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odbor starostlivosti o životné pľosfredie
oddelenie ochľany príľody a vybrnných zložiek životného pľostľedia

Kollárova 8, 917 02 Tmava

Číslo : oU-TT_oS ZP3 -20lg l 0o gąą t ĺŠ soH/Hu Trnava, 25.02.2019
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RoznodNUTrE

okľesný urad Tľnavao odboľ staŕostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie ochĺany pľírody
a vybľaných zložiek životného pľostľedia ako pľíslušný oľgan štátnej spľávy podl'a zákona
ć,.525/2003 Z. z. oštátnej správe starostlivosti oŽivotné pľostredie aozmene adoplnení Ł
niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov a ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy
odpadového hospodrírstva podl'a $ 104 ods. 1 písm. d) zákona č,.79l20l5 Z. z.' o odpadoch a o
änene a doplneni niektoých zákonov v znęní neskorších pĺedpisov (ďďej len ,,zákon
oodpadoch")' vzmysle $ 108 ods. l písm. m) zźkona oodpadoch anazál<ladevykonaného .

správneho konania podľa zákona č,. 7111967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poľiađok)
v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,spľávny poriadok")

ment

podľa ustanovenia $ 1l4 ods. l písm' a) bod 2. zěil<ona o odpadoch rozhodnutie vydané
okresným uľadom Trnava, 

'. 
odborom staľostlivosti o životné pľostľedie pod

č. oU-TT-osZP3-2O|6/023T2lŠsoH/FIu zo dňa l5.08.201ó, v znení oi"ny rozhodnütia
č. oU-TT-osZP3-20l7/004128/ŠSoH/FIu zo dřla l0. 02. 2017 prevźldzkovateľóvi

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:

FCC Trnava, s.r.o.
PľĺemyselnáL 5,9t7 01 Tľnava
31 449 697

Citovaným ľozhođnutím bol prevádzkovatel'ovi FCC Trnava' s.r.o. udelený súhlas podľa
$ 97 ods. l písm' e) bod 2. zéů<onao odpadoch na vydanie pľevádzkového poriadku zariadenia
na zhodnocovanie ođpadov Zavarská cesta, Trnava - k. ú' Tľnava, p. č,. l075ll47, 52, 53, 54,
57.

Uvedené rozhodnutie sa mení nasledovne:

Do výrokovej časti rozhodnutia sa do bodu a) dopĺňa nasledovný druh odpadu:

I r1'-- iirł}:]

Ćíslo druhu
odpadu

Nazov druhu odpadu Kategóľia
odpadu

20 0t 04 obaly z kovu o
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odôvodnenie

Dňa 01. 02. Ż019 požiadal prevádzkovatel' zariadenia na zhodnocovanie odpadov
spoloěnosť FCC Trnava' S.r.o.' Priemyselná 5,9|7 01 Tmava na okresnom úľade Tmava,
odboľe staľostlivosti o životné pľostredie, oddelení ochrany pľírody a vybraných zlożiek
Životného prostľedia o zmenu ľozhodnutia okĺesného riradu Tmava, odboru staľostlivosti
oŽivotné prostľedie č' oU_TT-oszw-Żal6/OŻ3B2lŠsoH/Hu zo dňa t5.08.20l6, vznení
zmeny rozhodnuti a č. oU-TT-o SZP3 _20 1 7 l 0O 4IŻ8 ĺ śSoH/Hu zo día I O. 02. 2a Ű .

Citovan;ým rozhodnutím bol prevádzkovatel'ovi udelený sťlhlas pođl'a $ 97 ods. l písrn. e)

bod 2. zátkona o odpadoch na vydanie prevádzkového poľiadku zaľiadenia na zhodnocovanie
odpadov Zavarská cesta' Tľnava - k. ú. Trnava, p. č. 1075|l47,52,53,54,57, ktoľý je platný
do 07. 09.2021.

Pľedmetom Zmeny ľozhodnutia je ľozšíľenie zhodnocovaných odpadov o dľuh odpadu
20 01 04 obaly z kovu.

Ł.Ziadost' o zmenu rozhodnutia, ktoľým bol udelený sťlhlas na vydanie prevádzkového
pori adku zaľiadenia na zhodnoco vanie odpado v o bsaho val a :

- identifikačné ridaje iiađateľa,
- návľh zmęny'
- kópiu ľozhodnutia č. oU_TT-osZP3-2016l023T2lŠsoHiHu zo dňa I5.08.2016,
- kópiu ľozhodnutia č. oU-TT-osZn-2an/004128/ŠSoH/Hu zo dňa |0. 02. ŻOI7,
_ kópiu zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadu 20 01 04 obaly

z kovu, ktorý je predmetom Zmerly rozhodnutia,
- návrlr prevádzkového poľiadku predmetného zariaclenia na zhodnocovanie odpadov.

Na zĺíklade predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úľad
Tmava, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany pľírody a vybľaných
z|ożíek životného prostľedia ako príslušný orgán štátnej spľávy v odpadovom hospodárstve
rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia'

Správny poplatok vzmysle zákona NR SR ě. 14511995 Z. z. ospľávnych poplatkoch
v znení neskoľších pľedpisov bol uhľadený formou potvľdenia o rihracĺe spľávneho poplatku
podľa poloŽky č,. 162 písm. y) vo výške 4 eurá pri podaní Žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku možno podat'
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na okľesný úľad Tmava, odboľ starostlivosti
o żivotné prostľedie, oddelenie ockany príľody a vybľaných zIoŽiek Životného pľostredia,
Kollárova 8,9l7 02 Trnava' odvolacím oľgánom je okrssný úľad Trnava, odbor opravných
prostľiedkov, Vajanského 2,9l7 01 Trnava. Toto rozhodnutie je pľeskúmatel'né súdom po
vyčerpaní riadnych opľavných pľostriedkov.

lng. Rudolf
vedrici odboru
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Doručuje sa
1. FCC Tmava, s.no., Priemyselná 5,9l7 0l Trnava

Na vedomĺe -po nadobudnutĺ pľávoplatnosti
1. SIZP, Maľiánska dolina 7, 949 0l Nifoa


