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oKRESľÝ unaD TRNAvA
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽĺvoľľE PRoSTREDIE

oddelenie ochľany prírody a vybraných zloŽiek životného pľostredia
Kollárova 8'9l7 02 Trnava

Číslo spisu

ou-TT-oszP3 -202r / 00 s992-00 s

Tinava
01.03.2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods' 1 písm. ĺ) zákona č. 79l20I5 Z. z' o odpadoch a o zme-
ne a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov na odovzdávanie odpadov vhodných na vyrržitie
v domácnosti pre žiadateľa FCC Tmava' s'r.o. V mieste odovzdávaniaZD I., Mikovíniho ulica, Trnava; ZD |I.,Ta-
jovskéhoulica, Tmava;ZDIIL, Sasinkovaulica, Trnava;ZDIY., UlicaA. Kmeťa, Tmava; ZDv., Cukĺováulica,
Trnava; ZD vIlr, Bottova ulica, Trnava; Zbemý dvor VIII., Seredská ulic a',Tmava l FCC Trnava' s'r.o.' Priemyselná
5,9L7 0l Trnava,lČo: :t 449 697;Mesto Tľnava

Výrok
okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie' oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekŽi-
votného prostredia ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa zákona é. 52512003 Z, z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 104 písm' d) zákona č. 79l20L5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a

doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $ l08 ods' l
písm. m) zilkona o odpadoch anazáklade vykonaného správneho konania podľa zákonač.7111967 Zb. o spľávnom
konaní (správny poriadok) v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods. l písm. n) zákona o odpadoch na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti pre
pôvodcu odpadu:

obchodné meno: FCC Trnava, s.r.o.

Sídlo:Priemyselná 5,917 01 Tmava
tČo: :t 449 697

Miesto, na ktoľom sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti:
- Zbemý dvor I., Mikovíniho ulica, Tľnava,
- Zberný dvoľ II., Tajovského ulica, Trnava,
- Zbený dvor III., Sasinkova ulica, Trnava,
- Zbený dvor IV., Ulica A. Kmeťa, Trnava,
- Zberný dvoľ V., Cukľová ulica, Trnava,
-'Zberný dvoĺ VII., Bottova ulica, Tľnava,

'- Zbený dvor VIII., Seredská ulica, Trnava.



Zoznamdruhov ostatných odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky tvĺŽp sn č,.36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovu,

Katalóg odpadov v zneniVyhlášky MŽP sR č.32012017 Z. z.,ktoré sa budú odovzďávať na využitie v domácnosti:

20 01 10 šatstvo - v množstve 100 t/rok zkaždého zbemého dvoľa

20 01 11 textílie _ v množstve 100 t/rok zkaždého zbemého dvoľa
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 _v množstve 300 t/rok zkaždého zbemého dvora

20 03 07 objemný odpad _ v množstve 1 000 tlrokz každého zberného dvoľa

20 03 08 drobný stavebný odpad _ v množstve 500 ťrok zkaŽďého zberného dvora

Účel, na ktoý sa odpady odovzdávajú:
odpad 20 0l l0 šatstvo bude odovzdávaný do domácnosti zaúčelom materiálového vnržitiapodl'apôvodného účelu
použitia'
odpad 20 01 1 l textílie bude odovzdávaný do domácnosti za účelom materiálového využitia podľa pôvodného účelu
použitia.
odpad 20 0 1 3 8 drevo iné ako uvedené v 20 0 1 3 7 sa bude oďovzdávať do domácnosti na účel mateľiálového vytžitĺa
(napr. na ýľobu rôznych hobby ýľobkov' príp. ako stavebný materiál) alebo na účel energetického vylžitia (ako

palivo), pričom budú dodržané ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č.22812014 Z' z.,ktoľol sa ustanovujú požiadavky

na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov.

odpad 20 03 0'7 objemný odpad bude odovzdávaný do domácnosti za účelom materiálového využitia podľa pôvod-

ného účelu použitia, prípadne na výrobu záhľadného nábýku, za účelom vyuŽitiav záhradáchpri pestovaní plodín
alebo na zachytávanie dažďovej vody.
odpad 20 03 08 dľobný stavebný odpad sa bude odovzdávať do domácnosti na účel materiálového využitia ako

stavebný materiál.

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udel'uje od l l. 05' 202| do 10. 05. 2026.

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods' 1 zĺlkona o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodársťva
vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky výkonu činnosti :
1. Dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a ustanovenia všetkých súvisiacich vykonávacích pľedpisov.
2' Y prípade akejkoľvek zmeny ýkajúcej sa odovzdávania odpadov vhodných na vyrržitie v domácnosti, poŽíadať
o zmenu tohto rozhodnutia.

odôvodnenie

Listom zo dha 28 ' 0 l . 2021 , doručeným na okĺesný úľad Tľnava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybľaných zLožiek životného prostredia dňa 0l. 02.202I, požiaďaIa spoločnosť FCC Trnava,
s.r.o.' so sídlom: Priemyselná 5,9l'I 0l Trnava, lČo: : l 449 697 (ďalej len ,,FCC Tľnava, s.r.o.") o udelenie súhlasu
na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti v zmysle $ 97 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch
v mieste odovzdávania odpadov:
- Zbený dvoľ I., Mikovíniho ulica, Trnava,
- Zbemý dvor II., Tajovského ulica, Tmava,
- Zbemý dvor III., Sasinkova ulica, Tmava,
- Zbemý dvor IV., Ulica A. Kmeťa, Tľnava,
- Zbemý dvor V., Cukľová ulica, Trnava,
- Zbemý dvor VII., Bottova ulica, Tmava,
- Zbemý dvor VIII., Seredská ulica, Tmava.

V čase podania žiadosti na uvedených prevádzkach spoločnosť FCc Trnava, s.r.o. vykonáva predmetnú činnosť na
zák|aďe súhlasu udeleného rozhodnutím okresného úradu Tľnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odde-
lenia ochĺany príľody a vybraných z|ožiek životného prostredia č. oU-TT-oszP3-20t6l01428l/ŠsoH/IIu zo dňa
10. 05. 20l6' ktorý je platný do 10' 05. 2021 . Na zžk|aďe uvedeného tunajší úrad udelil nový súhlas na odovzdávanie
odpadov vhodných na využitie v domácnosti nadväzne, a to od 11' 05. 2021Pri stanovení doby platnosti súhlasu
správny orgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17 zákona o odpadoch a vzhl'adom na skutočnosť, že súhlas možno
Ldeliť len na určitý čas, najviac na päť ľokov, súhlas udelil do l0. 05.2026.
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okľesný úľad Tmava, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany pľíľody a vybraných z\ožiek ži-
votného prostľedia listom č. oU-TT-osZP3-202ll005992-002 zo dňa 04. 02.202l oznámi| začalie konania V uve-
denej veci avyzva| účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do l5 dní. Dňa 18. 02.2021bolo na tunajší
úrad doručené súhlasné stanovisko Mesta Trnava k udeleniu súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využi-
tie v domácnosti vydané pod č' osaŽPB6256-l0l|6l202|lDo zo dňa 16' 02' 2o2| '

Z podkladov žiadosti vyplýva,že:
odpad 20 0l l 0 šatstvo bude odovzdávaný do domácnosti za účelom materiálového využitia podl'a pôvodného účelu
použitia.
odpad 20 01 l l textílie bude odovzdávaný do domácnosti za účelom materiálového vyrrŽitia podl'a pôvodného účelu
použitia.
odpad 20 01 38 dľevo iné ako uvedené v z0 0137 sa bude odovzdávať do domácnosti na účel materiálového využítia
(napr. na výrobu ľôznych hobby výrobkov, príp. ako stavebný materiál) alebo na účel energetického využitia (ako

palivo), pričom budú dodržané ustanovenia Vyhlášky trĺŽp sn č.228l2ol4 Z' z.,ktorol sa ustanowjú požiadavky
na kvalitu palív a vedenie pľevádzkovej evidencie o palivách v zneni neskorších pľedpisov.

odpad 20 03 07 objemný odpad bude odovzdávaný do domácnosti za účelom materiálového využitia podľa pôvod-

ného účelu použitia, pľípadne na výrobu záhĺadného nábytku, za účelom využitia v zátbradách pri pestovaní plodín
alebo na zachytávanie dažďovej vody.
odpad 20 03 08 dľobný stavebný odpad sa bude odovzdávať do domácnosti na účeI rnateriálového využitia ako

stavebný materiál.

Žiadosť o udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti obsahovala všetky ná-

ležitosti v zmysle $ 3a vyhlášky MŽP SR č.37ll20L5 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o

odpadoch v znení neskorších predpisov, a to:
_ identifikačné údaje žiadateľa,
- Zoznamdruhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
_ uvedenie účelu vpžitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
- zdôvodnenie potľeby takéhoto odovzdávania odpadu namiesto jeho odovzdania do zariaďenia na spracovanie od-

padov,

Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okresný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o

životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekživotného pľostredia ako príslušný orgán štátnej

správy v odpadovom hospodárswe rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. o) zákona NR sR č,. |45ll995 Z, z. o spľávnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov boluhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID: N0l-28012l'0162
vo výške l 1 eur pľi podaní žiadosti.

Poučenĺe

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 spľávneho poriadku moŽno podať odvolanie do 15 dní odo

dňa jeho doručenia na okľesný úľad Trnava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a

vybraných zložiekživotného prostľedia, Kollárova 8,9l'1 02 Tľnava. odvolacím orgánom je okresný úrad Tmava,

odboľ opľavných prostriedkov, Vajanského2,9I7 01 Tmava. Toto rozhodnutie je pľeskúmateľné súdom po vyčer-

paní riadnych opravných pľostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

ĺČo: ootsts66 SuÍix: 10006
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Doručuje sa

FCC Tľnava' s.r.o.' Priemyselná 5,9I7 0l Tmava, Slovenská republika

Mesto Trnava, odbor stavlb ný a životného pľostredia, Ulica Hlavná 1 , 9l7 7 I Tmava, Slovenská republika

4t4



Koniec pôvodného elektronického dokumentu

c oo.2 I 76 .'.1 58.2.9338527

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slÚŽi len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.

i



,4,'/

Začiatok pôvodného elektron ického doku mentu

O bject202 1 0 427 0t 5033993_0.xm I

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúŽi len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov'



DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

o u -TT-os zP 3-2021 t0 05992-005

27.04.2021

Hubinová Natália, Mgr

X

Udaje správop latnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnost' vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

17.03.2021

X

1
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osvedčovacia doloŽka
'dčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konvezĺou z e|ektron|ckej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods' 1 pÍsm. a) zákona

' 305/2013 Z' z' o elektronickej podobe výkonu pÔso.bnos'ti 
"rgJ"* ;;;i;ej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e-Governmente) v znenĺ neskorších predpisov a výrrlasĺ<ou Úraou óoJpi"osäou vlaoy Slovenskej republiky pre investĺcie a informatizáciu č.33112018 Z' z' o zaručenej konverzĺi'

o pÔvod dokumentochelektľon

PÔvodný dokument v elektron

hyX6FS2fDXjjYWxn Tx9qE9UzHcUu BCuxVqE qc0046OGj6+4202cusgFAaZtp4WSS lpH itWS SEI DKKUX6 1 6TBw==

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.2't 76. 1 58.2.9338527

XMLDataContalner

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Pôvodný dokument v

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2021 0427075033993 O.xmt

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-s12
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dokumentov v elektroniAutorizačné

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 autorizácie

Kvalifikova ný elektronický podpis

platná

02.03.202108:12

29.04.2021 13:38Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácĺi

Neuvedené

Autorizácia je založená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba

1t3

Okresny urad Trnava



Mandát Opravnen ĺe 1'ĺ09, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016Z'2.52 zakona u.

Z. z. o organizacii miestnej statnej ,Zakon c.5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej peČiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Kvalifikovaná

02.03.202108:12

29.04.2021 13:38

platná

PSCA TSA2 2020

Autorizované elektronické doku

Názov dokumentu co o.21 7 6. 1 58.2.9338527

elektronického dokumentuAutorizácia

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvaliĺikovaná elektronická pečať

platná

27.04.2021 09:50

29.04.2021 13:38Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifi kovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu konala

Ministerstvo vnútra Sloven skej republiky, NTRSK.OOl 51 866ldentiÍikátor

Zastupovaná osoba

Mandát aden

Časová pečiatka k autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

KvaIifikovaná

platná

27.04.2021 09:50Óas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

29.04.202113:38

Autorizované elektĺonické d

coo. 2 1 76. 1 5 8.2.9338527Názov dokumentu
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dokumentu Object202 1 0427075033993 .xml

Udaje novovzniknutého dokumentu v forme

7Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 7

I

konverziio

Evidenčné čÍslo záznamu o zaručenej
konveziĺ

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 29.04.202113:38

734ô-210429-6548

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/S

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bo!8 zaĺučgná konwula wkonaná aulom8llzovaným 8pôsobom, Údaje o mene, pÍieälsku, ĺunkcil a o pracovnom zaradenĺ ss nolvádzalÚ.

Podpis a pečiatka

sL#VffiN$KÁ POŠTA, a.s"
iaaňlaánska cesta 9

9T'q s$ Brnská Bystrica
- 12?7 -
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