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ROZHODNUTIE

okľesný úľad Tmava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie och_ľany prírody
a Vybľaných zložiek Životného prostredia ako príslušný oľgán štátnej spľávy podl'a zźlkona
č,, 525/2003 Z, z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zĺíkonov v znęni neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa $ t04 ods. l písm. d) zákona č,,79/2015 Z. z' o odpadoch a o

zmęne a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o odpadoch"), v zmysle $ l08 ods' l písm' m) ztkoĺa o odpadoch a na základe vykonaného
spľávneho konania podl'a ztlkona č,. 7I/1967 Zb. o správnom konaní (správny poľiadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,spľávny poľiadok")

ment

podl'a ustanovenia $ l14 ods. l písm. a) bod Ż zźtkona o odpadoch rozhodnutię vydané
obvodným úľadom Životného pľostredia Tmava, odborom kvality Životného prostredia pod
č. G 201ll0l745/ŠSotl/Hu zo dřn |2. 08' 201l, v znení zmeny rozhodnutia č. OU-TT-
oSZP3_20l6lOI4Ż92lsSoH/Hu zo dňa l0. 05' Ż016 av znení zmeny rozhodnutia č. OU-TT-
OSZP3_20l 7 na4n7lšSoH/Hu zo dřla 10. 02. 2017 prevádzkovateľovi

obchodné meno: FCC Trnava' s.r.o.
Sídlo: Pľiemyselná! s,9t7 01 Tľnava
lČo: 31449 697

Citovaným rozhodnutím bol prevádzkovatel'ovi FCC Trnava' s.r.o, udelený súhlas na
prevádzkovanie zaľiadenia na zlrodnocovanie odpadov na prevádzke Trnava, Zavaľská cesta,
p. č. l0751l47, 52, 53, 54, 57.

Uvedené ľozhodnutie sa mení nasledovne;

1' Do výľokovej časti ľozhodnutia sa do bodu l. dopĺňa nasledovný dľuh odpadu:

2. Vo výľokovej časti ľozhodnutia sa v bode 4. mení mnoŽstvo odpadov zhodnotených
zarokz pôvodného mnoŽstva l2 000 t na 20 000 t'

Čĺslo druhu
odpadu

Názov dľuhu odpadu
Kategória
odpadu

Ż0 01 04 obaly z kovu o
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odôvodnenie

Dňa 01. 02. zOLg požiadď prevádzkovateľ zariádenia na zhodnooovani1 ojľadov

,políĺio*ř ľcb'ľ;*'ą;;.",; iľiämyseln^ 5..g.L1 01 Trnava na okľesnom urade TrnaYa'

odboľe starostlivosti o Životné p.ort Ĺđi., 9{aa9ĺ.. ochľany pĺírođy a vybranych z|ožiek

Životného pľostredia o zmenu rózhođnutia obvodného úľadu živomého prosheđia Tľnava'

pdlo1u kvariry zivgt'ého pľostľelqe. o zol1/01745/ŠSoH/Hu zo dňa 12' 08' 20lI' v zneru

ä*;;;ĺ;á,,o1;; [6u'_ľľ_oszp: -2,016t0l4Ż92lšSoIVHu zo dňa 10. 05. Ż016 av znení

ffi;í i;h;Jn"tlu J. óu-ľr_o łZP1-Ż0I7/004 1 z7lŠsoH/Hu zo dňa 1,a. 02 - 2017 .

' ' Citovanýil ľózhođnutím bol pľevádzkovatel'ovĺ udelený siihlas na prevádzkovanie

zaľiadenia na zilil;;Ju*i" ođpaaôv 
"u 

prevádzke Tľnava, Z'auatská cesta, p' ó' I075|l47'

, "". 
5Ż, 33, 54,57, ktorý je platny do 07' 09' 2021'

Pľedmetoľn zmeny ĺozhođnutia je ľozšírenie zhodnocovaných ođpadov o dľuh odpadu

20 01 04 obaly z kovu a zvýšenie 
'rrož.tuu 

zhodnocovaných odpadov z pôvodného množstva

12 000 ťľokna 20 000 ťrok'

okľesný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o životné pľos!ejię,-od9:lť" oehľąnY ľ{rođy

a vybľaných z1oŽiek Životného p.o'tr.ain tstom 'o 
áňu 05, 02' Ż0I9 orłőmil zaěiatok

konania v uvedenej veci ury^ál úěastníkov konania na uplatnenie námietok'

ffi^iä. ń.'zoĺg bolo na okresný uľađ Tľnava, odbor staľostlivostí ožívotné pľostredie,

oddelenie ochľany pľíľody a vybräných zloži9k {ivo]neho. pľo;tľ9|ia d1ručené sťlhlasné

stanovisko Męsta Tľnava k zmene ."ľ,oonutĺu, ktoqým bol,y_{e|91! súhlas na prevrĺdzkovanie

zaľiadenia na zhodnocovanie odpadou ľ. osĺŽb l4Żžg-gsŻ6lŻ0l9lDo zo dňa 13.02.2019.

Žiadost]o änęnu ľozhodnutia, ktoým bol uclelený súhlas na pľevádzkovanie zaľiadenia na

zhodnocovanie odpadov obsahovala:

- identifikačné ridaje Žiadateľa,
- návľh zmeny,
- kópiu zmluvy ĺa zabezpečenie násle$élo spôsobu zhodnotenía ođpadu 20 0t 04 obaly

" 
kor'o, ktoýje predmetom zmeny ľozhodnutia)

_ Ĺáp"i"-iá)r'Jai'* ĺ."a-íuioiiąś/ŠsotĺĺHo zo dňa t2. 08. 2011,ě. oU-TT'osZP3-

20t6ĺ0l42g2-/SSotill{u zo dfia 10. 05:;ôiä;đ-ou_rT-oszP3-2aI"ĺna4wlŠsoľĺ/rĺu
íä'jnä'lo.- a;.1óii': *úhlury, na základe kloľých pľevádzkuje spoločnosť FCC Tmava,

''.". '''iáaenie 
na zhođnocovanie v šase poaaniä ziadosti o zmenu ľozhodnutia'

_ kópiu záverečné1io*.i*oui.rru e. og:8do10 _ 3,4/hp zo dňa 03' 06' 2010 vydaného

Ministeľsĺvom zivótneńo prostredia Slovenskej republiky podľ1 zárk'ory .č' 24lŻ006 Z' z'

o posudzovaní vpýov na životné pľostĺedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov

v znení n".torsioĹ pľedpisov -'re61izźlcia navľhovanej öinnosti ,,Zaľiadenie ną

zhodnocovanie odpađđv pľi skládke Ko v Tmave" sa ođpoľúča. ,

Na základe predložených đołladov avykonanél:.správneho konania okĺesný uľad

Tĺnava, ođbor staľostlivosii oŽivotné prort.đi", oddelenie.ochĺany prírody avybľaných

zložiek životného pľostredia ako prístuš.r:ý nľgan ltetne{ sqrávľ v odpadovom hospodarstve

ľozhođol tak, ako jô uveđené vo výľokovej časti tohto ĺozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle zákon1 NR SR ě. 145/1995 Z. z, o správnych poplatkoch

v znení neskoĺšíoh pi.api."" uol uhradený fon1ou łoryj.ľu o úlľade: správneho poplatku

p"ai'äĺ"lłky č. L6ä pfśm. y) vo výške 4 euľá pľi podaní Žiadosti.
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Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods' l a 2 správneho poľiadku moŽno podať

ođvolanie do 15 dní ođo,dňa jeho doručenia na okľesný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti
oživotné prostredie, oddelenie ochrany pľírody avybraných zloŽiek životného pľostľedia,
Kolláľova 8,9I7 02 Trnava. odvolacím oľgánom je okľesný úrad Tľnava, odboľ opravných
prostľiedkov, Vajanského 2,917 01 Tmava. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po
łyčerpaní ľiadnych opravných pľostľiedkov.
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Rudolf Kormúth
vedrici odboru

Doručuje sa
l. FCc Tmava, s.ľ.o., Priemyselná 5, 9|7 0l Trnava
2. Mesto Tľnava, Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Tľhová 3,

917 7l Trnava

Na vedoľnie - po nadobudnutĺ pľávoplatnosti
1' sIŽP, Mariánska dolina 7,949 0l Nitľa


