedia Tľnava, odboľu štátnej spľávy
staľostlivosti o životnépľostredie obvodu, oddelenia ochrany z|oźiek Životného pľostľedia obvodu
č,, Ż0l3/l996lHu zo dřn2l.05. 2013 a ľozhodnutia okľesnéhoúľadu Trnava, odboľu staľostlivosti
o životnépľostredie, oddelenia ochľany pľíľodya vybľaných zloźięk životného pľostľedia ě. OU-TT-

OSZP3-2013/00703/SSoH/Hu zo dňa 05.12.2013 _ súhlas naprevádzkovanie zańadenianazbęt
odpadov podl'a $ 7 ods. 1 písm. d), súhlas nazbęr odpadu zelektrozariadení podl'a $ 7 ods. 1 písm'
ľ), srihlas na nakladanie s nebezpeěnými odpadmi vľátane ich pľepľavy podl'a $ 7 ods. l písm' g) a
súhlas na zhromaždoovanię odpadov držitelbm odpadu bez pľedchádzajúceho triędenia podl'a $ 7
ods' 1 písm. j) zélkona č,. Ż23/200I Z. z, o odpadoch aoZmene adoplnení niektoľých zákonov
v znení neskoľšíchpredpisov,
- kópie zmlúv na zabezpeěenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu, ktoý sa
bude zhrom aźď ov ať bez pľedchádzaj úceho triedenia'
Na základe pľedložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úľadTrnava, odboľ
starostlivosti o životnéprostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných z|oźiek životnéhopľostľedia
ako príslušnýoľgán štátnej spľávy v odpbdovom hospodáľstve ľozhodol tak, ako je uvedęné vo
výrokovej ěasti tohto ľozhodnutia.
Spľávny poplatok vzmysle zttkona NR SR č)' l45ll995 Z. z. ospľávnych poplatkoch vznęní
neskoľšíchpľedpisov bol uhľadený formou kolkových známok podl'a položky ě. 162 písm. i) pri
podaní žiadosti vo výške l l euľ'

Poučenie

l

Pľoti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. a 2 správneho poľiadku možno podať
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľuěenia na okresný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o životné
pľostredie, oddęlenię ochrany prírody a vybraných z|ożiek životnéhopľostľedia, Kollárova 8,
9l7 0Ż Tľnava. Toto rozhodnutie je pľeskúmatelhésúdom až po vyěerpaní ľiadneho opľavného
pľostľiedku.

Po uplynutí 15-dňovej lehoty od doruěenia tohto rozhodnutia je potľebnépożiadať na okesnom
úrade Tľnava, odbore staľostlivosti o životnépľostľedie, oddelení ochľany pľíľodya vybraných z|ožięk
životnéhoprostredia o potvľdenie pľávoplatnosti.

Rudolf
vedúci odboľu

.A.S.A' Trnava, spol. s ľ.o., Pľiemyselná 5, 9l7 0l Trnava
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