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oKREsNÝ Únĺn ľnľĺvĺ
oDBoR sTARosTLIVosTl o äVoTNE PRoSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a výľaných zloŽiek Životĺróho pľostredia

Kollát'ova 8

9l7 02Trnavä

Číslo spisu

ou-TT-oszP3-2020t0 I 0658-007
09.03.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o Zmene ľozhodnutia

Popis konania / Účastníci konania
zmena ľozhodnutia č. oU-TT-osZP3-20l6l0l4285/ŠSoH/Hu zo dňa l0. 05.2O2a, ktorým bol spoločnosti FCC
Ttnava, s.ľ.o. udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenjanazber odpadov na pľevádzke Zberný dvoľVI., Zavarská
cesta 37, Tmava (aľeál skládky odpadov)

Výrok ľozhodnutia
okresný urad Tľnava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochÍany prírody a vybľanýclr zloŽiekži-
votného prostredia ako pľĺslušný oľgán štátnej správy podľa zákon a č. 52512003 Z. z. cl štátnej správe staľostlivosti.
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov a ako pľíslušný oľgán
štátnej správy odpadovóho hospodaľstva podľa $ 104 ods. l písm. d) zakona č.7912015 Z. z. o odpadoch a o zĺnene
a doplnení niektoých zákonov v znenineskoľších predpisov (ďalej len ,,zílkono odpadoch"), v zmysle $ l08 ods. l
písrn. m) zäkonao odpadoch anazák|ade vykonaneho správneho konania podľa zákonač.7lĺI967 Zb' o spľávnom
konanĺ (správny poriadok) v znení neskoľšich preclpisov (ďalej len,,správny poriadok")

menl

podl'a ustanovenia $ l14 ods. l písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané okľesnýrn úradom Tmava,
odboĺom staľostlivosti o životné prostĺedie, oddelením ochrany pľíľody a vybľaných zložiek životného pľosľedia
pod č. OU-TT-OSZP3-20l6l0|4285lšSotľIlu zo cĺňa t0. 05. 2016 držiteľovi oĺ1paĺiu

obchodné meno: FCC Tmava, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 5,9l7 0l Trnava
lČo::t 449 697

Citovaným rozhodnutím bol dľžitel]ovi odpadu .A.S'A. Tmava' spol. s ľ.o., lČo: 31 449 697 udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na prevádzke Zberný dvor VI., Zavarská cesta 37, Trnava (aľeál skládky
odpadov).

Uvedené rozhodnutie sa mení nasledovne:

l. Vo výĺokovej časti rozhodnutia sa mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného mena,,.A.S.A. Trn'ava, spol.
s r.o.o'na nové obchodné meno ,,FCC Trnava' s.r.o..
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2. Do výrokovej časti rozhodnuti'a sa do bodu 1 .1 ) dopĺňajú nasledovné druhy odpadu zaradené podľa vyhlášky 
' - 

- -
vĺŽp sn č.365ĺ2u5 Z. z.k:Lorousa ustanovuje Katalóg odpadov v zrrcniVyhlášky MŽP SR č' 320l?0l'1 Z' z.: '"

Číslo drulru odpadu Názov d.ruhu odpadu Kategoľia odpadu

07 01 01 vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0l 0B iné destitačné zvyškyareakčné splodinyN
l2 03 0l vodné pracie kvapaliny N
17 0l 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škľidiel, obkladového mateľiálu a keľamiky obsahujúce

nebezpečné látky N
18 0l 09 liečivá iné ako uvedené v l8 01 08 o
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane práĺzd-

nych tlakových nádob N
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauľačný odpad o
z0 0l 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 3l o

3. Z výrokovej časti ľozhodnutia sa vypúšťa bod l.2) a 1.3).

Toto ľozhodnutie je neoddelitel'nou súčasťou rozhodnutia č. oU-TT-o sZP3'2O16l0 l 4285/ŠSoH/Hu zo dňa l 0. 05 '

2016. ostatné časti rozhodnutia č. oU-TT_osZP3-20L6l0l4285/ŠSoHiHu zo dňa l0. 05. 2016 zostávajú nezme_

nené.

odôvodnenie

Dňa 16. 01.2020požiadala spoločnost'FCC Tmava' s.Í.O.' Pľiemyselná 5,g17 0l Tľnava, lČo: ll 449 697 na

okesnorn urade Tmava, odbóre staľostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany príľody a vybľaných zLožíek

životného prostľedia o Zmenu rozhodnutia okľesného úľaďu Trnava, odboru starostlivosti o životné pľostredie' od-

delenia ocňrany pľíro<ĺy a vybraných zložiekživotného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2OI61014285/ŠSoH/Hu zo dňa

10. 05. 2016. Ciiovaným ľozhodnutírn bol spoločnosti .A.S.A. Tľnava, spol' s r.o. udelený súhlas na pľevádzkovanie

zaiadenianazber odpadov na prevádzkeZbemý dvoľ VI.. Zavarskíĺcesta37,Tmava(areál skládky odpadov), ktorý

je platný do l0. 05.2021.

Pľedmetom Zmeny rozhodnutia je zmena obchodného mena spoločnosti a rozšírenie ZoznamlJ zberaných odpadov

o 8 noých druhov odpadov uvedených v bode 2. výĺokovej časti tohto ľozhodnutia. okľesný úrad Tmava, odbor

starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany pľíľody a vybraných zložiek životnóho prostredia zitrovei z

vlastného podnetu pri zmene rozhodnutia vypustil z vjľokovej časti rozhodnutia body l.2) a 1.3), v ktoých boti

uvedené elektroodpady v členení na odpady z elektrozaĺiadení podľa prílohy č. 7 a pľílohy č. 8 k vyhláške č.37312015

Z. z. o rozšírenej iodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s lyhľadenými prudmi odpadov,

nakol'ko tieto príIohyboli vyhláškou č. l86/20l 8 Z. z. ktoľclu sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného

pľostredia Sĺovenskej repubtiky č.37312015 Z. z. a rozšírenej zodpovednosti výľobcov vyhradených výrobkov a o

nakladaní s vyhradenými prudmi odpadov v zĺení neskoľších pľedpisov ztejto vyhlášky vypustené.

Listomč.oU-TT-osZP3-z02Ol010658-002 zoĺJňla22.0l.2020okľesnýúradTmava,odboľstarostlivostioživotné
prostľedie, oddelenie ochľany prírody a vybraných z|ožiekživotného prostredia oznámil začatie konania v predmet-

nej veci všetkým účastníkom konania.
Liitomč.oU_TT-osZP3-2O2Ol010658-003 zodía12.02'2020okresnýúradTrnava,odborstaľostlivostioživotné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vyzval žiaďateťa, aby v lehote do

30 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil svoju žiadost' o:

- kópie zmlúv na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkýclr odpadov, ktoré sú

predmetom zmeny ľozhodnutia,
_ Lopir' záverečného stanoviska z pľocesu posudzovania vplyvov na Životné prostredie alebo rozhodnutia zo zisťo_

vacieho konania kzámeru alebo k oznámeniu o zmene činnosti

a zároveňrozhodnutím č' oU-TT-osZP3-202Ol0l0658-004 zo dňa 13.02.2020 prerušil konanie v uvedenej veci.

Správne konanie bolo v súlade s $ 29 ods. l správneho poriadku prerušené od 14. a2.2020 do 02. 03. 2020' kedy

bola žiadosť doplnená o požadované doklady'
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Dňa 20. 02. 2019 bol'o na okresný úľad Trnava, odbor starostlivosti o žĺvotné pľostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybraných zložiek živohrého prostredia doručené sulrlasné stanovisko Mesta Trnava k zmene rozhod-
nutia, ktoým bol udelený súhlas na prevádzkovanie predmetného zariade'nia na zber odpadov vydané pod č.

oSaŽP/3843-l 880012020 IDo zo dňa l7. oz. 2020.

Žiadosť o zmenu rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov obsahovala:
- identifikačné údaje Žiadateľa'
- návrh zmeny'
_ kópiu ľozhodnutia č. oU_TT-osZP3-20l6lo14285/ŠSoH/Hu zo dňa 10. 05.2016 _ súhlas, na základe ktorého
prevádzkuje spoločnosť FCC Tmava, s.r.o. zariadenie na zber odpadov v čase podania žiadosti o Zĺnenu rozhodnutia'
- kópie zmlťtv nazabezpečenie následného spôsobrr zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoľé sú predme-
tom zmeny ľozhodnutia,
- kópiu dokumentu,,Prevádzkový poľiadok a opatľenia v prípade haváľie Zberĺý dvor VI', Skládka odpadov Tmava,
Zavarská cesta 37" zo dŕra 15. 0l.2020,
- kópiu ľozhodnutia obvodnóho úmdu životnóho prostľedia Tľnava, odboru kvaliry životného pľostredia č. G
2o|0l12596lŠstrĺpvľe zo dňa 28. 12.20l0 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru - navrhovaná činnosť
,,Zbemý dvoľ II. - Tajovského ul., Zberný dvoľ lI[. _ Sasinkova u1., Zbemý dvor IV. - ul. A. Kmeťa, Zbeľný dvor
V. _ Cukrovául., Zbemý dvoľ VI. - Zavaĺská cesta, Zberný dvor vtII. - miestna časť Modľankď', k. ú' Trnava sa
nebude posudzovať podl'a zákona č:.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov n'a Životné pľostredie v znení neskorších
predpisov,
- kópiu výpisu z obchodného ľegistra okresného súdu Trĺava oddiel: Sro, Vložka číslo: l344lT k dátumu 13. l 1.

20t9,
- kópiu plnej moci na Zastllpovanie spoločnosti FCC Trnava, s.r.o..

Na základe predloŽených dokladov a vykonaného správneho konani.a okĺesný úľad Trnava, odbor starostlívosti o
životné prostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložjek životného pľostredia ako príslušný orgán štátnej

správy v odpadovom hospodáľstve rozlrodol tak, akoje uvedené vo vyrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákonaNR SR č. l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v zrleni' neskorších pľedpisov
bol uhľadený foľmou potvľdenia o úhľade správneho poplatku podl'a položw č' 162 písm. y) vo výške 4 eurá pri
podaní žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 spľávneho poľiadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie, oddelenie ochrany prírody a
vybľaných z|ožiď|k životného prostredia, Kollaľova 8,9l7 02 Trnava. odvolacím orgránom je okresný úrad Tmava,
odbor opravných pľostriedkov, Vajanského 2,9l] 0] Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmatelhé súdom po vyčeľ-
paní riadnych opravných prostľiedkov'

Ing. Rudolf Koľmúth

vedúci odboru

Doručuje sa

FCC Tmava, s.ľ.o.

Priemyselná 5

9l'l 0l Trnava

Slovenská republika
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Mesto Trnava

Ulica Hlavná 1

9l'l 'lI Tmava

Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia: o U -TT-oSZP 3-2020 ĺ0 1 0658

Dátum vytvorenia doloŽky 02.a6.2020

Vytvoril Hubinová Natália, Mgr

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 26.A3.2020

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

X

Dátum nadobudnutia vykonatel'nosti 26.03.2020

Vykonatel'nosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

X

1

Udaje správoplatnenia rozhod nutia

daje vykonatel'nosti rozhodnutiaU
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osvedčovacia doložka
,..lsvedčujem' Že tento l|stinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm' a) zákona
l č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe rnýkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dop|není niektoých zákonov (zákon o e-
IGovernmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a inÍormatizáciu č.
| 331/2018 Z' z. o zaručenej konverzii'
I

elektronických dokumentocho

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Foľmát dokumentu

coo.2 1 76. 1 5 8.2.7 4304A7

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Wo53ZbNeXtYMWRCTdXofarYy3dFFcUozc6TfGFSskXZ4RltK3obQEXcjĺ37DDl4aAdcktGhfATuVjnzTJyBhwg==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Object20200602063 1 25 1 53_0.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

2l Ap39tiVTdSbrokxuF2LWUYSZPrJBYiMCp9P6LSTW4qvLqvSbdagdGAtaavAegFsLGGzgJkRVnaompOACXhxA==

sHA-s12Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtĺačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

dokument v elektronickej podobePôvod

dokumentov v elektronickej podobeAutorizačné

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

Kvalifi kovaný elektronický podpis

platná

10.03.2O2013:42

04.09.202012:31Čas overenia autorizácie

Mĺesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Okresny urad TrnavaZastupovaná osoba
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Mandát Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.272120162.2.$2 zakona c.1q
Z. z' o organizacĺi miestnej statnej spravy ' Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

10.03.202013:42Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PscA TsA2 2018

04.09.202012:31

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coo.21 7 6. 1 58.2.7 430447

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

KvaliÍikovaná e|ektronická pečať

platná

02.06.2020 OB:31

04.O9.202012:31Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácĺe

Ďalšie údaje o autorizáciĺ

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorĺzáciu vykonala

ldentiÍikátor M inisterstvo vnútra Slovenskej repu bliky' NTRSK-OO 1 5 1 866

Zastupovaná osoba

Mandát Ziaden

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

02.06.2020 08:31Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCATSAI 2020

04.09.202012:31

Autorizované elektronické dokume

coo.2 1 76. 1 58.2.7 BO4A7Názov dokumentu
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Počet neprázdnych strán
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Počet listov 7
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konveziio

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonanĺa zaručenej konverzie 04.49.202D 12:31

7346-200904,25932

Zaručenú konveziu

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 zaručéná konreu ia Vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, píjeaisku, funkcii a o pracovnom äÍadenĺ sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

POSTA, &..
Paĺtlzfuel€ aesia I

s'6 sg Ba'tslá
-1271 -

ffiloa
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