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V Pezinku dňa l8.04.2016

Sch

Toto rozhodnutie

ROZHODNUTIE

pľávodatncť
v Pezinku dňa

Podpis ......'.......

okľesný úrad Pezinok, odboľ starostlivosti o Životné prostľedie, štátna správa od
hospodárstva ako pľíslušný oľgán štátnej správy podľa $ 5 ods.l zákona NR SR č.52512003 Z. z. o
štátnej správe staľostlivosti o Životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektorých zćĺkonov, v súlade so
zákonom 18012013 Z. z. o organizácii miestnej spľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov a
oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva podľa $ 104 ods.l písm.d) a $ 108 ods.l písm. m)
zákona č,' 1gl2OI5 Z. z' o odpadoclr a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej \en ,, zákon
o odpadoch"), v súlade s $ 46 zákonaě.7111967 Zb. o sptávnom konanív znení neskoľšíchpľedpisov
( správny poľiadok ) udeľuje
.A.S.A. Tľnava, spol. s ľ.o.

drŽiteľovi
so sídlom

:

Pľiemyselná 5,9l7 01 Tľnava

prevádzka

Zberný dvor Modra, DolnĄ u|.

lČo:

31 449 697

č.. l44,,900 01

Modľa

podl'a $ 97 ods' 1 písm. f zákona o odpadoch

súhlas
na nakladanĺe s nebezpečnýmĺ odpadmi vľátane ĺch pľepľavy
v rámcĺ územnéhoobvodu Pezĺnok

pre odpady zarađenévo
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1. Súhlas udel'uje tunajšíúľadna dobu určĺtrido : 31.03.2021.
2. Miesto nakladania s odpadmi
3. MnoŽstvo odpadov

Zberný dvoľ Modra, Dolná ul. č. 144, 900 01 Modra.

z

: 500 ton.

4. Spôsob nakladania s odpadom

:

zhromaźd'ovanĺe odpadu pred ďalším nakladaním s ním v súlade s hieľaľchiou odpadového
hospodáľstva.
preprava nebezpečných odpadov od dľŽitel'ov nebezpečných odpadov ziuemného obvodu Pezinok do
zariadenia na zber odpadov Zberný dvor, Dolná ul. č. l44, 900 01 Modra.
5. Podmienky súhlasu :
také podmienky pľi nakladaní s odpadmi, aby nedocháđzalo k zhoršovaniu životného prostľedia,

opľávneným k predmetnej činnosti,
tunajšíúrad o zm€nu

ľozhodnutia podl'á $ 1l4 zákona o odpadoch.

Nadobudnutĺm pľávoplatnosti tohto súhlasu rozhodnutie ľozhodnutie okľesného úľadu Pezinok,
odboľu starostlivosti o Životné pľosl1edie č. OU-PK-0SZPl20I51237.9lllcb zo día 16.03'2015
stľáca platnost'.

odôvodnenie
Spoločnost' .A.S.A' Trnava, spol. sľ.o., Pľiemyselná 5,917 01 Tľnava, pľevádzka: Zberný
dvor Modľa, Dolná ul. č.744,900 01 Modľa požiadala dňa 30.03.2016 tunajšíúľadoZmenu súhlasu
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrźúaneich prepľavy udeleného rozhodnutím okresného úľadu
Pezinok, odboľu staľostlivosti o Životné pľostľedie na dobu uľčitúdo 31 .12.2017.
okresný úľadPezinok, oclboľ starostlivosti o životnépľostredie, štátna správa odpadového
lrospodárstva listom č' OU-PK-osZPl2016l4202lSchzo dř:a3L03.2016 upovedomil podľa $ 18 ods. 3
zákona č,,7Il1961 Zb, o správnom konaní ( správny poriadok ) v zneni neskoľšíchpľedpisov žiadateľa
spoločnost' .A.S.A. Tľnava, spol. sľ.o., Pľiemyselná 5,9l7 0l Tmava, prevádzka Zberný dvor
Modra, Dolná ul. č,' 144,900 01 Modľa, Že dňom doručenia žiadosti zač,a\o správne konanie vo veci
udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrtÍane ich prepravy a podl'a $ 21 správneho
poľiadku naľiadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním'
Na zćklaďe preľokovania doručenej žiadosti a vykonanou miestnou obhliadkou areálu
spoločnosti día 07.04.2016 bolo zistené, Že zhromažd'ovanie nebezpečných odpadov v EKo sklade je
technicky a legislatívne zabezpečenévo vyhovujúcich pľiestoľoch v súlade s $ 8 vyhlášky MŽP SR č.
37Il20I5 Z. z,.' ktorou sa vykonávajú niektoľéustanovenia zźlkona o odpadoch a $ 25 ztlkona o
odpadoch.
2

Ďalšie nakladanie s odpadrrri v sťrlade s hieraľchiou odpadového hospodárstva zabezpečujű na
základe uzatvorených zmluvných vzt'ahov spoločnosti opľávnené k výkonu pľedmetnej činnosti.
KŽiadosti cioručenej tunajšiemu úradu dňa 30.03.2016 boli podľa $ 24 ods. 1 a2 vyhlášky
MŽP SR ě.371l2OI5 Z. z., ktorou sa vykonávajir niektoré ustanovenia zákona o odpadoch pľedloŽené
nasledovné podklady
:

1344lT, zo dňa Ż4'03.2016,
spoločnost'óu Istľochem Reality, a.s', Nobel ova 34, 836 05 Bratislava,
spol. s r.o., Hozova I0,949

0l Nitľa,

Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystľica,

RECYCLING, spol.

s r.o.,

Robotnícka I0,974 01 Banská Bystrica,

spoločnost'ou .A.S.A. SLOVENSKO spol.

S

r.o.' Bľatislavská 18, 900 5I Zohor,

Bystrík Stanko - konatel'spoločnosti 'A.S'A'Trnava, spol.

S

ľ.o.' Pľiemyselná5,917 01 Tľnava.

Tunajšíílrad z dôvodov nadobudnutia účinnostinovej legislatívy odpadového hospodárstva'
prehl'adnosti a čitatel'nosti ľozlrodnutí' rozhodol o udelení nového súhlasu tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Spľávny poplatok v hodnote 4 € bol zaplaténý v zmysle zźĺkonaNRSR č).I45l1995 Z' z' o spľávnych
poplatkoch v zneni neskoľšíchpľedpisov podl'a položky 162 písm. y) sadzobníka spľávnych poplatkov
pri podaní Žiadosti.

Poučenie o odvolanĺ :
Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 54 zákonač;7111967 Zb. o spľávnom
konaní vznęní nęskoršíchpľedpisov (správny poľiadok) do 15 dní odo dňa jeho oznćtmęnia na
okresnom úrade Pezinok, M. R. Štefánika IO,9O2 0l Pezinok.
Rozhodnutie nie je preskúmateľnésúdom.
űľĺrĺJ
Ing. Peter Kadlec

o

vedúci odboru

'ĺ6

Doľučuje sa
.A.S'A. Trnava, spol. s ľ'o., Priemyselná 5,9I7 01 Trnava
:

J

