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oKREsNÝ ÚRAD TRNAVA
oDBoR sTÁRosTLIvosTI o ŽlVoTNE PRoSTREDIE

Oddelenie ochrany prirody a vybľaných zloŽiek Živoĺnóho pĺostredia

Kollĺľova 8
917 02Tmava

ČÍsto spisu

ou-TT-oszP3 -2020 I 0247 39 -004
30.06.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o Zĺnene ľozhodnutia

Popis konania / Účastníci konania
Zmena ľozhodnutia č. oU-TT_osZP3-20l6l0l4288/ŠSoH/}1u zo dňa l0. 05.2076, ktoým bo1 spoločnosti Fcc
Trnava, s.r.o. udelený súhlas naprevádzkovanie zaľiadenia nazber odpadovpre zberné dvoľy:
- Zbemý dvoľ I., Mikovíniho ulica, Tmava,
- Zbemý dvor II., Tajovského ulica, Trnava,
- Zbemý dvor IIĺ., Sasinkova ulica' Tmava,
- Zbemý dvor IV., Ulica A. Kmeťa, Tmava,
- Zbemý dvor V., Cukľová ulica, Tmava,
- Zbemý dvor MI., Bottova ulica, Tľnava,
- Zbemý dvor VIII., Seredská ulica, Trnava.

Výrok rozhodnutia
okresný úrad Tľnava' odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybľaných zložiek ži-
votného pľostredia ako príslušný organ štátnej správy podľa zákonač. 52512003 Z' z. o štátnej správe staľostlivosti
o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov a ako pľíslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodáľstva podl'a !i 104 ods. 1 písm. d) zákona č.'I9l2a15 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znenJ nesk'orších predpisov (ďalej len ,,zák'on o odpadoch"), v zmysle $ l08 ods. l
písm. m) zákona o odpadoch anazák|ade vykonaného správneho konania podľa zákonač.7 IlL967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

meru

podl'a ustanovenia $ l14 ods. l písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané okľesným uradom Trnava,
odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochľany príľody a vybraných zložjek ävotného pľostľedia
podč. OU-TT-OSZP3-20ló/014288/ŠSoH/Hu zo dňa l0. 05. 2016 dÍžitel'ovi odpadu

obchodné meno: FCC Trnava, s.r.o.
Sídlo:Pľiemyselná 5,9l7 0l Tľnava
ICO: 3l 449 697

Citovaným ľozhodnutím bol držitelbvi odpadu FCC Tľnava, s.r'o. (pľedchádzajúce obchodné meno spoločnos-
ti: .A.S.A. Tľnava, spol. s r.o.), IČo: 31 449 697 udelený súhlas na pľevádzkovanie zaiadenianazber odpadov pľe
zbemé dvory:
- Zbemý dvor I., Mikovíniho ulica, Trnava,
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- Zbený dvor ĺ[., Tajovského ulica, Tľnava'

- Zbe,rný dvor I[[., Sasiľrkova ulica, Tmava'

- Zberný dvor 'I'V.' Ulica A' Kmeťa, Tľn'ava'

- Zbemý dvor V., Cukľová ulica, Trnava'

- Zbemý dvor VII., Bottova ulica, Trn'ava'

- Zberný dvor VIII', Seredská ulica' Tľnava'

Uvedene rozhodnutie sa men'í nasledovne:

l.Vovýrokovejčastirozhoĺlntrtiasameníobchoĺlnémenospoločnostizpôvodnétlomena,,.A.S.A.Trnava,spol.
s r.o." na nové obchodné meno ,,FCC Tmava' s'r'o"

2. Do výľokovej časti ľozhodnutia sa do bodu t.1) dopĺňajú nasledovné druhy odpadtr zaradené podl'a vyhlášky

MŽP sR č' 36512015 Z. z. kÍoľousu urtuoouuje Katalóg odpadov v zneĺ.í Vyhlášky MŽP SR č' 32012017 Z' z':

Číslo druhu odpadu Nazov dľuhu odpadu Kategoria odpadu

i33l 3i :i]lí 3ľ':ä'?.e zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane pľázd-

nych tlakových nádob N

3. Z výrokovej časti ľozhodnutia sa lypúšťa bod 1 '2)'

Toto ľozhodnutie je neodde'i'tel,nou súčasťou rozhodnutia č. oU-TT-o sZP3-2o1610l4288/ŠSoH/Hu zo dňa l0' 05'

20i6. ostatné častĺ ľozhodnutia č. oU_TT-ó szpl-zoĺoĺ014288/ŠSoH/Hu zo dňa l0. 05. 2016 Zostávajú neztne-

nene

Odôvodnenie

Dňa 09. 06'1p11požiadala spoločnost'FCC Tmava' S.ľ.o., Priemyselná 5, 9l7 01 Tmava' tČo: lt 449 697 na ok_

resnom úľade Tľnava, odbore starostlivosti o životré pľostredie, oddelení ochrany prírody a vybľaných z\ožiekživot'

ného prostredia o zmenu ľozhodnutia okresného úraäu Trnava, odboru staľostlivosti o životné prostredie, oddelenia

ochľany prírody a vybraných zložiek Životného prostľedia č. oU-TT-oszP3-20l6l0l4288/ŠSoH/Hu zo dňa 10'

05.20l6. Citovanýľn rozŕodnutím bol spoločno.iĺ rcc Tľnava, s.r.o. (predchádzajúce obchodné meno spoločnos-

ti: .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.) udelený súhlas na pľevádzkovanie zariadenia nazbet odpadov na zberqých dvoroch:

- Zbemý dvoľ I., Mikovíniho uiica, Trnava'

- Zbemý dvor II., Tajovského ulica, Tmava,

- Zbený dvor I[l., Sasinkova ulica, Tmava,

- Zbemý dvoĺ IV', Ulica A. Kmeťa' Tmava,

- Zbemý dvor V., Cukľová ulica, Tľn'ava,

- Zberrlý dvoľ VII., Bottova ulica, Tmava,

- Zbercý dvoľ VIII., Seredská ulica, Tmava,

ktoď je platný do 10. 05. 2021 '

Listom č. oU_TT_o szP3-2020l02473g-Oo2zo dňa 12. 06.2020 okresný uľad Tmava, odboľ staľostlivosti o život_

né prostredie, oddelenie ochrany pľírody a vybraných zložiek životného prostredia oznámil začatle konania v pred-

metnej veci a vyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok' V stanovenej lehote neboli účastníkmi konania

vznesené žiadne pripomienky.

Pľedmetom zmenyľozhodnutia je zmena obclrodného rnena spoločnosti a rozšíľeĺlie zoznamuzbeľaných odpadov o

2 nové druhy odpadov, a to o odpad z0 o1 04oba1y z kovu (kategória o) a odpad 20 01 05 obaly obsahujúce zvyš-

ky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými tátkami vrátane pľázdnych tlakových nádob (kategóľia

N). okresný úracl Trĺava' odboľ starostlivostĺ o zlvotno prostľeĺlie, odĺlelenie ochľany prírody a vybraných zloŽiek

Životného prosľedia záľoveň z vlastného podnetu pľi zmene rozhodnutia vypustil z výrokovej časti meneného roz-

hodnutia bod l.2), v ktorom boli uvedené etektrooápady v členení na odpady z elektrozaľiadení podľa prílohy č' 7 k

vyhláške č.313ĺ2015 Z. z. oľozšíľenej zodpovednosti výľoucov vyhľadených výľobkov a o nakladaní s vyhradenými

prudmi odpadov, nakoľko táto pľílohá bola lyhláškou o. t goĺzo t a z. ,.ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministeľ_
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stva životného pľostredia Slovenskej republiky č.37312015 Z. z. o rozš.írenej zodpovednosti ýrobcov vyhradených
výrobkov a o rrakladaní s vylrradenýrri prudrni odpadov v znení neskĺ:ršíclr predpisov ztejto vyhlášky vypustená.

Žiaďosť o zmenu rozlrodnutia, ktoým bol udelený súlrlas na pľevádzkovanie zariadenia na zbeľ odpadov obsahovala:
- ídentifikačné údaje ŽiadaÍeľa,
- návrh ZÍneny,
- kópiu ľozhodnutia č' oU-TT-osZP3-20l6l014288/ŠSoH/Hu zo dňa l0. 05. 20.ló _ súhl'as, na zák|ade ktorého
prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava, s.ľ.o. zariadenia na zber odpadov - zberné dvory v čase podania žiadosti o
zmenu ľozhodnutia,
- kópiu zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré sú pred_
m etom zmeny rozhodnuti a,
- kópiu ľozhodnutia obvodného uľadu živobrého proshedia Trnava, odboru kvality životného pľostľedia č' G
20l0l02596lŠsvĺERlľe zo dť'la28. 12.2010 _ľozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru - navrhovaná činnosť
,lberný dvor II. _ Tajovského ul.' Zbeľný dvor lll' _ Sasj'nkova u1., Zbemý dvor IV' - ul. A. Kmeťa, Zberný dvor
V. _ Cukrovául, Zbeľný dvor VI. _ Zavarskä cesta' Zbeľný dvor VlIĺ. _ miestn'a časť Modrankď', k. ú. Trnava sa
nebude posudzovať podl'a zákona č.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov naživoÍné pľostredie v znení neskoršĺch
predpisov,
- kópiu ľozhodnutia obvodného úľadu životného pľostľedia Trnava, odboru kvality životného pľostľedia č. G
20l0loo625lŠsľĺBR/ľe zo dáa27 .04.20l0 _ rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru - navrhovaná činnosť
,,Zberný dvor l", k. ú. Trnava sa nebude posudzovať podľa zákona č' 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostľedie v znení neskoľších pľedpisov,
- kopiu ľozhodnutia Ministerstva Životného prostredia Slovenskej ľepubliky č).3646105-|.6lhp zo dňa l3. 02.2006
- ĺozhodnutie zo zisťovacieho konani.a k zámeru - navrhovaná činnosť ,,Zbemý dvoľ - Ul. J. Bottu", k. ú. Trnava sa
nebude posudzovať podľa zákonač.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskoršich
pľedpisov,
- kópie dokumentov: Pľevádzkoý poľiadok a opatr'enia v pľípade havárie Zberný dvor I., Mikovĺniho ul., Tľnava;
Prevádzkový poľiadok a opatrenia v prípade havárie Zberný dvoľ ll., Tajovského ul., Trnava; Pľevádzkový poriadok
a opatľenia v prípade haváľie Zbemý dvor 1[., Sasinkova ul'', Tmava; Prevádzkový poľiadok a opatľenia v pľípade
havá:ie Zberný dvoľ IV, A. Kmeťa, Tmava; Prevádzkový poľiadok a opatrenia v prípade havárie Zberný dvoľ V.'
Cukľová ul., Trnava; Prevádzkový poriadok a opatrenia v pľípade havárie Zberný dvoľ VIl., Bottova ul., Tmava;
Prevádzkový poriadok a opatľenia v pľípade haváľie Zbemý dvor VIII., Seredská ul., Trnava - Modľanka;
- kópiu výpisu z obchodného registra okľesného súdu Trnava oddiel: Sro, VloŽka čislo: 7344lT k dátumu a2.06.
2020,
- kópiu plnej moci na Zastupovanie spoločnosti FCc Trnava, s'ľ'o..

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úrad Tľnava, odboľ starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložíekživotného prostredia ako príslušný orgán štátnej

správy v odpadovom hospodáľswe rozhodol' tak, ako je uvedené vo ýľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zäkona NR SR č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku podl'a položky č' 162 písm. y) vo výške 4 euľá pľi
podaní žiadosti.

Poučenie

.Pľoti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okresný úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany pľíľody a
vybľaných z]ožiekživotného prostredia' Kollárova 8,9l7 02 Tnrava. odvolacím oľgánom je okresný úľad Trnava,
odbor opľavných prostriedkov, Vajanského 2,917 01 Tľnava' Toto rozlrodnutie je preslrurnatel'né súdom po vyčer-
pani riadnych opravných prostľiedkov.

Ing. Rudolf Koľmúth

vedťrci odboru
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Doručuje sa

FCC Trnava, s.ľ'o.

Pĺiemyselná 5

917 0l Trnava

Slovenská republika

Mesto Trnava

Ulica Hlavná 1

917 7I Trnava

Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

oloŽky

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

o u -TT-oszP3-2020 I A247 39

23.07.2020

Hubinová Natália, Mgr

x

správoplatnenia rozhod nutiaUdaje

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

16.07.2024

X

daje vykonatel'nosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonatel'nosti

Vykonatel'nosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

16.07.2020

X

1
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osvedčovacia doloŽka
,ĺedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do ĺistinnej podoby podľa $ 35 ods. 1 písm. a) zákona

Č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci ä o zmene á'doplnení niextorych zákonov (zákon o e_
Governmente) v znení neskorŠích predpisov a VyhláŠkou Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ĺnvestície a informatizáciu č.
33112018 Z. z' o zaručenej konverzii.

Autorizačné prvky dokumentov v elektro

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizác|e

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

30.06.202013:00

04.09.202012:17Čas overenia autorizácie

Miesto autorĺácie

Ďalšie údaje o autorĺzácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvaliíikovanom certiÍikáte

Okresny urad Trnava

Rudolí Kormuth, lDcSK-271 7079

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor

Zastupovaná osoba

1t3



1 109, Veduci odboru okresneho uradu, Podla se zakona c. 272120162.2.$2 zakona c' b.

Z.z. o organizacii miestnej statnei spravy, Zakonc.55120 statnej sluzbe17 7.2. oMandát

Typ časovej pečiatky

Stav časovei pečiatky

Čas vystavenia časove'j pečiatky

Vydavatel' časovej pečĺatky

Čas overenia časovei pečiatky

04.09.20201 2'.17

coo.21 76 1 58.2.8004573

Autorizované elektronické dokum

23.07.20201 3:41

PSCA TSA2 2020

platná

Časová k autorizácie

MĺnistersNo vnútraSlovenskej republikY, NTRSK.OOl 51 866

Osoba, ktorá autorizáciu

ldentiÍikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Autorizácia je zaloŽena na kvalifikovanom certiÍikáte

04.09.202A 1 2:17

Neuvedené

pečať

13.4123.07 2020

platná

Autorizácia elektronického dokumentu
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Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

12:1704.09. 2020

Časová k autorizácie

platná

13:0030.06 "2020

PSCA Ís\a2020

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Typ časovej pečiatky

Stav Óasovej peč|atky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ Časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Názov dokumentu
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Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-200904-2s889

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 04.09.202012:17

Podpis a pečiatka

3.
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Udaje novovzniknutého dokumentu v l forme

7Počet listov

Počet neprázdnych strán

novovzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 7

I

Udaje o zaruče konverzii

Zaručenú konverziu

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a's.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
oR oS BB' oddiel Sa, vl. č. 803/5

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola za.uč€ná konwuia vykonaná automatĺzovaným spôsobom' Údaje o mgne, pĺjeäĺsku, funkcii a o píácovnom zaEdenĺ sa neuvádzajú.
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