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oKREsľÝ unĺD TRNAvA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ŽryoľľE PRosTREDIE

o ddelenie ochľany prírody a vybr aný ch zložiek životného prostredia
Kollárova 8'917 02 Trnava

Číslo spisu

ou-TT-oszP3 -2021 / 0 1 7 6? 9 -002
Tlnava
25.06.2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 7gl2015 Z.z. oodpadoch a o
zmene a doplnení niektoých zákonov v znenineskorších p'"dpi.ou ou vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia
na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa zariadenĺa Écc Trnava, *...o. pr" zariadeniena zhodnocovanie
odpadov Zavarcká cesta' Tľnava, k. ú. Tmava, parc . č. l075ll47, !075ll52, I11šUfi, l075l/54, I075L/57 / FCCTrnava, s.r.o., Priemyselná 5, 9l7 0l Tmava' lČo: : t 449 697

Výľok
okľesný úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany príľody a vybraných zložtek ži-
votného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 5 ods' l zákona 8. szsnóos ž. ,. i ĺtetnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov ä akoprĺslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodárswa podľa 5 lo+ pĺ.*. d) zákona č.79/2015 Z. z. oodpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenineskorších predpisov (ďalej len ,,zákono odpadoch,.), v zÄysle $l08 ods' l písm. m) zákona o odpadoch anazákladevytonuneľ'o spľávneho konania podľa zákon ač.7l/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znenineskorších predpisov (ďalej len ,,.prááy poriadok,.)

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods' l písm' e) bod 2. zákonao odpadoch na vydanie prevádzkového poľiadku zariadeniana zhodnoco-
vanie odpadov pľe prevádzkovat el,a zariadenia:

obchodné meno: FCC Tľnava, s.ľ.o.
Sídlo: Priemyselná 5,9l7 01 Trnava

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Zavarská cesta, Trnava; k. ú. Tľnava, paľc' č' IO75l/47,1ľ75ll52,
r07 5t I 53, 107 5 I I 54, 107 5 I I 57

Zoznam druhov odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky Ministeľstva životného pľostredia Slovenskej republiky č.3Í5!2015.?.:."''.ľ91T'u ustanovuje Katalóg odpadov v'zneniVyhlášky Ministeistva životného prostredia Sloven-
skej republiky č' 32012017 Z. z.,ktorou ru 

'n"ní 
a dopĺňa vyHásu Ministeľstva životného pľostľedia Slovenskej

republiky č.36512015 Z. z.,ktoroll sa ustanovuje Kataióg odpadov, s ktoými sa bude v zariadenínakladať:

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



03 01 05 piliny, hobliny, odreáky, odpadové rezivo, dľevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
0301040
03 03 08 odpady z triedenia papieľa a lepenky určených na ľecykláciu o
04 02 2I odpady z nespracovaných textilných vlákien o
04 0222 odpady zo spľacovaných textilných vlákien o
07 02 13 odpadoý plast o
12 01 05 hobliny a tľiesky z plastov o
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly o
15 01 06 zmiešané obaly o
1 5 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
16 01 19 plasý o
Í6 0I 20 sklo o
ĺ7 020I drevo o
17 02 02 sklo O
L7 02 03 plasty O
19 ĺ20I papieľ a lepenka o
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
19 12 08 textílie o
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 skto O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály nabáze lepenky (kompozity nabáae lepenky) o
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 10 šatstvo o
20 01 1l textílie o
20 01 38 dľevo iné ako uvedené v 20 0l 37 o
20 0139 plasty O

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania :

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl1
Rl3 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

Spôsob nakladania s odpadmi: 4
V priestoľochzariadeniana zhodnocovanie odpadov sú vykonávané nasledovné činnosti:
- preberanie odpadov - druhotných surovín - od pôvodcov, pľíjem a vykládka odpadov z tľanspoľtných vozidiel'
- dočasné zhtomažďovanie odpadov až do doby ich ďalšej úpľavy alebo odvozu na zhodnotenie,
- triedenie oiípadov na tľiediacej linke alebo mimo nej podľa druhu odpadu,
- úprava odpadov lisovaním pomocou hydľaulického paketovacieho kontinuálneho lisu, ktoý bez pľerušenia toku
vstupnej suľoviny tuto lisuje do balíkov a zv'ázuje ichviazacim drôtom alebo na dvojkomoľovom lise, kde sú balíky
viazané páskou,
- zhtomažďovanie upravených odpadov údo doby naplnenia transpoľtnej dávky odpadu,
- odvoz odpadov zo zhtomažďovacieho priestoru k druhotnému využitiu _ naloženie a tľanspoľt odpadov na zhod-
notenie.

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas saudeľuje od 08' 09.20zI do 07. 09.2026

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. 1, zákona o odpadoch môže oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť'
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' Podmienky súhlasu:
1 ' Pľi prevádzkovani zariadenip na zhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia
všetkých súvisiacich vykonávácích pľedpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V prípade akýchkol'vek zmieĺ súvisiacich s prevádzkovanim zaiadenia na zhodnocovanie odpadov prispôsobiť
pľevádzkoý poriadok ýmto zmenálm apožiaďať o zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku'
3. Pľed ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, kto-
ré sa nachádzajiv areá7i zariadenia na zhodnocovanie odpadov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti
zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov nesmú nachádzať žiadne
odpady.

odôvodnenie
Listom zo ďía 02. 06. 202I, doručeným na okľesný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie
ochrany pľírody a vybranýchzĺoŽiekživotného prostredia dňa 04 ' 06.2O2l,požiadala spoločnosť FCC Tmava, s'r.o.,
so sídlom: Priemyselná 5,9l7 01 Tľnava, lČo: : t 449 697 o udelenie súhlasu na vydánie prevádzkového poriadku
zariaďenia na zhodnocovanie odpadov naZavarskej ceste v Trnave, k. ú. Tmava,patc. č. 1o75ll47, t}75ll5?,
l075Il53,10751/54, I075Il57 v zmysle $ 97 ods. 1 písm' e) bod 2' zátkonao odpadoch.

Jedná sa o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie odpadov kate-
górie o činnosťou R 12 Uprava odpadov určených ,'u .p.u"ouunie niektoľou z činností Rl až Rll a činnosťou R
13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl až R12 (okrem dočasného uloŽenia pred zberom na
mieste vzniku). Y zariadeni na zhodnocovanie odpadov sa prebeľajú odpady odjednotlivých pôvodcov resp. držite-
ľov (ffzických aj pľávnických osôb), zhĺomažďujú sa' triedia sa a následne sa lisujú na účel ich pľepľavy na ďalšie
zhodnotenie. Rozhodnutím č. oU-TT-oszP3-20l6l023n2ŠsolVHu zo dÍ:ľ. 15. 08. 2016, v znení rozhodnutí č.
oU-TT-osZP3-20|7lo04t28lŠSoH/Hu zo dňa l0.02.2017 a č. oU_TT-osZP3-2Ol9l00844l/ŠSoH/Hu zo dňa
25.02.2019 bol prevádzkovateľovi udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku predmetného zariadenía
na zhodnocovanie odpadov, ktoý je platný do 07. 09. 2021 ' Na základe uvedeného oÚ Trnava udelil nový súhlas
nadväzne, od 08. 09.202I' Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17
zákona o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť ľokov, súhlas
udelil do 07.09.2026.

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariaďeniana zhodnocovanie odpadov obsahovala
všetky náležitosti v zmysle $ 23 ods. 1 vyhlášky MrŽP SR č. 371l20 15 Z. z.ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia
zákona o odpadoch v zneni neskoľších predpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- dátum začatia prevádzky,
- sídlo zaríadeníana zhodnocovanie odpadov'
- návrh pľevádzkového poľiadku pľedrnetného zariadeniana zhodnocovanie odpadov,

K žiadosti bolo ďalej priložené:
- kópie rozhodnutí okresného úradu Tmava, odboru starostlivosti o Životné pľostredie, oddelenía ochĺany pľírody
a vybľaných z\ožiek životného pľostredia č. oU-TT-osZP3-zO16l023332lŠSoHlHu zo dňa 15. 08. 20l6, č. oU-
TT'osZP3-20I7l004l28lŠsoHlHu zo dťra l0' 02.2017 a č. oU-TT-oszP3-2olgl00844l/ŠSoH/Hu zo dňa25,
02.20t9,
- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úrad Tľnava, odbor staľostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybľaných zložiekživotného prostredia ako príslušný orgánštátnej
správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo ýrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. e) zákonaNR sR č,. l45llgg5 Z' z. o spľávnych poplatkoch v
znení neskorších pľedpisov V sume ll,00 eur bol uhľadený formou potvľdenia o úhrade spľávneho poplatku ID:
N0l-260521-0438.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku možno podať odvolanie do 15 dní ododňa jeho doručenia na okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o zivotné prostľedie, oddelenie ochľany p.ĺroĺy uvybraných zloŽiekživotného prostredia, Kollárova 8,gl7 02Trnava'odvoĹcím orgánom je okľesný úrad Tmava,odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, gl7 0l Tmava. Toto rozhodnutie je p"ľeskúmatelné súdom po vyčer_paní riadnych opravných prostriedkov.

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: ootstsoĺ Sufix: 10006

Ing' Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Doručuie sa
FCC Tľnava' s.r.o.' Priemyselná 5, gl7 0l Tľnava, Slovenská ľepublika
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-.o|oŽka právoplatnostl a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril:

o U _TT-oS zP 3-2021 ĺ 0 1 7 67 9 -002

19.07.2021

Hubinová Natália, Mgr

X

Udaje správoplatnenia roz hodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

14.07.2021

X

1
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osvedčovacia doložka
.cdčuj€ľn, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a S 35 ods' 1 písm, a) zákona

č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

elektronických doku mentochUdaje o

Pôvodn dokument v elektron podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.217 6.1 58.2.9980049

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

FD0BLEAkf33lqoARlkbZblhNGFk6NJOYOWNVKMobVFbiSYGYPR26FBl6KwBYCJbdCiRPPOlrltlKgfDxVyC++w==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-512

dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

objecÝ2021 07 1 907 1 354657_0'xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

H2YaJE3SUkFgprmOqHS9Wlwl lxBzJrYXePfm+EXdlplpKSXZFWP5mi4l YCBOQl EJqRqQwem5+gL4NJvT/dByQ=-

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-512

h dokumentov v elektroni podobeAu1orizačné

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 autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

29.06.202108:44

20.07.2021 09:09Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia 1e založená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu ala

ldentiÍikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba Okresny urad Trnava

1t3



Mandát

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

opravnenie 1 í09, Veduci odboru okresneho uradu, podla g 9 zakona c.27212016 Z. z. s2
Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy , Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Kvalifikovaná

platná

29.06.202'1 08:44Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

20.07 ^2021 O9:09

Autorizované elektľonické dokumenty

Názov dokumentu coo.217 6.1 58.2. 9980049

Autorizované elektronické doku

pripojená k autorizácieČasová

Autorizácĺa pÔvodného elektronického clokutrrentu

Časová čiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifĺkovaná elektronická pečať

platná

19.07.2021 09:13

20.07.202109:09Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalĺfikovanom certĺfikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Ministerstvo vnÚtra Slovenskej republiky, NTRSK-00151866

Zastupovaná osoba

Mandát

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

19.07.2021 09:13Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCATSAI 2020

20.07.202109:09

Názov dokumentu

2t3
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menty

clokumentu Object202 1 071 9071 354657_0.xml

novovzniknutého dokumentu v listinnej fornreUdaje

7Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokunrentu

Formát papiera

Počet listov

Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

7

9

Udaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 20.07.2021 09:09

7346-210720-2618

Zaručenú konverziu vykonal 
t

lČo 3663í 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 bola zaruč€ná konvBula vykonanÉ au|ometlzováným 8pôsobom, Údaje o m€ng, ptiozvisku, funkcli a o pÍa@vnom zaradéní 6a nouvádzajú.

Podpis a pečiatka -*#iffi;ffiÉ'
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