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oKREsNÝ Únln ľRľĺvĺ
oDBoR sTÁRosTLIVosĺt o Žtvoľľr PRoSTREDIE

oddelenie ochrany pĺíľody a vybľaných zloŽiek životlého prostredia kĺaja

Kollaľova 8

917 02Tmava

Čísto spisu

ou-TT-oszP r -2020 I 0t1 921 -005

Trnava

27 . 04.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o ZÍnene rozhodnutia

Popis konania / Účastníci konania
Zmena rozhodnutia č.OU-TT-OSZP1-2018102I414Eo za dha 14.06.20l8, ktoým bol spoločnosti udelený súhlas
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi wátane ich pľepravy' vydané okresným úradom Trnava' odbor staľostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných z|ožiek životného prosfiedia k'ĺaja l FCC Tľnava, s. ľ.

o., Priemyselná5,9l7 01 Tľnava

Výľok rozhodnutia
okresný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany pľírody a vybraných zložiek ži-
votného pľostredia kraja, ako príslušný oľgrán štátnej spľávy podľa ustanovenia $ 4 ods. l zákona č. 525|2003 Z.
z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších
predpisov, poďa ustanovenia $ 97 ods. 1 písm. D' {i l07 písm. g) zákona č.'l9l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení níektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), na základe vykonaného
správneho konania podľa zákona č.71l1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších pľedpisov,

menl

v nadväznosti na ustanoverrie $ 1 l4 ods. l písnr. a) bod 2 zitkana o odpadoch rozhodnutie vydané okľesnýn úradom
Tmava, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie' oddelenie ochrany pľírody a vybľanýchzloŽíekživotného pľostľedia
kľaja pod č. oU_TT_osZPl-20l8l02l4t4/Fo zo dňa l4. 06. 20l8, ktoým bol žiadateľovi:

.A.S'A. Tmava, spol. s ľ. o', Pľiemyselná 5, 917 0l Trnava, IČo 31 449 697

podl'a ustanovenia $ 97 ods. l písm. f; zá,kona o odpadoch udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepľavy takto:

l. Vo výľokovej časti rozhoÓrutia r. oU-TT-osZP|-20l6ĺ014474ĺFo zo dňa 24.05.2016 sa mení obchodné meno
spoločnosti z pôvodného mena,, .A.S'A. Tmava, spol'. s ľ. o.' na novó obchodné meno ,, FCC Trnava, s. r. o..
2' Do výľokovej časti ľozhodnutia sa dopĺňajú nasledovné druhy odpadu uvedené vo vyhláške trĺŽp sn č.36512015
Z. z.ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod číslom:

Číslo druhu odpadu Nĺĺzov druhu odpadu Kategória odpadu
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 0l 08 iné destilačné zvyšky aľeakčne splodinyN
12 03 0l vodné pracie kvapaliny N

tl3



l7 0l 06 Zmesí alebo samostatné úlomky betónu, tehál N
škridiel, obkladového materiálu a kerarniky

obsahujúce nebezpečné látky
20 01 05 obaly obsalrujúce zvyšky nebezpečných látok N
aĺebo kontaminované rrebezpečnými látkami vľátane prázdnych tlakových nádob

Toto ľozhodnutie je neoddeliteľnou súčast'ou ľozhodnutia okresného úradu Trnava, odbor staľostlivosti o žr_

votné prostreĺlie, oĺldelenie ochrany prírody a vybľaných zložiek životného prostredia kľaja č. r. oU_TT_

OSZP 1 -20l 6 l014414ĺFo zo dťla 24. 05 -2016 .

ostatné časti rozhodnutia zostávajú nezmenené.

odôvodnenie

SpoločnosťFCCTmava,s.r.o.'Priemyselná5,917}l'Tľnava'IČo31 44969'7 podaladňa16.01.2020naokľesný

úiad Trnava' odboľ starostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných z|oŽiek životného

prostredia kĺaja žiadosť o zmenu udelenéhcl súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

z"ilzemiaSlovenskej ľepubliky s výnimkou 'bzemia okľesu Trnava'

Pľedmetom 
"*.ny.o"hodnutia 

je zmena obchodného mena spoločnosti a doplnenie nebezpečných odpadovuvedené

vo vyhláške MŽP SR č.36512015 Z. z.ktorousa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoľších pĺedpisov tak ako

je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.-Správny 
oľgán vyz-ĺa| žiaďatel|a listom č. oU-TT-osZPl-2020lO|192l zo dňa l0. 02. 2a20 o doplnenie podania

a zároveň pľerušil konanie.

Citovaná spoločnosť doľučila na spľávny orgán dňa 02' 03. ?020 Žtadosť o zmenu súhlasu na nakladanie s No
vrátane ich prepraly _ doplnenie podania. Doplnené podanie neobsahovalo potrebné náležitosti k udeleniu Zmeny

ľozhodnutia.

Na základe telefonického roáovoľu dňa 08. 04.2020 spľávny orgán lyzval žiadateľa, ktorého na základe Plnej

moci zastupuje RNDr. Dominika Mindášová aby doručil požadované dokumenty, nakol'lĺo okresný úľad Trnava,

odbor starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochľany príľody a vybľaných z|ožiek životného pľostredia vydal

Rozhodnutie resp. Zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na prevádzke Zbemý

dvoľ V[, Zavarská cesta 37, 9|7 01Tmava.

Požadované doklady boli spráwemu orgánu doručené dha24.04.2020.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. oU-TT-osZPl-20l6ft14474lFo zo dňa 24- 05.2016

vydané okľesným uľadom Trnava, odbor starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných

zložiek životného pľostľedia kľaja.

K žiadosti boli doložené nasledovné podklady:
_ kópia pľávoplatneho súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepravy z í;zemia Slovenskej

1."pu-utity' 
' 

íy"ni*koo ťlzemia okľesu Trnava, č. ľ. OU-TT-osZP1-20|6l0|4474ĺFo zĺr dňa 24.05.2016 vydané

oĹresným úľadom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostĺedie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia kraj a,

_ kópia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na prevádzke Zberný dvor VI. Zavarskä cesta 37,

Trnava č. ľ. oU-TT*osZP3-202O/0l0658_007 zo dňa 09. 03. 2020,vydané okresným úľadom Trnava, odbor sta-

rostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie ochrany pľíľody a vybraných zložiek Žívotného prostredia,

- kópia právoplatného ľozlrodnutia č. oU-TT_osZP3-20161014285lŠSoH lHu zo dňa l0. 05' 20l6 (udelený súhlas

na pľevádzkovanie zariadenia na zbsľ odpadov),

- kôpia právoplatného roáodnutia č. OU_TT-OSZP3-20l 6l0l4z79/ŠsoH/Hu zo dňa 04. 05. 2016, ( udelený súhlas

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy),

- Plná moc na zasnrpovanie spol'očnosti zo dňa 01 - 0l . 2020 Bratislava, 
2 l 3



- Kópie zmlúv na zabezpečenie následného zhodnotenialzneškodnenia n'ebezpečných odpadov,
- Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie, vypracovaný a schválerrý |5. 01. 2020,
- E-kolok v sume 4 €.

Na základe pľedložených podkladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úrad Trnava. odbor starostlivosti o

živaÍné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybraných zložiek životného prostľedia lľaja ako príslušný orgán

štatnej spľávy v odpadovomhospodárstve rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zäkonač. |45lt995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v zneni neskoľších pľedpisov bol

ufuadený formou kolkových známok vo výške 4 € pri podaní žiadosti

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možnó poĺlľa ustanover'lia $ 53 a $ 54 zákonač.71lĺ967 Zb. o správnom konaní v znení

neskorších predpisov podať odvolanie do l5 dní od jeho doručeni'a na okľesný úľad Tmava, odbor staľostlivosti

o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybraných zložiek životného pľostľedia kľaja, Kollárova 8,97'7

02 Trnava.
Toto rozhodnutie nie je preslĺumatel'né súdom podl'a zákona č,. 16212015 Z. z' Správny súdny poľiadok v znení

neskoľších pľedpisov, pokíal' nebol vyčeľpaný riadny opravný pľostriedok.

Ing. Rudolf Kormúth

vedúci odboĺu

Doručuje sa

FCC Trnava, s.r.o.

Pľiemyselná 5

917 0l Trnava

Slovenská ľepublika

Na:cĺlonte
Slovenská inšpekcia životného pľostľed'ia IŽP Bratislava Stále pracovisko Nitra, Maľiánska dolina 7 ,949 01 Nitľa 1

MŽP SR, odboľodpadového hospodarstva aintegrovanej prevencie, Námestie Ľudovíta Štura l, 812 35 Bratislava 1
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky

Vývoril

o u -TT-o s zP 1 -2020 I a 1 1 921

28.07.2020

Foltínová Zuzana,Mgr.

X

daje správoplatnenia rozhod nutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

15.05.2020

x

1
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osvedčovacia doložka
.ĺsvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podla s 35 ods. 1 písm' a)zákona
č. 3o5/2o13 Z. z. o elektronĹkei pooobe výkonu pÔsobnostĺ orgánov vereinej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e-

Governmente) v znenĺ neskoršíth predpisóv a Vyhláškou Uradú podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.

33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Udaje o pÔvodných elektronických dokumentoch

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

coo.21 76.1 58.2.7595383

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Pôvodný dokument v

Object202007 281 1 I 81 7 420 
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Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Autorizačné prvky dokumentov v elektronickej podobe

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovÚ pečiatku

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Typ autorĺzácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifi kovaný elektronický podpis

platná

28.04.2020 08:00

04.09.202012:26Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

ĎaĺŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia ie zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

Okresny urad Trnava

RudolÍ Kormuth, lDcsK-271 7079

osoba' ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor

Zastupovaná osoba
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Mandát Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016Z..2.$2 zakona c. 180r..
Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coo.217 6.1 58.2.7595383

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifi kovaná elektronická pečať

platná

28,07.2020 13:18

04.09.202012:26Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizáciĺ

Neuvedené

Časová pečiatka autorizáciek

Autorizácia elektronického dokumentu

Kvalifikovaná

platná

28.04.2020 OB:00

PSCA TSA2 2O2O

04.09.202012:26

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

ná k prostriedku autorizácieČasová

Autorizované elektronické dokumenty

Autorizá ci a je zaloŽená na kvalif i kova nom certiÍi káte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifĺkátor Ministersfuo vnútra Slovenskej repu bliky' NTRSK-001 5 1 866

Zastupovaná osoba na

Mandát

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

28-07.2020 13:18Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

04.09.2A2012..26

coo.21 76. 1 58.2.7595383Názov dokumentu
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Ud novovzniknutého dokumentu v forme
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Počet neprázdnych strán

piera novovzniknutého dokumentuFormát
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Počet listov 7

I

konverziiUd o

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konvezii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzĺe 44.09.202012:26

7346-200904-259 1 3

Zaručenú konveziu

lČo 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9' 975 99 Banská Bystrica,
oR oS BB' oddielSa, vl. č.803/3

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konre.zia Vykonaná automatizovan!'m spôsobom' údaje o mene' píiedjsku, funkcii é o pŕácovnom zaÉdeni sá neuvádzajÚ.

Podpis a pečiatka

su)vEilglú PoŠTA, ĺl.
Partlzánska oesta g

97ô g0 B6n8ld rydca
'1277 '
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