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oKRESNÝ Únĺ.n pnznox
oDBoR sTARosTLIvosn o Žlvoľľp PRoSTRED]E

}v{. R. Šĺeťánika l0
902 01 Pezinok

Čĺslo spisu

ou-PK-oszP-2020 I 00587 3 -002

Pezinok

15. 07 .2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
okresný urad Pezinok, odboľ starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

ako príslušný orgán štatnej správy podl'a $ 5 ods.l zákona NR sR č.525/2003 Z. z. o štátrej spľáve
starostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov, v súlade so zákonom l 80/201 3

Z' z. o oľganizácii miestnej spľávy a o zrnene a doplnení niektoýh zákonov a orgán štátnej spĺávy
odpadového hospodárstva podlä $ l04 ods.1 písm. d) a $ 108 ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z. z.

oodpadochaozmeneadoplneníniekĺorychzákonov(ďalejlen,,zákonoodpadoch"),vsúlades$46
zákona č).7 l11967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov ( spľávny poriadok ) spoločnosti

Popis konania / Účastníci konania
obchodné meno: FCC Trnava, s.r.o.

so sídlom: Priemyselná 5,9I7 01 Trnava

prevádzka: Zbemý dvoľ Modľa' Dolná ul' č. I44,900 01 Modľa

lČo: :t 449 69'7

Výrok ľozhodnutia
podl'a $ 1 14 ods.1 písm. a) bod 2. zikona o odpadoch mení

súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ích prepravy v rámci územného obvodu Pezinok udelený
rozhodnutím okľesného úradu Pezinok, odborom staĺostlivosti o Životné pĺostľedie, štátnou spĺávou odpadovélro
hospodáľstva pod číslom: oU-PK-oSZPl201'6l4202ll/Sch zo dňa 18.04.201ó vo ýrokovej časti nasledorĺne:

l.) Meni obchoĺiné meno spoločnosti:

obchodné meno: FCC Tmava, s.r.o.

so sídlom':Pľiemyselná 5,9l7 0l Trnava

prevádzka: Zberný dvor Modľa, Dolná ul. č. l44, 900 0l Modra

lČo: lt 449 697

2.) Doplňa:

U3



nebezpečný odpad:

20 0l 05 obaly obsatrujúce zvyšky nebezpečných tátok alebo kontaminovan'é nebezpečnými látkami vrátane prázd'

nych tlakových nádob

3.) Súhlas udel'uje tunajší úrad na dobu uľčitú do: 30.09.2024,pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu' zánik alebo

zrušen'ie podľa $ 7l4 zákona o odpadoch'

4.)Vyníma bod 3':
Množstvo oĺĺpadov: 500 ton v plnom znení

5.) Dopĺňa bod 4.:

Spôsob nakladania s odpadom za text zlvomažďovanie odpadu a pľeprava:

Následne sa odpady zo zberného dvora prepravia mimo 'Územja okľesu Pezinok k opľávnenej osobe za účelom ich

zhodn'otenia, resp. zn'eškodnenia.

V ostatných častiach ľozhodnutie okľesného úľadu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy

odpadového hospodárstva č. OU-PK_oszPl20l6l4202lllSchzo dňa 18.04.20l6 zostáva nezmenené.

odôvodnenie

Spoločnosť FCC Tmava' S.r.o.' Priernyselná 5,9l7 0I' Trnava, prevádzka: Zbemý dvor Modra, Dolná ul. č. 144.

900 01 Modra požiadala tunajší uľad dňa 12.06.2020 v zastupeni vedúcej oddelenia legislatírry RNDr. Dominiky
Mindašovej o änenu sťňlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pľepravy udeleného rozhodnutím

okresného úraclu Pezinok, odborom staľĺrstlivosti cl životné prosfreĺlie, štáfnou správou cldpadového hospoclárstva

č. oU_PK-o sZP -20 I 61 4202 l I l Sch zo dňa l 8.04.20 l 6.

Žiadosť bola písomne doplnená e - mailom dha29.06.2020.
Zmenapredmetného súhlasu sa na návrh' Žiadateťa vykonáva z dôvodov zmeny skutočností ľozhodujúcich pre ly-
danie r'ozhodnutia a z vlastného podnetu pľvostupňovélro oĺgánu štátnej správy z dôvcldov zosuladenia výrokovej

časti rozhodnutia s legislatívnymi zmenami zákona o odpadoch.

Na základe pľeskúmania predložených podkladov a vykonanej miestnej ohliadky ďin 07 '07 .2020 za ičasti vedúcej

oddelenia legislatívy RNDr. Dominiky Mindašovej, spľávny orgán zistil nasledovné skutočn.osti: pľevádzka nazber
odpadov je technicky a legislatívne zabezpečenávo vyhowjúcich priestoroch. Prevádzkovatel' je povinný zaľiadenie
prevádzkovať v súlade s platnou legislatívnou v odpadovom hospodárstve, schvál'eným prevádzkovýrn poriadkom

a podmienkami zosúladenými so Všeobecne záväzným naľiadením Mesta Modľa.
K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 12.06.2020 boli predloŽené nasledovné podklady:
- po|vrdenie o úhrade správneho poplatku,
- identifikačné údaje žiadatel'a,
- plnomocenstvo,
_ výpis z obchodného ľegistľa okresného súdu Tľnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1344/T zo dňa 09.06.2020,
- zmluva o poskýovaní služieb na pľevádzkovanie zberného dvora s mestom Modra zo dňa 25.02.2020,
- zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodársťve číslo: 320T600386 so spoločnost'ou FCC Slovensko,
s'ľ.o., Bratislavská l8, 900 5l Zohor,
- potvrdenie o registracii pre spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., číslo 24l201.9nTl1,2,4,
- kópia rozhodnutia okľesného úradu Pezinok, odboru staľostlivosti o životné pľostľedie, štátnej správy odpadovóho
hospodárstva čísĺo: OU-PK-OSZP-20 1 6 l 42021 1 l Sch zo dria l 8.04' 20 l 6.

Na základe vykonaneho správneho konania rozhodol Okresný rľad Pezinok'tak, akoje uvedené vo výľokovej časti
rozhodnutia.

JUDr. Lenka Dudáková

vedúca odboľu

I)oručuje sa
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FCC Tmava, s.r.o.

Priemyselná 5

917 0I Trnava

Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

doloŽky
ttl

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

Číďo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

X

o u-P K-os zP -2020 I 00587s

03.08.2020

Ruňaninová Andrea

Udaje rávoplatnenia rozhod nutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

03.08.2020

x

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

i. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe ýkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e_

Governmente) v znení neskoršíôh predpisov a VyhláŠkou Úradú podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č'

33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.

o pÔvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v

coo.217 6.1 22.2.3s2061 0

XMLDataContainer

Hodnota eleKronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu
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Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

XMLDataGontainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

SHA-s12

dokument v elektronickej PodobePôvodný
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Funkcia pouŽĺtá pre výpočet elektronického odtlačku

Názov dokumentu

Formát dokumentu

dokumentov vAutorizačné obe

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia elektronického doku mentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

platná

16.07.2020 09:'l 1

O4.09.2O2A 12:20

Kvaliíikovaný elektronický podpis

Neuvedené

ldentifikátor

Je certifikáteAutorizácia za|oŽená na kvalifikova nom

ktorá autorizáciu nala

Lenka Dudakova, lDCSK-273'ĺ988

Okresny urad PezinokZastupovaná osoba

1t3



Mandát Opravnenie 11 09, 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. 55ĺ2017 Z. z. o statnej sluzbe

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Mĺesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizáciĺ

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Kvalifikovaná

03.08.2020 07:44

04.09.202012:20

PSCATSAI 2O2O

platná

Autorizované elektronické

Časová k autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu

Ministerswo vnútraSlovenskej republikY, NTRSK-OO 5 866
ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

coo.217 6.1 22.2.35206 1 0

pečaťKvaliÍikovaná elektronická

03.08.2020 07:44

platná

Autorizácia mentuelektronického doku

Autorizované elektronické

coa.2176.122 .2.3520610Názov dokumentu

Kvalifikovaná

platná

16.07.2A20 09:11

PSCATSAI 2O2O

04.09.2020 1 2:20

Čas vystavenia Óasovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečĺatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovei pečiatky

Časová pečiatka pri k autoriZácie

04.09.202012:20

Neuvedené

Autorizácia Je zaloŽená na kval ifikovanom certiÍikáte

Názov dokumentu



lektronickée

formeUdaje novovznĺknutého dokumentu v
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Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4 (21o
x 297 mm)

7Počet listov

Formát papiera

Počet neprázdnych strán

Počet listov

Názov dokumentu Object20200803054406 1 07_0.xm I

Evidenčné Číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-200904-2s894

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 04.09.202012:2Q

Podpis a pečiatka

su)YEil$til PoŠTe' a.s'
Partlráĺrrka oecta 9

976 99 8ĺrrlĺá Úĺĺca
.127t .

Udaje o zaručenej konverzii

ZaručenÚ konveziu vykonal 
-

36631124

Slovenská pošta, a.s.'
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB, oddiel Sa' vl. č. 803/5

+) Ak bola zafučená konwuia Vykonaná automa|izovaným spôsobom' úda.je o mene, pÍieäisku, funkcii a o pracovnom aEdenĺ sa neuvádzajú'

Magdaléna

Bednárová

zamestnanec pošty

lČo

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko

J,I J
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