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oKREsľÝ unaD TRNAvA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ŽIvoľľE PRoSTREDIE

oddelenie ochľany pľíľody a vybľaných zložiek životného prostredia
Kolláľova 8,917 02 Trnava

Číslo spisu

ou-TT-oszP3 -2021 I 0 r7 6'7 6-003

Trnava

25.06.2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. c) z6koĺa č' 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovani e zariadeĺiaĺa zhodnocovanie odpadov
pre pľevádzkovateľazariadenia FCC Trnava, s.r.o. pľe zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zavarská cesta, Tmava,
k. ú' Tľnava, parc. č. 10751147, I075ll52, I075Il53, 70751154, l075Il57 / FCC Trnava, s.r.o.' Priemyselná 5, 917
01 Tmava; Mesto Trnava; FCC Slovensko, s.r'o,, Bľatislavská 18,900 51Zohor

Výľok
okresný úľad Tmava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ži-
votného prostredia ako pľíslušný oľgán štátnej správy podl'a $ 5 ods. l zákona č. 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 spľávy odpadového hospodárstva podľa $ l04 písm. d) zákona č.79l20I5 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $

108ods' l písm. m)zákonaoodpadoch anazákladevykonanéhospľávnehokonaniapodľazákonač.7111967 Zb.
o správnom konaní (spľávny poľiadok) v znenineskorších predpisov (ďalej len ,,spľávny poriadok")

udel'ujesúhlas

podl'a $ 97 ods' l písm. c) zákona o odpadoch naprevádzkovanie zaríadeniana zhodnocovanie odpadov pre pre-

vádzkovate l' a zaľ íadenia:

obchodné meno: FCC Tmava, s.r'o.
Sídlo:Pľiemyselná 5,977 01 Tmava
lČo: lt 449 697

Sídlo zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov: Zayarská cesta, Trnava; k. ú. Tľnava, parc. č. I07.5Il47, |075Il5z,
107 5U 53, 107 5y 54, 10',1 5u 57

Zoznamdruhov odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky Ministerstva životného pľostredia Slovenskej ľepubliky č.

36512015 Z. z.,ktoroll sa ustanovuje Katalóg odpadov v.zneni Vyhlášky Ministeľstva životného prostredia Sloven-
skej repubtiky č.3;2012017 Z. z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostľedia Slovenskej
republiky č.365120ĺ5 Z' z.,ktorotl sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktoými sa bude v zariadeni nakladať:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu



-("

03 0l 05 piliny, hobliny, odľezky, odpadové rezivo, dľevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04 0'
03 03 08 odpady z kiedenia papiera a lepenky určených na recykláciu o
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien o
04 0222 odpady Zo spracovaných textilných vlákien o
07 02 13 odpadoý plast o
12 0l 05 hobliny a triesky z plastov O
15 01 01 obaly zpapieľa a lepenky o
15 0l 02 obaly zplastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kow O
15 01 05 kompoziĺré obaly o
15 01 06 zmiešané obaly o
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
16 0l 19 plasý o
16 0120 sklo O
I7 02 0l drevo O
17 0202 skľo o
17 0z03 plasý o
Í9 12 01 papier a lepenka o
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 1207 dľevo iné ako uvedené v 19 t206o
19 1'2 08 textílie o
20 01 01 papier a lepenka O
20 0102 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály nabáze lepenky (kompozity nabáze1epenky) o
20 Ol 04 obaly zkovu O
20 01 l0 šatstvo o
20 0l 11 textílie o
20 0l 38 drevo iné ako uvedené v 20 0I 37 o
20 0I39 plasý o

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania:
Rl2 Uprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl l
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okĺem dočasného uloženia pred zbeľom
na mieste vzniku)

Množstvo odpadov zhodnotenýchzarok:20 000 t

Spôsob nakladania s odpadmi:
V priestoľochzariadeniana zhodnocovanie odpadov sú vykonávané nasledovné činnosti: Ž

a) Pľeberanie odpadov _ druhotných surovín _ od pôvodcov, príjem a vykládka odpadov z transportných vozidiel.
b) Dočasné zhromažďovanie odpadov až do doby ich ďalšej úpiavy alebo odvozu na zhodnotenie.
c) Triedenie odpadov na triediacej linke alebo mimo nej poĺľá a*Ĺu odpadu'
d) Uprava odpadov lisovaním pomocou hydraulického páketouacieho kontinuálneho lisu, ktoý bez prerušenia toku
vstupnej suroviny tuto lisuje do balíkov a zväzaje ichviazacimdrôtom alebo na dvojkoĺnorovom lise, kde sú balíky
viazané páskou.
e) ZhromaŽďovanie upľavených odpadov až do doby naplnenia transpoľtnej dávky odpadu.
f) odvoz odpadov zo zhromažďovacieho priestoru k druĹotnému využitiu -naložónieä transport odpadov na zhod-
notenie.

Technické údaj e prevád zky zariadenia.
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Prevádzková hala je jednopodlažná oceľovánezateplená hala s ľozmermi 66,26 mx30,25 m. Je vybavená betónovou

podlahou s povľchovou úpľavou proti oderu. Vstupné posuvnévrálta sú oceľovó so šíľkou 3,7 m. Súčasťouzaľiadenia

na zhodnocovanie odpadov sú aj vonkajšie manipulačné a skladové plochy.

Zoznam zariadeni na pľevádzke:
_ tľiediaca linka s dopravníkmi na mechanické tĺiedenie odpadov typ TL K5'PI4IP9,6
- paketovací kontinuálny hydľaulický lis typ Bollegraaf HBC-50-13
- reťazový valčekový dopravník,
- dvojkomoroý paketov aci Lis LoM 20-2
- mechanickáváha do 1000 kg
- mostová autováha
- vysokozdvižný vozik- CAT DP 30N
- vysokozdv ižný vozikYALE GDP3OVX 7 A na prepravu zlisovaných balíkov a manipuláciu s materiálom

- nízkozdvižný ručný manipulačný vozik

Bezpečnostné opatrenia pľi pľevádzk e zariadenia:
Pri prevádzkovani zaríaďenia na zhodnocovanieje potrebné dodľžiavať podmienky bezpečnosti a ochľany zďravia

pľi pľáci apožiadavky požiamej ochrany ustanovené v osobitných právnych pľedpisoch. Zodpovední pracovníci sú

povinní pľi manipulácii s odpadmi používať vhodné osobné ochranné pracovné pľostriedky. Zodpovedný pracovník

vykoná denne vizuálnu kontrolu príestoľov prevádzkovej haly a stavu havarijnej sady. Pľiestory halyje potrebné

udržiavať v poriadku. V pľiestoroch prevádzkovej haly a v jej bezpľostľednej blízkosti platí prísny zŕlkaz fajčenia

aj nakladania s otvoreným ohňom. Únik nebezpečnej látky, vznik haváľie alebo prípadné podozľenie z možného

ohľozenia životného prostľediaje povinný každý pracovník, ktoý tuto skutočnosť zistí, bezodkladne oznámiť zod'
povednému vedúcemu a v prípade jeho neprítomnosti pracovníkovi, ktoý ho zastupuje. V prípade vzniku havárie

sa pracovníci budú riadiť pokynmi dokumenfu Prevádzkový poľiadok a opatľenia v pľípade haváľie.

Doba, na ktoru sa súhlas udeľuje:
Súhlas saudeľuje od 08. 09'202I do 07. 09.2026

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. I zákona o odpadoch môže oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva

vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1. Pľi prevádzkovaní zariadeniana zhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia

všetkých súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich pľávnych noriem.
2. V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s prevádzkovanimzariaďenia na zhodnocovanie odpadov' poŽiadať o

zmenu tohto ľozhodnutia.
3' Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov' kto-

ré sa nachádzajiv areá7i zariaďenia na zhodnocovanie odpadov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti

zariaďenia na zhodnocovanie odpadov sa V areĺĺlri zariaďenia na zhodnocovanie odpadov nesmú nachädzať žiadne

odpady.

Odôvodnenie

Listorn zo día 02. 06. 202I , ďoručeným na okľesný úrad Trnava, odboľ staľostlivosti o životné pľostredie, oddelenie

ochrany prírody a vybľaných zIožiek životného pľostredia dňa 04. 06.20zL, požiadala spoločnosť FCC Trnava,

s.r.o.'sosídlom:Priemyselná5,gl701Trnava,lČo::t 449697 oudeleniesúhlasunapľevádzkovaniezariadeniana
zhodnocovanieodpadovnaZavaĺskejcestevTľnave'k.ú.Trnava,parc.č. I075ll47,I075ll5z,I0751.l53,I075Il54,
|075Il57 v zmysle $ 97 ods' 1 písm. c) zákona o odpadoch'

Jedná sa o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie odpadov kate-

góľie o činnosťou,R 12IJprava odpadov uľčených na spracovanie niektoľou z činností Rl až Rl 1 a činnosťou R
13 Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl až Rl2 (okrem dočasného uloženia pĺed zberom

na mieste vzniku). Y zariaďeni na zhodnocovanie odpadov sa pľebeľajú odpady od jednotlivých pôvodcov ľesp'

držiteľov (fyzických aj pľávnických osôb), zhromažďuji sa, triedia sa a následne sa lisujú na účel ich prepravy na

ďalšie zhodnotenie.
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Pľedmetné zariadenie žíadateľ v čase podania žiadosti prevádzkuje na zÍtklade súhlasu udeleného rozhodnutím č. G
20IIl0l'74slŠsorĺ/rĺu zo ďíta 12. 08. 2077,v znenirozhodnutí č. oU-TT-osZP3-2OI6lo14292/ŠsoH/Hu zo dňa
10. 05. 2016 (predlženie platnosti súhlasu), č. oU-TT-oszP3-20l71004l27/ŠsoHlhu zo dňa 10. 02,2017 (zmena
rozhodnutia)ač.oU-TT-osZP3-2oI9/008442/ŠsoH/Huzo dÍ:n25.02'2019(zmenaľozhodnutia),ktoýjeplatný
do 07. 09. 202I.Nazáklade uvedeného tunajší úradudelil noý súhlas nadvázne, od 08. 09. 202L'Pristanovení doby
platnosti súhlasu spľávny orgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17 zákonao odpadoch a vzhľadom na skutočnosť,
že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť ľokov, súhlas udelil do 07.09.2026.

olľesný úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných z|ožíek Ži-
votného prostľedia listom č. oU-TT-osZP3-202ll0I7676-002 zo dňa 08. 06. 202I oznžĺĺĺlil začatie konania v uve-
denej veci avyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do 10 dní. V stanovenej lehote neboli účast-
níkmi konania vznesené žiadne pripomienky ani námietky.

Žiadosť o udelenie súhlasu napľevádzkovanie zariaďeniana zhodnocovanie odpadov obsahovala všetky náležitosti
v zmysle $ 21 ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č.37ll20l5 Z. z'ktorol sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch v zneni neskorších predpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- Zoznam druhov odpadov, s ktoými sa bude v zariadeni nakladať,
- Zoznamvykonávaných činností podľa prílohy č. I zákona o odpadoch,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadeni,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádztry zariadenia,
_ opatrenia pre prípad havitrie,
- kópia zmluvy na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom súhlasu,
- kópia záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom Životného prostredia SR podľa zákona č' 2412006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životlré prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov pod č. 6838/2010-3.4/hp dňa
03. 06. 2010 _ rea|izäcia navrhovanej činnosti ,,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke Ko v Trnave"
sa odporuča.
K žiadosti bolo ďalej pľiložené:
- kópia súhlasu' na ktorého zik|ade pľevádzkuje žiadateľ zariaďenie na zhodnocovanie odpadov v čase podania
žiadosti - rozhodnutie obvodného úľadu životného prostredia Trnava, odboru kvality životného pľostredia č. G
20lLl0|745lŠsoH/rĺu zo dŕra i2. 08. 20ll, kópia rozhodnutia č. oU-TT-osZP3-2OI6l014292iŠSoH/Hu zo dňa
l0. 05. 20t6 (plredlženie platnosti súhlasu), č. oU_TT-osZP3-20l71004l27lŠsoH/Hu zo dňa l0. 02.2oI7 (zmena
rozhodnutia) a č. OU-TT-osZP3-20I9/008442/ŠsoH/Hu zo ďíla25' 02.2019 (zmena ľozhodnutia),
- dokument Prevádzkoý poľiadok a opatľenia v prípade havárie _ Zariadenia na zhodnocovanie odpadov Trnava,
Zavarskä cesta37,
- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti'

Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úľad Tľnava, odboľ starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybľaných z|ožiek životného prostredia ako príslúšný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. c) zátkona NR SR č.I45ll995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v
znení neskoľších predpisov v sume 11,00 eur bol uhradený formou potvrdenia o úhľade spľávneho poplatku ID:
N01-260521 -043',t.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany príľody a
vybraných z|ožiek životného prostredia, Kollárova 8,9I'7 02 Trnava. odvolacím orgánom je okresný úrad Trnava,
odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 9l7 0I Trnava. Toto rozhodnutieje preskúmateľné súdom po vyčeľ-
paní riadnych opľavných prostriedkov.

Ing. Rudolf Konnúth
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vedúci odboru

Infoľmatívna p oznárnka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom veľejnej moci

lČo: ootslaoo SuÍix: 10006

Doručuie sa
FCC Tľnava' s'r.o'' Priemyselná 5, gl? 0l Tľnava, Slovenská republika
Mesto Tmava, odboľ stavebný aživotného prostľedia, Ulica Hlavná l ,-?.!7 7I Trnava,Slovenská republikaFCC Slovensko, s'r.o., Bľatislavská 18, 90ď51 Zohor, stovensĹĺiepublika
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ooloŽka právoptatnosti a vykonatel'nosti

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

Čĺslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky

Vytvorĺl:

OU.TT.OSZP3- 2021t017676-003

19.07.2021

Hubinová Natália, Mgr'

X

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

14.07.2021

X
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osvedčovacia doložka
osvedčujem, že tento |istinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do lislinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 pÍsm. a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosli orgánov verejnej moci a o zmene ä'doplnání niekioých zákonov (zákon o e_
Govemmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre invóstície a informatizáciu č.
33112018 Z' z. o zaručenej konverzii.

Ud o pÔvod elektronic dokumentoch
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Autorizačné dokumentov v obe

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 autorĺzácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

20.07.202109:07

29.06.202108:4ô

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor Rudolf DCS K-271 7079

Zastupovaná osoba
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Okresny urad Trnava



Mandát Opravnen ie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2
Z. z. o organizacii m ĺestnej statnej spravy , Zakon c.5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Časová pečiatka k prostriedku autoľizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

29.06.202108:46Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

20.07.202109:07

Autorizované elektronické doku

Názov dokumentu coo.21 76. 1 58.2.9979046

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kval ĺfikovaná elektronická

platná

19.07.2021 08:48

20.07.2021 09:07Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Ministerstvo vnÚtra Slovenskej repu bliky, NTRSK.OOl 5 1 866

adna

Časová pečiatka ná k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky'

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

't9.07.202't 08:48Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

20.07.202109:07

Autorizované elektronické dokumen ty

Názov dokumentu coo.2't 76. 1 58.2.9979046
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Údaje novovzniknutého dokumentu v listin fornre

8Počet listov

Počet neprázdnych strán 10

Formát papiera novovzni knutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x297 mm

Počet listov I

Udaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 20,07.202109:07

7346-210720-2610

ZaľučenÚ konverziu vykonal t

lČo 36631 124
)

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

Jana

Baranovičová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bols zarufuná konwu la vykonaná áulomgtlzovaným spôsobom, údáje o mene, pŕiBzvisku, íUnkcli t o pía@vnom äŕadení ša nBuvád4jÚ'

Podpis a pečiatka

I

l'ffiffi#ä:*"
,;' 
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