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oKRESľÝ unaD TRNAVA
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽtvoľNE PRoSTREDIE

oddelenie ochľany prírody a vybraných zloŽiek životného pľostredia
Kolláľova 8,9I7 02 Tmava

Číslo spisu

oU-TT-oszP3 -202ĺ / 00 5989 -004

Trnava

01.03.2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konanĺa / Účastníci konania

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods' 1 písm. d) zétkona č. 79l20I5 Z' z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre
pľevádzkovateľa zariadenia FCC Trnava, s.r.o. pre zariadenie na zber odpadov so sídlom na Zavarskej ceste 37 v
Trnave (Ha|a2) lFCC Tľnava, s.r.o., Priemyselná 5,gl'ĺ 0l Trnava, tČo: : I 449 697; Mesto Trnava

Výľok
okľesný úrad Tmava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany príľody a vybraných zložiek ží-
votného pľostľedia ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 5 ods. l zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a ako
pľíslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ l04 písm. d) zákona č.7912015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $

108 ods. 1 písm. m)zákona o odpadoch anazáklaďe vykonaného správneho konaniapodľa zákonač.7111967 Zb'
o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

udeľujesúhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre prevádzkovatel'a
zariaďenia:

obchodné meno: FCC Trnava, s.r.o.

Sídlo: Pľiemyselná 5, 9l7 0l Trnava
lČo: :t 449 697

Sídlo zaľiaden ia na zber odpadov: Zav arská cesta 37, Trnava (Ha|a 2)

Zoznam druhov odpadov zarudeĺýchv zmysle Vyhlášky MŽP SR č.36512015 Z' z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v zĺeniVyhlášky MŽP SR é.320l2oI7 Z. z', s ktorými sa bude v zariaďeni nakladať:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategóľia odpadu

12 01 01 piliny a tľiesky zo železných kovov o
12 0l 02 prach a zlomky zo že|ezných kovov o
12 01 03 piliny a triesky zneželezných kovov o
'|2 0I 04 prach a zlomky zneželezných kovov o
15 0l 04 obaly z kovu O
15 0106 zmiešané obaly o



t6 0l 17 Že|ezné kovy o
16 01 18 neže\ezné kovy o
17 04 0I meď,bronz, mosadz o
l7 04 02 hliník o
I7 0403 olovo O
l7 0405 že|ezo a oceľ o
17 04 06 cín o
|7 04 0'7 zmiešané kovy o
17 04 |1 káble iné ako uvedené v 17 04 l0 o
19 10 0l odpad zo že|eza a z ocele o
19 l0 02 odpad z neželezných kovov o
19 12 02 že|ezné kovy o
19 1203neželezné kovyo
20 01 40 kovy O
20 0I40 01 meď, bronz, mosadz o
20 0l40 02 hliník o
20 0I 40 03 olovo O
20 0I 40 04 zinok O
20 0L 40 05 železo a ocel' o
20 0l 40 06 cín l
20 0l 40 07 zmiešané kovy o

Spôsob nakladania s odpadmi:
Y zariadeni na zber odpadov sa vykonáva zber odpadu - zhromažďovanie odpadu od iných osôb, vrátane jeho

predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadení na spracovanie odpadov. odpady
sa v zaľiadenína zber odpadov triedia a skladujú podľa druhov v kontajneroch, prípadne budú skladované na voľnej
ploche. Po nazbieraní pľíslušného pľepravného množstva budú odvezené do zariadení na zhodnocovanie odpadov.

Techni cké údaj e prevád zky zaríadenia:
Zariadenie na zber odpadov je situované na Zavarskej ceste v k. ú. Tmava. Celá plocha zaiaďeniaje oplotená'

Pľevádzková hala je jednopodlažná oceľová hala s rozmermi 66,26 m x 30,25 m vybavená betónovou podlahou'

Na prevádzke sú umiesfirené tieto zariaďenia:
- mechanickáváha do 1000 kg
- cestná mostová váha
- vysokozdvižný vozík cAT GP25N
- nizkozdvižný ručný manipulačný vozík

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzk e zariadenia:
Pri prevádzkovarĺi zaiadenia na zberje potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochľany zdravia pri práci a

požiadavky požiarnej ochĺany ustanovené v osobitných právnych predpisoch. Zodpovední pracovníci, ktorí nakla-
dajú s odpadmi sú povinní dodržiavať zäsaďy popísané v dokumente Prevádzkoý poľiadok a opatrenia v prípade

haváľie zariadenia na zber odpadov Tľnava - Zavarská' cesta. Pľacovníci sú povinní pri manipulácii s odpadmi pou-
žívat'vhodné ooPP. Zodpovedný pracovník vykoná denne vizuálnu kontrolu priestorov prevádzkovej haly a stavu
havarijnej sady. Priestoľy na manipuláciu s odpadmi je potrebné sústavne udržiavať v poriadku. Po ukončení mani-
pulácie s odpadmi je zodpovedný pracovník povinný pľiestory upratať (pozametať, očistiť od pľípadných úkapov a
pod.). V priestoroch haly a v jej bezpľostrednej blízkosti platí prísny zŕtkazfajč,enia,požívaniaalkoholických nápojov
a je zakázane manipulovať s otvoreným ohňom. Únik nebezpečnej látky, vznik haváľie alebo prípadné podozrenie
zmožného ohrozenia životného prostľedia je povinný kúdý pracovník, ktoý takúto skutočnosť zistí, bezodkladne
oznŕlmiť zodpovednému vedúcemu.

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udeľuje od 11. 05'202I do 10' 05.2026.

V prípadoch ustanovených v $ l 14 ods. l zákona o odpadoch môže oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané ľozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.
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Podmienky súhlasu:
l. Pľiprevádzkovaĺizariaďenianazber odpadov dodržiavaťustanovenia zákonao odpadoch, ustanoveniavšetkých
súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V prípade akýchkolVek zmien súvisiacich s pľevádzkov anim zariaďenia na zber odpadov, požiadať o zmenu tohto
rozhodnutia.
3. Pľed ukončením činnosti zaiadenia na zber odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, ktoré sa nachá-
dzajú v areáli zaiaďenia na zbeľ odpadov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti zaľiaďenia na zber od-
padov sav areáli zariadenianazber odpadov nesmú nachádzať žiadne odpady.

odôvodnenie
Listom zo dňa28, 01. 202l, doručeným na okresný úrad Tľnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 0 1 , 02, 202l , požiadala spoločnosť FCC Trnava,
s.ľ.o.' so sídlom: Priemyselná 5,977 0l Tmava, tČo: : t 449 697 o udelenie súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia
nazbet odpadovv zmysle $ 97 ods. l písm. d) zákona o odpadoch so sídlom zariadenianaZavarskej ceste 37 v
Trnave (Hala2).

Jedná sa o existujúce zariadenie ĺa zber odpadov, do ktorého sú prepravované odpady od držitel'ov odpadu za
účelom ich zberu, t' j. zhromažďovania od inej osoby vrátane pľedbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu
na účely prepľavy do zariadenia na Spracovanie odpadov. Predmetné zariadeníe Žiadateľ prevádzkuje na záklaďe
súhlasu udeleného rozhodnutím č. oU-TT-oszP3-2016lo14294lŠsoHlHuzo dňa t0. 05. 20l6, ktorý je platný do
10. 05. 2021. Na základe uvedeného tunajší úrad udelil nový súhlas nadväzne, od 1 l. 05. 202l'Pri stanovení doby
platnosti súhlasu spľávny orgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17 zitkona o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť,
že súhlas možno udeliť len na určiý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do I0. 05.2026.

okľesný úrad Tmava, odboľ starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybraných z|ožiek ži-
votného prostredia listom č' oU_TT-osZP3-202Il005989-002 zo díla 04. 02' 202l oznámil začatie konania v uve-
denej veci avyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do l5 dní. Dňa l6' 02' 202l bolo na tunajší
úrad doľučené súhlasné stanovisko Mesta Trnava k udeleniu súhlasu naprevádzkovanie zariadeníanazber odpadov
vydané pod č. oSaŽPB6224-997Ol2O2llDo zo ďía 15. 02.202l.

Žiadosť o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadenia nazber odpadov obsahovala všetky náležitosti v zmysle

$ 22 vyhlášky MŽP SR č. 37ll20I5 Z. z' ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v zneni
neskoľších predpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadeníanazber odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktoými sa bude v zariadeni nakladať,
- technickéúdaje o zariadení,
_ spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly pľevádzky zaríadenia,
- opatľenia pre prípad havárie,
- kópiu záveľečného stanoviska č. 6838/2010 _3.4lhp zo dŤra 03. 06. 2010 vydaného Ministerstvom životného
prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č:.2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmeÍe a doplnení niektoých zákonov v znenineskorších predpisov,
- kópie zmlúv nazabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu.
K Žiadosti bolo ďalej priložené:
_ kópia súhlasu, na ktoľého zá,klade vykonáva žiadatel'zbeľ odpadov v čase podania žiadosti - rozhodnutie okesného
úradu Tmava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochĺany prírody a vybraných zIožiek životného
prostľedia č. oU-TT-osZP3-2O16l014294lŠSoH/!Iu zo dňa 10. 05'2016,
- dokument Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie zariaďeniana zber odpadov Tmava - Zavarská cesta,
- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

]rla základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okĺesný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o

životné prostredie, oddelenie ochrany pľírody a vybraných zloŽiek životného prostľedia ako pľíslušný orgán štátnej

správy v odpadovom hospodáľswe rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Správny poplatok v zmysle položky č. |62 písm. d) zäkona NR SR č' |45lI995 Z' z' o správnych poplatkoch v

znení neskoľších predpŕov uol uhradený formou potvrdenia o úhĺade správneho poplatku ID: N01-280I21-0I66

vo výške 1 1 eur pri podaní žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo

dňa jeho doručenia na okľesný úľad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany pľírody a

vybianých zložiekživotného prostredia, Kollárova 8,gI7 02 Trnava. odvolacím orgánom je okľesný úľad Tmava,

odbor opľavných prostriedkov, Vajanského 2,9I''l 0l Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčer-

paní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Informatívna poznámka _ tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

ĺČo: oot5ts00 Sufix: 10006

Doručuje sa

FCC Tľnava, s.r.o.' Priemyselná 5,9l',:- 01 Tmava, Slovenská ľepublika

Mesto Trnava, odbor stavábný aŽ'ivotného prostredia, Ulica Hlavná I ,9I7 7I Tmava, Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti 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 1005989-004

27.04.2021

Hubinová Natália, Mgr.

X

Udaje latnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

17.03.2021

X

1
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osvedčovacia doloŽka
edčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do lĺstinnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákona

,. go5t2o13 Z' z, o elekľonľ"ňi óoJoo" výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a dopjnení niektoých zákonov (zákon o e-

3overnmente) v znení n""ŕorsiĹň predpisóv 
" 

výr'iJxou Úradi podpredsedĹ vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č'

33112018 Z. z. o zaručenej konvezii'

Udaje o pÔvod elektronických dokumentoch

PÔvodný dokument v

Názov dokumentu

Formát dokuĺnentu

coo.21 76.'1 58.2.9336675

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

bCGYTEx0M b655kxxVcaqTTLiCTb+aBQsmQS Q==UmJFXOxnlSS6YeVC2TZtmd1 sGoEKtUS6/9sYQI9GitWO3CHJJZ

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

PÔvodný dokument v podobe

Object202 1 04 27 07 22317 33 
-0.xmlNázov dokumentu

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-s12

JgiSOZza UBSJv2hx9C +QuwdwVein/gYm0voQ/ĺFfJ j4sj pV4d FBqWT mSzwjdlemN kSkaQ==DfQcJFmdDlZcu1o ao

podobeAutorizačné prvky pÔvodných dokumentov v

oDokumentobsahujeprostriedkyautorizáciealebočasovúpečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

elektÍonického dokumentuAutorizácia

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácĺe

Miesto autorizácie

ĎalŠie Údaje o autorizácii

Kvaliíikovaný elektronický podpis

platná

02.03.202108:2Q

29.04.2021 13:35

Neuvedené

Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

osoba, ktorá autorizáciu

je certiÍikátelifikovanomna kvacta zaloŽenáAutorizá

Okresny urad Trnava

ldentifikátor

Zastupovaná osoba

1t3



Mandát Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla S 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c. 1

Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy , Zakon c.5512017 Z. z. o statnej sluzbe

Časová pečiatka k autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

02.03.202108:20Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

29.04.202113:35

Autorizované e|ektronické

Názov dokumentu coo.217 6.1 58.2.9336675

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

27.04.2021 09:22

Kvalifikovaná elektronická pečať

29.04.2021 13'.35Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor M i n|sterstvo vnútra Slovenskej repu bl iky' NTRSK-O0 1 5 1 866

Zastupovanáosoba

Mandát en

Časová pečiatka k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej peČiatky

Kvaĺifikovaná

platná

27.04.2021 09:22Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

29.04.202113:35

Autorizované elektronické dokumenty

coo.21 76. 1 58.2.9336675Názov dokumentu
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.zov dokumentu

očet listov 7

Zaručenúkonverziu

124

zamestnanec poŠty

Bednárová

.s.apošta'
nskáBa Bystrica99975IcestaPartizánska

803/Sč.vlSa,oddielB,OSOR

Magdalena

Funkcia alebo pracovné zaradenie

lČo

.) Ak bola zaručená konvoízlo wkonanó automatizovaným spôsobom. Údaje o mone' pÍjoaisku' íunkcil a o procovnom zaŕadenĺ s8 nouvádzaiú'

Názov právnickej osoby

Meno

Priezvisko

7346-210429-6539

konveĺzltUdaje o

Formát novovzniknutého dokumentu

daje novovznikn utého dokumentu v listinnej forme

1733-0.xml

'očet neprázdnych strán

Formát papiera

PoČet listov

Evidenčné iíslo záznamu o zaručenej

konvezii

Formát papiera A4 (210

x 297 mm)

sLovENsKÁ PoŠTA, a's'
Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica
-1?77'

29.04.2021 '13:35
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Podpis a pečiatka

I

7
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