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SLovENsKÁ INŠPEKCIA Žlv orľÉHo PRoSTREDIA
Inšpekto r át živ otného prostľedia Bratislava

Stále pracovisko Nitľa
Mariánska dolina 7,949 0l Nitra

č. : 785 8-3 5 553 l202l l J an/37 0 17 02I4lZ2 Nitľa 29. 09.202I

ROZIJODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostľedia, Inšpektoľát životného pľostredia Bratislava,

Stále pracovisko Nitľa, odboľ integĺovaného povoľovania a kontľoly (ďalej len ,,Inšpekciao'),

ako príslušný orgán štátnej správy podľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ |0 zákona č. 52512003 Z. z.

o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostredie ao zmene a doplnení niektoých zákonov

v zneni neskoľších pľedpisov a podľa $ 32 ods. l písm. a) zéĺkona č.39/2013 Z. z. o

integľovanej prevencii a kontľole znečisťovania životného pľostľedia'a o zmene a doplnení

niektoých zŕlkonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon oIPKZ"), na zäklade

žiadosti pľevádzkovateľa Mesto Tľnava, Hlavná l,g17 01 Tľnava, Ičo: 00 313 l14rzo día
7.6.202I doručenej Inšpekcii dňa 9. 6.202I vo veci zmeÍly integrovaného povolenia a konaní

vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a4. zákoĺao|PKZ, podľa $ 19 ods' l zálkona

oIPKZ a podľa zákona č.7111967 Zb. ospľávnom konaní (správny poriadok) vzneni
neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o správnom konaní")

mení a dopĺňa integľované povolenie

vydané rozhodnutím č. 8054-7IO3l2015lZáll370I702I4 zo dňa 10. 03.2015, ktoré nadobudlo

právoplafirosť dňa 07.04.2015 zmenené a doplnené ľozhodnutím č.4138-10457

l202O5an370l702l4lzl zo dÍ:ľ- 01. 04. 2020 (ďa|ej len,,povolenie", resp. ,,rozhodnutie"),
ktoým bola povolená činnosť v prevádzke:

,,,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava _2.etapavýstavby"rZavarská cesta 37,

Tľnava (ďalej len, prev áďzka"),

@
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kategorizovanej v zoznamepriemyselných činností v prílohe č. l k záĺkonuolPKzpod bodom:

5.3. b) Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovaniaazneškodňovania odpadu, ktoý nie

je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň,,ktoré zahÍňa:

2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie

Povolenie sa vydáva pľe pľevádzkovateľaz

a

obchodné meno:

Sídlo:
IČo:

,,F)

Mesto Tľnava
Hlavná l,9|7 01 Trnava
00 313 114

nasledovne:

1. Vo výľokovej časti ,oSúčasťou konania o vydanie integrovaného povolenia boli
nasledovnó konania s udelením súhlasov, povolení a vyjadľení a schválenia
nasledovných dokumentov:'í sa za odstavecE'1dopĺňa odstavec F) v znení:

V oblasti odpadov:
podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2, zálkonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 97 ods. 1 písm. c)
zálkona č. 7912015 Z, z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov _

Inšpekcia udel'uje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnost'ami R3, R12 a R13 uvedenými v pľílohe č. 1 k zákonu č.7912015
Z.z. o odpadoch
podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZv súčinnosti s $ 97 ods. l písm. e) bod 2.

zžlkona é.79l20l5 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení niektoľých zákonov _

Inšpekcia udelouje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku ,,Prevádzkový
poĺiadok aopatľenia vprípade havárie - Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Trnava" zaľiadenia na zneškodňovanie odpadov a zaľiadenia na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov Vypracovaného RNDr. Dominikou Mindašovou v termíne

0s12021.

I

Predmetné súhlasy Inšpekcia vydävana 5 rokov od nadobudnutia právoplanosti tohto

povolenia č. 7858-35 553l202llJanl370l70214lz2 zo dňla 29. 09. 202I.

2. V povolení v časti: r. Úaaje o pľevádzke, Aĺ. Zaradenie pľevádzky sa text v zneni:

- Zoznam wkonávanÝch činností podl'a zákona č. 22312001 Z. z. o odnadoch

Rl2 - úprava odpadov určených na Spracovanie niektoľou z činností Rl až Rl1
Rl3 _ skladovanie odpadov pľed použitím niektorej z činností Rl až Rl2

nahrádza noqim textom:

- Zoznam wkonávanÝch činností podl'a zákona č. 7912015 Z. z. o odpadoch
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R3 - recyklácia alebo spätné získavanie oľganických látok, ktoré nie sú používané ako

rožpúšťadl á (witaĺe kompostovania a iných biologických transformačných
pľocesov)

R12 _ úpľava odpadov uľčených na spľacovanie niektoĺou z činností Rl až Rl1
Rl3 _ skladovanie odpadov pľed použitím niekÍorej z činností Rl až Rl2

3. V povolení v časti: r. Úaaje o pľevádzke,B. Zátkladné infoľmácie o prevádzke -
Stľučný popis procesu zhodnocovania odpadv saza text v zneni:"Výstupom z pľocesu

spracovania/zhodnotenia odpadu j e : "

pridáva nový text v zneni;

- podrvená suľovina (dľuhotné palivo)' ktoľáje pásovým dopľavníkom dopravovaná do

zŕsobnikaa odtiaľ odoberaná do kontajnerov a dodávaná odbeľateľom

4. V povolení v časti: I. Úoaje o pľevádzke, B. Zátklradné infoľmácie o prevádzke _

odpady povolené pľeberať do pľevádzky za účelom zhodnotenia sa do tabul'ky č. 2

vkladá nový ľiadok v znení:

02 0I 04 odpadové plasty okĺem obalov o

5. V povolení v časti: II. Podmienky povolenia , D. Opatrenia pľe minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 1. znejúci:

,,Súhlas naprevádzkovanie zaĺiadeniana zhodnocovanie odpadov činnosťami R12 a R13 sa

vydáva na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplanosti tohto povolenia

č' '4138-10 457l2020lJanl370l70214lzt zo dŕra 01. 04. 2020 pte odpady uvedené v tabuľke

č. 2 ,,odpady preberané do prevádzky za ilčelom zhodnotenia", uvedenej v časti

integľovaného povolenia: (I. Udaje o pľevádzke / B. Zäk|adné informácie o prevádzke l
odpady povolené pľeberať do prevádzky za účelom zhodnotenia)'"

nahrádza novým textom:

,,Súhlas na prevžĺdzkovanie zaiadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami R3,Rl2 a

R13 'u ,ryäá.'u na dobu 5 ľokov od nadobudnutia právoplanosti tohto povolenia

č. 7858-355 53l202llJan]370t702l4lZ2 zo dÍn29.09.202l pre odpady uvedené v tabuľke

č. 2 ,,odpady pľeberané do .prevádzky za účelom zhodnotenia", uvedenej v časti

integrovaného povolenia: (I. Udaje o pľevádzke l B. Základné infoľmácie o prevádzke l
odpady povolené pľebeľať do prevádzky za účelom zhodnotenia)."

6. V povolení v časti: II. Podmienky povolenia , D. opatrenia pľe minimalizáciu,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa text v bode 2. zne}úci.

,,Pľevádzku sa povol'uj e prevádzkovať len podľa pľevádzkového poľiadku ,,Prevádzkový
poriadok a opairenia v prípade havätie _ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Tmava"
vypracovanéĹo RNDr. Dominikou Mindašovou dňa 09.12.2019 a schváleného

Mgľ' Tiborom Pekaľčíkom."

nahrádza novým textom:
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,,Prevádzlru sa povoľuje prevádzkovať len podľa pľevádzkového poľiadku ,,Prevádzkový
poľiadok a opatrenia v prípade haváľie _ Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava"

vypľacovaného RNDr. Dominikou Mindašovou dňa 31. 05. 2027.

7. V povolení v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy

monitorovania pľevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do Podávanie
správ sa text bodu7.2' ruší anahrádza sa textom v zneni;;

,,7 .2. Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o

množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatýchna zhodnotenie' o spôsobe nakladania
s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne do 28. febľuáľa
nasledujúceho ľoka príslušnému okresnému úradu, odboru staľostlivosti o životné
prostľedie a Inšpekcii
Prevádzkovateľ podáv a za prevádzku:
- zaprevzatie odpadov za účelom zhodnotenia _ hlásenie typ R'o

8. V povolení sa v časti: II. Podmienky povolenia , I. Požiadavky na spôsob a metódy

monitoľovania pľevádzky a údaje, ktoľé treba evidovat' a poskytovať
do infoľmačného systému, 7. Podávanie spľáv sa doplňa bod7.7. v znení:

,,J.7 ' Prevádzkovateľ je povinný predkladať každoročne do 15. februáľa vybľané údaje z
prevádzkovej evidencie o vyľobených a dovezených druhotných palivách okľesnému

íľadu za piedchádzajÍrci kalendárny rok. Udaje sa oznamujú prostredníctvom
Národného emisného informačného systému."

9. V povolení v časti: II. Podmienky povolenia , D. Opatrenia pľe minima|ízácia,
nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa dopĺňajú body 10. až 15. v znení:

,,10. Tuhé druhotné palivo, ktoré je ýsfupom Z pľocesu zhodnocovania odpadov činnosťou

R3 musí spĺŕať požiadavky 
-s 

ob a $ 9 ods' 11 písm. c) vyhláška vĺŽp sR
č.228l2ot4 Z.z., dosiahlo stav konca odpadu podľa $ 2 ods. 5 zákona o odpadoch

a ďalej sa nebude považovať za odpad, aIe za látku, zmes alebo výľok podľa

osobitného predpisu fNariadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 190712006 z
l8. decembra 2006 o registrácii, hodnoteni, autorizácii a obmedzovaní chemikálií
(REACH)1.

11. Pľevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu vyrobeného druhotného paliva aidaje
o jeho kvalite v iozsahu podľa pľílohy č' íavyhlášky MŽP sP.č.228l20L4 Z'z.

12' Prevádzkovatel' je povinný osvedčovať odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu

dodaného druhotného paliva pľiložením vyhlásenia o druhotnom palive v zmysle

prílohy č' 3b vyhlášky MŽP sR č. 228l20t4 Z.z.

13. Palivovyrobenézodpadov,ktoľénespĺÁapožiadavkypodľa$6bods. IaŽívyhlášky
vĺŽp sŔ č.22812014 Z'z., zostáva odpadom a nesmie sa miešat' s vyhovujúcim

druhotným palivom. Na jeho spaľovanie platia požiadavky platné pre spaľovne

odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov'
14. odpadové palivo, ktoré je výstupom Z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou

Rlž musí zädpovedať technickej noľÍne STN EN ISo 21640 Tuhé alternatívne palivá.
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Špecifikácie a triedy' a musí bý' odovzdané do zariadenia na spoluspaľovanie
odpadov alebo spaľovne odpadov.

15. Upravené odpady, ktoľé nespÍňajipožiadavky na odpadové palivo je prevádzkovateľ
povinný odovzdať oprávneným subjektom na konečné zhodnotenie činnosťami Rl až
R 1 1 na záĺkJade uzafuĺ or ených zmluvných vzťahov.'o

Toto ľozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast'integľovaného povolenia vydaného

rozhodnutím č. 8054:7t03l2015lzáv370l7020l4 zo dňa 10. 03. 2015 vznení neskoľších

zmien a doplnení pľe pľevádzku ,rZaľiadenie na zhodnocovanie odpadov Tľnava -
2.etapavýstavbyí'rZavarskácesta 37, Tľnava a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú
nezmenené.

odôvodnenĺe

lnšpekcia ako pľíslušný orgán štátnej správypodľa $ 9 ods. 1 písm. c) a $ l0 zákona

č).52512003 Z. z. o štátĺrej správe staľostlivosti oživotné pľostredie aozmene adoplnení
niektoqých zákonovvznenineskoršíchpľedpisovapodľa$ 32ods. 1písm. a)zákonaoIPKZ,
na zŕĺklade žiadosti pľevádzkovateľa Mesto Tľnava, Hlavná l, 917 01 Trnava,
rčo: 00 313 ll4, zo díla 7. 6. 2021 doručenej Inšpekcii dňa 9. 6. 202l vo veci zmeny

integľovaného povolenia a konaní vykonaných podľa $ 3 ods. 3 písm. c) bod 2. a 4. zákona

oWKZ a podľa zákoĺa o sprármom konaní mení a dopĺňa integľované povolenie pre

prevádzku ,rZariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava 2.etapa výstavby"
v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu na vydanie akfualizovaného
prevádzkového poriadku zariadenia nazhodnocovanie odpadov pre prevádzku, udelenia

súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami R3, Rl2 a Rl3,
azaptacovanie tejto zmeny do opisu a podmienok integľovaného povolenia.

Zmeĺa v činnosti preváĺdzky' ktoľá je predmetom tohto povolenia, nepľedstavuje

podstatnú zmenu. Podľa zákona NR sR č. I45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov avzneni zátkona oPKZ, časti X. Životné prostľedie, položky l7la
Sadzobníka spľávnych poplatkov zmena, ktoľá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha
spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministeľsryo životného pľostredia Slovenskej republiky k navrhovanej činnosti

,,Zariadenie zhodnocovania odpadov pri skládke Ko v Trnave" vydalo záverečné stanovisko
podľa zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod č' 683 8/201 0 -

3.4 lhp zo dÁa 03. 06. 201.0. Súčasťou navrhovanej činnosti bola posúdená aj činnosť R3
(Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoľé sa nepoužívajú ako ľozpúšťadlá)
podľa prílohy č. I zákonač.79l20l5 Z. z. o odpadoch.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integľovaného povolenia pľedložil Inšpekcii
stľučné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, aktualizovaný prevádzkový
poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov a pľotokol z analýzy tuhého druhotného
paliva.
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Spľávne konanie sa začal'o dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a jej doplnenia zist1|a,Že žiaďosť je úplná a preto

podľa $ 11 ods.5 písm. a) zákona oWKZ Inšpekcia upovedomila listom

č.7858-270l9l202llJanl370l70202l4lz2 zo dŕra 29.07.202I ptevádzkovateľa, účastníkov

konania a dotknuté otgány o začati spľávneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

a uľčila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na výadrenie sa

k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navľhnúť jeho doplnenie

v určenej lehote odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektory z účastníkov konania alebo dotknutý orgán
potľebuje na vyjadľenie sa k žiadosti dlhší čas' môže Inšpekcia podľa $ 1l ods. 6 zétkona

o PKZ na jeho Žiadosť určenú lehofu pred jej uplynutím predlziť,

Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla,žeúčastník konania môže v uľčenej lehote
alebo v pľedĺženej lehote požiadať o vy'konanie ústneho pojednávania a akžiadny z účastníkov
konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa $ 11 ods. 10 písm. e)

zžĺkona oIPKZ upustí od úsĺreho pojednávania, ak nedôjde krozpoľom medzi dotknutými
orgánmi a ak pripadné pľipomienky účashríkov konania nebudú smerovat' proti obsahu
záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Vzhľadomnato, že sanejednalo okonanieuvedenév $ l1 ods.9 zákonaoľKZ:
vydanie povolenia pre nové prevádzky,
vydanie povolenia na alĺúkoľvek podstatnú zmen:tt'

vydanie alebo zmenu povolenia pľe pľevádzky, pri ktoľých sa navrhuje uplatňovať

$ 22 ods. 6 zákonaoWKZ,
zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pľe pľevádzky podľa $ 33 ods' 1

písm. a) až e) zákona o IPKZ,
lnšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa $ l l ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa 8 7 zákona o IPKZ. okĺem:
- náIeŽitostí žiadosti podľa $ 7 ods. 1 písm. a) až i), písm. m) a písm. q)

- prílohy žiadosti podľa $ 7 ods. 2 písm. c zákona o IPKZ
zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejneniapo dobu najmenej l5 dní stľučného
zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskýnuté prevádzkovateľom
o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa $ 1 1

ods' 5 písm. c) zákona o IPKZ.
zveľejnenia na svojom webovom sídle, v infoľmačnom systéme integľovanej prevencie
akontľoly znečisťovania anajmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy
dotknutej veľejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzw dotknutej
verejnosti avýmy verejnosti kmožnosti vyjadľenia sa kzačatiu konania vlehote
najmenej 30 dní podľa $ l l ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ.
požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zveľejnila žiadosť na svojom
webovom sídle a úľadnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom,
podľa $ l1 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
ústneho pojednávania podľa $ 15 zákona o IPKZ.
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Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny zúčastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiada1
o pÍedlženie lehoty na vyjadľenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa $ 1l ods. 5 písm. a) zákona oľ|KZ zaslal
svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pľe predmétnú pľevádzku otcresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrány príľody a vybraných
ztožiekživotného prostredia listom č. oU_TT_oszP3-2O2IlO22g4g-OO2 roáíru09. 08. ž027,b",
námietok a pripomienok.

Inšpekcia podľa $ 19 ods. I zákona oIPKZ apodľa $ 33 ods. 2 zákona o spľármom
konaní listom č. 7858-34379l202llJan/370t70202l4lz2 zo dňa 20. 0g. 202I dala možnosť
účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom ľozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred
vydaním rozhodnutia a určila lehotu 3 dni na uplatnenie svojich pripomienok a námietok,
na vyjadrenie sa k podkladu ľozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnostbu navľhnúť jeho
doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia upovedomenia.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadľenie.

Súčast'ou integľovaného povoľovania bolo podľa zákona o 1PKZkonanie:
v oblasti odpadov

- podľa$3ods.3písm.c)bod2.zákonaoWI(Zvsúčinnostis$97ods. 1písm. c) zákona
č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch aozmene adoplnení niektoľých zákonov _ konanie o
udelení súhlasu na prev ádzkovanie zaiadeniana zhodnocovanie odpadov,

- podľa$ 3 ods.3písm. c)bod 4.záú<onaoIPKZvsúčinnosti s $ 97 ods. 1písm. e)bod2.
zákona č.79l20l5 Z, z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákónov _ konanie
oudelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov

. Inšpekciazaptacovala do rozhodnutia súhlas na vydanie aktualizovaného prevádzkového
poriadku zanadenia na zhodnocovanie odpadov pľe prevádzku a súhlas naprevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov do opisu á podmienok integrovuneľ'o povolenia
v súvislosti s rozšírením zhodnocovania odpadov tinnosťou R3. Zároveň inšpekcia
aktualizovala vybľané podmienky integrovanéňo povolenia v súvislosti s aktuálnou piatnou
legislatívou.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný
negatívny vplyv na životné prostľedie cudzieho štátu, preto cudzi dotknutý orgán nebol
požiadaný o vyjadľenie, ani sa nezúčastnil povoľovacióho procesu a Inšpekcia neuložila
opatľenia na minima|izáciu dial'kového znečisťovania a cezhraničného vplyvtl znečisťovania.

1 . Inšpekcia pľeskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela
K zaveru' že navrhované riešenie spĺňa požiadavky akritériá ustanovené v predpisoch
uprawjúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na zátk|ade
pľeskúmania azhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadľenia dotknutého orgánu
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avykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohľozené ani neprimerane

obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochľany životného pľostredia podľa zákona
oWKZ arozhodla tak, ako je uvedené vo vyľokovej časti ľozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa ustanovení $ 53 a $ 54 správneho zákona moŽno podať
na Slovenskú inšpekciu životného pľostredia, Inšpektoľát životného pľostľedia Bľatislava,
Stále pracovisko Nitľa, odboľ integrovaného povoľovania a kontľoly, Mariánska dolina 7,

949 0I Nitľa odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia ľozhodnutia
účastníkovi konania.

Ak toto ľozhodnutie po vyčeľpaní pľípustných riadnych opravných pľostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže bý'pľeskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimíľ Poljak
riaditeľ

Doľučuje sa:
Účastníkom konania:
l. Mesto Trnava, Hlavná I,9I7 01 Trnava
2. FCC Slovensko, s.r.o., Bľatislavská 18, 900 5l Zohor

Dotknu|ým oľgánom a organizátciám:
(p o nado budnutí práv op l atio s ti)
3' olaesný úľad Tľnava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8,

917 0l Trnava, štátna spľávav odpadovom hospodáĺstve
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