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oKREsNÝ Únĺo ľrzľox
oDBoR sTARosTLIvosľt o ŽtvoľľÉ PRoSTREDĺE

M' R. Štefanika l0
902 01 Pezinok

Čĺslo spisu

ou-PK-oszP-2020/00s 87 1 -003

Pezinok

15.01.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
okĺesný uľad Pezinok, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, štátna správa odpadového hospodárstva

ako príslušný orgán štátnej správy podl'a $ 5 ods.l zákona NR sR č.52512003 Z. z' o štatnej správe

starostlivosti o Životné pľostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov, v súlade so zákonom l80/2013
Z. z. o oľganizácii miestnej spľávy a o zmene a doplnení niektoľjrch zákonov a orgán štátnej spľávy

odpadového hospodarstva podl'a $ 104 ods. t písm. d) a $ l08 ods. 1 písm' m) zákona č. 79l20I5 Z. z.
oodpadochaoZmeneadoplneníniektorýchzákonov(ďatejlen,,zákonoodpadoch"),vsúlades$46
zikoaa č' 1111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľších predpisov ( spľávny poriadok ) žiadateľovi

Popis konania / Účastníci konania

obchodné meno: FCC Tmava, s.r.o.

so sídlom:Priemyselná 5,9I7 01 Trnava

prevádzka: Zbemý dvor Modľa' Dolná u|. č,. 144,900 01 Modra

lČo: :t 449 697

Výrok rozhodnutia

podi'a $ 114 ods.1 písm. a) bod2. zikonao odpadoch mení

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zbeľ odpadov udelený rozhodnutím olľesného úradu Pezinok, odboru sta_

rostlivosti o životné prostľedie, štátnej správy odpadového hospodáľstva číslo: ou-PK-oszP-2016l420ll2lSch zo

dna l8.04.20l6 vo výrokovej časti nasledovne:

1.) Meni obchodné meno spoločnosti:

obchodné meno: FCC Trnava' s.ľ.o.

so sídl'om: Priemyselná 5,9l7 0l Trnava

prevádzka: Zberný dvor Modra, Dolná ul. č

ĺČo: gl 449 697

2.) Dopĺňa:
časť A./nebezpečné odpady:

144,900 0l Modra
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20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontamirrované nebezpečnýnri látkami vrátane prázd-
nych tlakoých nádob

3.) Mení:
text znenia zoznam|J elektrozariadení podľa pľílohy číslo 6 k zákonu o odpadoch v plnom znení.

4.) Súhlas udel'uje tunajší úrad na dobu u.rčiťu do: 30.09.2024, pok.ial' nenastanú dôvody na jeho

zm'enu' zánik. alebo zľušenie podl'a {i l|4 zŕÄ<ona o odpadoch.

5.) Vyníma:
Bod 3. Nakladať sa bude s odpadmi v množstve: 5200 ton ročne v plnom znení

6.) Mení:
Bod 5. Technicke požiadavky prevádzl<y zať.adenia v posĺednej vete textu nasledovne:
Zisťovanie hmotnosti ostatných 2 ng$gzpečných odpadov na certifikovanom meľadle je zabezpečené po preprave
odpadov v zariadeni na nakladanie s odpadmi prevádzkovatel'a FCC Trnava, s.r.o., Pľiemyselná 5, 9l7 01 Tĺnava
v Zbernom dvoľe VI., Zavarská cesta, Tmava.

V ostatných častiach rozhodnutie okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy
odpadového hospodárstva číslo: oU-PK-oSZP-20|6l420ll2lSchzo dŤn |8.04'2016 zostáva nezmenené.

odôvodnenie
Spoločnost'FCC Trnava' s.r.o., Príemyselná 5,9I7 01 Trnava, prevádzka: Zbemý dvoľModra' Dolnául. č. 144,
900 01 Modra požiadala tunajšĺ úrad dňa 12.06.2020 v zastúpení vedúcej oddelenia legislatívy RNDr. Dominiky
Mindašovej o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov udeleného rozhodnutím okresnóho
úradu Pezinok, odborom staľostlivosti o životné prostredie, štátrrou spľávou odpadového hospodárstva č. OU-PK_
osZP -20 16/ 420 l l2lSch zo dňa l 8.04.20 1 6.

Žiadosť bola písomne doplnená listam-i zo dňa 29.06.2020 aa9.07.2O2O.
Zmen'a pľedmetného súhlasu sa na návrh žiadatel'a vykonáva z dôvodov Zmeny skutočností rozhodujúcich pre vy-
danie rozhodnutia a z vlastného podnetu pľvostupňového oľganu štátnej spľávy z dôvodov zosúladenia vyľokovej
časti ľozhodnutia s legislatívnymi zmenami zákona o odpadoch.
okľesný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o Životné pľostľedie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č.

oU-PK-oSZP-2020l00587l-002 zo día23.06.2020 upovedomil Žiadateľa a účastníka konania Mesto Modľa, Du-
kelská 38, 900 01 Modra podl'a $ 18 ods. 3 o začati konania vo veci zmeny súhlasu na prevádzkovaníe zaľiadenia
na zber odpadov a podlla $ 2l správneho poĺiadku nariadil ústne pojednávanie spojené s rniestnym zisťovaním.
Na základe pľeskumania predloŽených podkladov a vykonanej miesfuej ohliadky za prítomnosti zástrrpcov účast-
níkov konania dŕla 07 .0"| .2020 správny oľgán zistil nasledovné skutočnosti: prevádzka na zber odpadov je technic-
ky a legislativne zabezpečená vo vyhovujúcich priestoroch. Prevádzkovatel'je povinný zariadenie prevádzkovať v
súlade s platnou legislatívnou v odpadovom hospodáľstve, schváleným pľevádzkovým poriadkom a podmienkami
zosúladenými so Všeobec;ne zŕxazĺsým naľiadením Mesta Modľa.
Účastníci konania FCC Tmava, s.r.o., Pľiemyselná 5,gĹ"10l Trnava a Mesto Modra, Dukelská 38, 900 0l Modra,
po preskúmaní doručenóho spisového materiálu a vykonaní miestnej ohliadky nevzniesli v písomnom vyjadľení dcl
zápisnice z ústneho pojednávania konaného ďňa 07.07 '2020 žiaďne námietky proti udeleniu zmeny predmetného
súhlasu'
Listom č. DoS/0907 /2020 zo dňa09.07 '2020požiada\a spoločnost'ľCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 9l'l 0l Tmava
o vynatie odpadov kat. čísla: 20 0l 03 a20 0| 04 z pôvodnej žiadosti. Tunajší úr'ad žiadosti vyhovel v plnom rozsahu.
K žiadosti doručenej tunajšiemu uľadu dňa |2.06.2020 boli predložene nasledovné podklady:
- potvľdenie o úhrade správneho poplatku,
- identifikačné údaje Žiadateľa,
- plnomocenstvo,
- výpis z obchodného registra okresného súdu Tnrava, oddiel: Sľo, Vložka číslo: 1344lT zo dňa 09'06.2020,
- zmluva o poskytovaní sluŽieb na prevádzkovanie zberného dvora s mestom Modra zo dĺla25.O2.2O20,
- zmluva o poskýovaní služieb v odpadovom hospodáľstve číslo: s20T600386 so spoločnosťou FCC Slovensko,
s.ľ.o., Bratislavská 18,900 5l Zohor,
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- potvrden''ie o registrácii pľe spoločnosť FCC Trnava, s.r.o., číslo 24l20l9lTT11,2,4,
_ kópia rozhodnutia okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prosťľedie, štátnej správy odpadoveho
hospodárstva číslo : oU _ PK -osZP -20 l 6 / 420 | l 2 l S ch zo ďŤ:.a 1 8.0 4.20 1 6'

Po pľeskúmaní spisového mateľiálu okresný úrad Pezinok konštatqe,že boli splnené podmienky pľe udelenie zmeny
súhlasu a ľozhodol tak, ako je uvedené vo ýrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle zákona NR SR č.l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov podľa položky l 62 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov pri podaní žiadosti.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie podľa $ 54 zákona č.71111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskoľších pľedpisov (sprá'rrny poriadok) do 15 dni odo dňa jeho oznámenia na okĺesnom ťtrade Pezinok, M. R.

Štefánika 10,g02 0l Pezinok'
Rozhodnutie nie je preskúmatel'né súdom.

JUDr. Lenka Dudáková

vedúca odboru

Doručuje sa

FCC Tmava, s.r.o.

Pľiemyselná 5

917 0I Trnava

Slovenská republika

Mesto Modľa

Dukelská 38

900 01 Modra

Slovenská ľepublika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril

o u-P K-os zP -2020 I 00587 1

03.08.2020

Ruňaninová Andrea

X

latnenia rozhodnutiaUd es

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znenĺ
časť rozhodnutia

03.08.2020

X

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

;. 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.
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Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

o Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
o Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Typ autorĺzácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

platná

16.07 -2020 09:12

KvaliÍikovaný elektronický podpis

04.09.202412:23Čas overenia autorizácie

Miesto autoňácie

Ďa|šie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonata

ldentifikátor Lenka Dudakova, IDCSK-2731 988

Okresny urad PezinokZastupovaná osoba
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Mandát Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.272120162.2.$2 zakona c. 1b'.

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

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

16.07.2020 09:12Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

04.09.202012:23

Autorizované elektronické dokumenty
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Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácĺe

platná

03.08.2020 07:43

Kvalifikovaná e|ektronická pečať

O4.O9.2O2O 12:23Čas overenia autorizácie

Miesto autorĺácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom cert|Íikáte

osoba, ktorá autorĺzáciu vykonala

ldentiÍikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej repu bliky' NTRSK-O0 í 5 1 866

Zastupovaná osoba Ziadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečĺatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

03.08.2020 07:43Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

04.09.202012:23

Autorizované elektronické dokumený

coo.21 7 6. 1 22.2.3520450Názov dokumentu
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dokumentu

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konvezii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Podpis a pečiatka

04.09.2O2012:23
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Ud o zaruče konvezii

formeUdaje novovzniknutého dokumentu v listin

7
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novovzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera A4 (21o
x 297 mm)

7Počet listov

Formát papiera

Počet neprázdnych strán

Počet listov

0.xml

7346-200904-25904

Zaručenú konverziu vykonal .

36631',t24

+) Ak bola zaručená konwŕzia Vykonaná aulomatizovaným spôsobom. Údaje o mene, pŕieaisku. funkcii a o p.acovnom aladenĺ sa neuvádzajú'

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
oR os BB' oddiel Sa, vl. č. 803/3

Slovenská pošta, a.s.,

Bednárová

Magdaléna

zamestnanec pošty

lČo

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko
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