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obvodný úrad životného pľostľedia Trnava
Kollárova 8, P. o. Box 49,917 02

odboľ kvaliĘ životného pľostredia
Trnava, Tel: 033/5564312, Fax: 033/5564199, e-mail: natalia.hubinova@tt.ouzp.sk

Číslo: G 201 l /01745/ŠSoH/Hu
oddelenie: odpadové hospodáľstvo

Trnava, 12.08.201 I
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ROZHODNUTIE

obvodný úľad životného prostľedia Tľnava, odbor kvality životného prostredia ako príslušný oľgán
štátnej spľávy odpadového hospodárstva v zmysle zÁkona č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskoľších predpisov a $ 67 ods. l
písm. d) zélkonaě.22312001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoýclr zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon o odpadoch'o) a na základę vykonaného správneho konania podl'a zźlkona
č,' 7l/1967 Zb. o spľávnom konaní (správny poriadok) v znení neskoľších predpisov (d'alej len ,,spľávny
poľiadok") udel'uje

súhlas
podl'a $ 7 ods. l písm. c) a $ 7l písm. n) zákona o odpadoch, na pľevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov pľe pľevádzkovatel'a

,'-iĺ,o. .!v:
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.A.s.A. Tľnava, spol. s ľ.o., Pľĺemyselná 51 917 01 Tľnavao
ICO: 3t 449 697.

-l.-!!n|as 
sa udel'uje na zhodnocovanie odpadov, dľuh a kategóľiu odpadov uvedených vo Vyhláške

MzP sR č,, 2841200l Z, z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoľších pľedpiśov pod
číslom:

Druh
odpadu Názov odpadu Kategóľĺa

odpadu

03 0l 0s
piliny, hobliny, odľezky, odpadové ľezivo alebo
dľevotrieskové/drevovláknitédosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

o
03 03 08 odpady z triedenia papieľa a lepenky urěených na recykláciu o
04 02 2t odpady z nespracovaných textilných vlákien o
04 02 22 zo vlákien o
07 02 t3 odpadový plast o
12 01 0s hobliny a triesky z plastov o
15 01 0t obaly z papieľa a lepenky o
15 01 02 obaly z plastov o
15 0l 03 obaly z dľeva o
15 0l 04 obaly z kovu o



15 01 05 kompozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly o
15 0l 07 obaly zo skla o
15 0l 09 obaly z textilu o
r6 01 19 plasty o
|6 0l Ż0 sklo o
t7 02 0t dľevo o
t7 02 02 sklo o
17 0Ż 03 plasty o
19 12 01 papier a lepenka o
t9 t2 04 plasty a guma o
19 t2 05 sklo

dľevo iné ako uvedené v 19 12 06
o

|9 1Ż 07 o
19 12 08 textílie o
20 0l 0t papieľ a lepenka o
20 01 02 sklo o
20 0l l0 šatstvo o
2001 ll textílie o
20 01 38 drevo iné ako uvedené v Ż0 01 37 o
20 0l 39 plasý o
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2. Súhlas sa udel'uje pľe pľevádzku: Tľnava, Zavarská cesta, p. ě. lO751l47, 52, 53, 54, 57

3. Zoznam vykonávaných činností:

R 12 Úpraua odpadov urěených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl l.
R 13 Skladovanie odpadov pľed použitím niektorej z ěinností Rl až Rl2 (okrem doěasného uloženia

pľed zberom na mieste vzniku).

4. Množstvo odpadov zhodnotených za ľok: l2 000 t

5. Spôsob nakladania s odpadmi:
V priestoroch zaľiadenia na zlrodnocovanie odpadov sú vykonávané nasledovné ěinnosti:
a) Preberanie odpadov - druhotných suľovín od pôvodcov, prijem a vykládka odpadov

z transportných vozidiel.
b) Doěasné zhromažd'ovanie odpadov až do doby ich d'alšej úpľavy alebo odvozu na zhodnotenie.
c) Tľiedenie odpadov na triediacej linke alebo mimo nej podl'a dľuhu odpadu.
d) Uprava odpadov lisovaním pomocou hydraulického paketovacieho kontinuálneho lisu Bollegľaaf

HBc_50 _ jedná sa o kontinuálny lis, ktoqý bez pľeľušenia toku vstupnej suroviny túto lisuje do
balíkov azväzuje ich viazacím drôtom alebo na dvojkomorovom lise LoM, kde sú balíky viazané
páskou.

e) Zhromažd'ovanie upľavených odpadov až do doby naplnenia transpoľtnej dávky odpadu.
Đ odvoz odpadov zo zhromažďovacieho priestoru k druhotnému využitiu - naloženie a tľanspoľt

odpadov na zhodnotęnie.

6. Technické požiadavky pľevádzky zaľiadenia:
Prevádzková' halaje jednopodlažná ocel'ová nezateplená hala s ľozmermi 66,26 m x 30,Ż5 m. Je vybavená
betónovou podlahou s povrchovou úpravou pľoti oderu' Vstupné posuvné vráta sú ocelbvé so šírkou 3,7 m.
Súčasťou zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú aj vonkajšie manipulačné a skladové plochy.

Zoznam zaľiadení na pľevádzke:
- triediaca linka s dopravníkmi na mechanické triedenie odpadov typ TL K5-P14lPg,6
- paketovací hydľaulický lis typ Bollegraaf HBC-50_l3
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- dvojkomoľový paketovací lis LoM20-2
- mechanickávźlha do 1000 kg
- autováha
- vysokozdviŽný vozík - CAT GP25N
- nizkozdviźný ruěný manipulačný vozík

7. Bezpečnostné opatľenia pľi prevádzke zaľiadenĺa:
- v priestoroch zariadenia na zhodnocovanie odpadov platí ztlkaz fajčenia,
- zakánané je manipulovanie s otvoľeným ohňom,
- zváračské práce môžu bý'vykonávané len po písomnom súhlase vedúceho prevádzky podl'a STN,
- celý objekt musí by' stále vybavený funkěnými hasiacimi prístrojmi a dostatočným množstvom

adsorpčného mateľiálu,
- v prípade vzniku haváľie je potrebné postupovať v zmysle Vypľacovaných opatrení pre prípad

havárie a v zmysle Vypľacovaného Prevádzkového poriadku.

Súhlas sa udel'uje na dobu päto ľokov odo dňa nadobudnutĺa pľávoplatnosti tohto ľozhodnutĺa.
Tunajší rńľad môže vydaný stĺhlas zmenito alebo zľušit'v zmysle $ 75 zákona o odpadoch.

8. Podmienky súhlasu:
1. Zariaďenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v srilade so zákonom o odpadoch.
Ż, V prípade akejkol'vek Zmeny týkajúcej sa pľevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov

poźiadať o zmenu tohto rozhodnutia.

odôvodnenie

Dňa 20. 07 ' 20l1 požiadala spoločnosť .A.S.A' Tľnava' spol. s r.o., Priemyselná 5, 9l7 01 Trnava na
obvodnom úrade životnélro prostrędia Tľnava, odbore kvality Životného prostľedia o udelenie súhlasu na
pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pľe prevádzku Tľnava, Zavarská cesta,
p' č. l075 ll47, 5Ż, 53, 54, 57 .

obvodný úrad životného prostredia Trnava, odbor kvality životného prostredia listom zo dňa
2Ż. 01 .20lI oznámil začiatok konania v uvedenej veci a vyzval úěastníkov konania na uplatnenie námietok
v lęhote do 7 dní. Mesto Tľnava v zastúpení primátorom mesta doľuěilo na tunajší úrad dňa 09' 08. 2011
súhlasné stanovisko bez pripomienok k pľevádzkovaniu zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa
05. 08. 20l1 pod ě. oSaZP/35639-Ż6083120l l/Do.

Zhodnocovanie odpadov kategóľie o sa vykonáva činnosťou R l Ż Úprava odpadov uľčených na
spracovanie nięktorou z činností Rl až Rl1 a ěinnosťou R l3 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej
z činností Rl aź P.12 (okrem doěasného uloženia pred zbeľom na mieste vzniku). V zariadení na
zhodnocovanie odpadov sa prebeľajú odpady od jednotlivých pôvodcov ľęSp. držitel'ov, zhľomaŽd'ujú sa,
podl'a potreby sa tľiedia a následne sa lisujú na účel ich prepravy na d'alšie zhodnotenie.

K žiadosti o udelenie súlrlasu na pľevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov bolo doložené:
návrh na zaradęnie odpadov podl'a Vyhlášky MŽP SR č,. 284lŻO0l Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v zneni neskorších pľedpisov; Pľevádzkoqý poľiadok, opatrenia v prípade havárie a technologický
reglement zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov Trnava _ Zavarská cesta; kópia výpisu z obchodného
registra oddiel Sľo vloŽka č,íslo l344lT zo dňa 24.03.20ll; kópia závereěného stanoviska vydaného
Ministerstvom životného pľostľedia SR podl'a zákona ě.24lŻ006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostľedie aozmene adoplnení niektoqých zákonov pod č. 683812010-3. lhp dňa 03. 06.20lI _realizácia
navrhovanej činnosti ,,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke Ko v Trnave" sa odpoľriěa; kópie
zmlúv na odbeľ odpadov; kópia zmluvy o spolupľáci medzi spoloěnosťou RECOPAP, spol. s ľ.o.
a spoloěnosťou .A.S.A. Trnava' spol. s ľ.o. v oblasti tľiedenia a lisovania zberového papiera a v oblasti
nájomného vzťahu.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania obvodný úrad životného
prostredia Trnava, odboľ kvality životného prostredia rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Spľávny poplatok v zmysle zźlkonaNR sR č,.l45/ľlg5 Z. z. osprávnych poplatkoch vpľedpisov bol uhradený fofmou kolkovych známok 

"o "ýsi.-bĺ0 euľa pľi podaní žiadosti.
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Poučenĺe
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $,54.ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15dní odo dňa jeho doručenia nä obuoonom 

"úrade 
ži";ňéh" ;;;;hedia Trnava,Kolláľova 8, g17 02 Trnava.Toto ľozhodnutie je pľeskúmatelhé súdom až po vyěeľp""iiĺää""n" opravného prostľiedku.Po uplynutí 1S-dňovej lehoý od doľuěeníä tońto .i'ńoJ"uliu.l. potrebné požiadaťna obvodnom úľadeživotného pľoshedia Tľnava o pótvľdenie právoplatnosti'
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Mgľ. Eduard Kľáloviě

prednosta

Doľuěuje sa:
l. .A.S.A. Tmava, spol. s r.o., Pľiemyselná 5, 9t7 0l Tľnava2' Mesto Tľnava, Mestský riľad Tľnava,' odboľ stavebný a životného pľostľedia, Trhová 3,9l7 7l Tľnava
3. .A.s.A sLoVENsKo spol. s r.o., Bľatislavská 18,900 51 Zohor

Na vedomie:

l. SIŽP, Maľiánska dolina 7,g49 01 Nitra2. SAŽP, Hanulova 5D,844 4}n*tĺ.luuu
3. Ad acta
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doslovne súhlasĺ a predloŽcnou lislinou'
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