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oKREsNÝ Únlo ľRľĺvĺ
oDBoR sTÁRosTLIVosĺ o Žtvoľľp PRoSTREDIE

oddelenic ochrany prírody a vybľaných zloŽiek živolĺóho pĺostredia

Kolláľova 8

9l'7 02Ímava

Čísb spisu

ou-T"T-o szP3 -2020 I 02 47 40 -002

30. 06. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o nnene rozhodnutia

Popis konania / Účastníci konania

Zmena rozhodnutia č. oU-TT-osZP3-2OI6l0l4276/ŠsoWHu zo dňa 10. 05. 2016, ktorým bol spoločnosti FCC
Tľnava' s.r.o' udelený súhlas na nakladanie S nebezpečnými odpadmi _ zbeľ nebezpečných odpadov na prevádzkach:
Zberný dvoľ I., Mikovíniho ulica, Trnava; Zberný dvoľ II.' Tajovského ulica' Tmava; Zbemý dvoľ I'ľ., Sasinkova
ulica, Trnava; Zbemý dvor IV., Ulica A. Kmeťa, Trnava; Zbemý dvor V., Cukrová ulica, Trnava; Zbaĺý dvor
VII', Bottova ulica, Trnava; Zbemý dvor VIII., Seredská ulica, Tmava vrátane ich prepľavy zo Zberného dvoľa
I.' Mikovíniho ulica, Trnava, Zbemého dvora II., Tajovského ulica, Tmava, Zbemého dvoľa III., Sasinkova ulica,
Trnava, Zbemého dvora IV., Ulica A. Kmeťa, Trnava, Zbemého dvora V., Cukrová ulica, Tľnava, Zbeľného dvoľa
VII., Bottova ulica, TmavaaZbeméhodvoľa VIII., Seredská ulica, Tmava do zaiadeniaĺa zber odpadov spoločnosti
FCC Trnava' S.ľ.o. (predchádzajúce obchodné meno spoločnosti: .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.), Zberný dvor Vl.,
Zavarská cesta, Trnava (aľeál skládky odpadov) za účelom ich zberu.

Výľok rozhodnutia

okresný úľad Trnava, oĺĺbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany príľody a vybľaných zložiek ži-
votného prostľedia ako príslušný orgrĺn štátnej spľávy podľa zákona č. 52512003 Z' z. o štátnej správe staľostlivosti
o životné prostredie a o Zmene a doplnerrí niektoýclr zá'konov v znenĺ neskoľších pľedpisov a ako pľíslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 104 ods. l písm. d) zákona č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákono odpadoch"), v zmysle $ 108 ods. l
písm. m) zžkonao odpadoclr anazákladevykonaného správneho konania podl'a zákonač.11l1967 Zb. o správnom
konaní (spľár,ny poriadok) v zneníneskoľších predpisov (ďalej len,,správny poľiadok")

menl

podl'a ustanovenia $ 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákon:a o odpadoch rozhodnutie vydané okresným úradom Tľnava,

odboľom starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenĺrn ochrany príľody a vybraných zloŽiek Životného prostredi'a

podč. oU-TT-osZP3-201610142"ĺ6lšSoH/Hu zo dňa 10. 05. 2016 držiteľovi odpadu

obchodné meno: FCC Tľnava, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 5, 9l-ĺ 01 Trnava
lČo: lt 449 697

Citovaným rozhodnutím bol drŽitel'ovi odpadu FCC Trnava' s.r'o. (predchádzajúce obchodné meno spoločnos-
ti: .A.S.A. Trnava, spol'. s ľ.o.), IČo: 31 449 697 udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zber ne-

bezpečných odpadov na prevádzkach Zberný dvor I., Mikovíniho ulica, Trnava; Zberný dvor [I., Tajovského ulica'
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Tmava;ZbemýdvoľIII.,Sasinkovaulica,Trnava;ZbemýdvortV.,UlicaA.Kmeťa,Tľnava;ZbemýdvorV',Cuk-
rováulica,Trnava;7berýdvoľVII.,Bottouu,,ti"u,T.naua;ZbernýdvoľVIII.,Seredskáulica,Trnavavľátaneiclr
prepľavy zo Zbeméhodvára I'., Mikovíniho ,.riĺ.u, í*u,, a, Zberného dvora II'' Tajovského u1ica' Trnava' Zberného

dvora III., Sasinkova ulica, Trnava, Zbeľného dvora tV., U:lica A. Kmeťa, Trnava, Zberného dvoľa V', Cukrová ulica'

Trnava, Zbernéhodvoľa VIl., Bottova ulica, Trnava a Zbern'ého dvora VIIĺ., Seredská ulica, Trnava do zariadenia

nazberodpadov spoločnosti FCC Tľnava, ,...o' 1pr"a"hädzajtlceobclrodné meno spoločnosti: .A.S.A. Trnava, spol'

s r'o.)' Zbernýdvoľ V[., Zavarskíĺcesta, Trnava (areál skládky odpadov) za účelom ich zberu'

Uvedené ľozhodnutie sa mení nasledovne:

1.Voýrokovejčastirozhodnutiasameníobchodnénrenospoločnostizpôvodnéhomena''.A''S.A.Trnava,spol
s ľ'o." na nové obchodné meno .,FCC Tmava' S'r'o"

2. Do výrokovej časti rozhodnutia sa do bodu a) dopĺňa nasĺedovný druh nebezpe-lný|1o6ľadu zaĺadený podl'a

vyhlášky MŽP SR č,. 36512015 Z. z. ktorousa usĺanoLie Katalóg odpaaov v znení Vyhlášky MŽP SR č'.3201201'7

Z. z.

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminovan'é nebezpečnými látkami vrátane prázd-

nych tlakových nádob

Toto rozhodnutie je neoddelitel,nou súčasťou rozhodnutia č' oU-TT-o szP3-2o|6l014276/ŠSoH/Hu zo dňa l0' 05'

2016. ostatné časti ľozhodnutia č. oU-TT-o szP3-2016lol4276lŠSoH ĺH.u zo dňa 10. 05' 20 16 zostávajts nezme-

nene

Odôvodnenie

Dňa 09. a6. z1z1požiadala spoločnosť FCC Tmava' S.r.o.' Priemyselná 5, g7'| 0l Tmava' lČo: ll 449 697 na

okresnom úrade Tmava, odboľe starostlivosti o Životné prostredie, oddelení ochĺany prírody a vybraných z|oŽiek

životnélro pľostredia o zl.nenu rozhodnutia okresnóho úradu Trnava, cldboru starostlivosti o živcltné pľostredie' od-

delenia ochrany prírody a vybraných z.ožiekživotnóho prostredia č. .U-TT-.SZP3-?0L6l0|4276lŠSoH/Hu zo dňa

l0. 05. 20l6. Citovaným rozhodnutím bol spoločnosti FCC Trnava. s.r.o. (pľedchádzajúce obchodné meno spoloč_

nosti: .A.S.A. Tmava, spol. s r'o.) udelený .,rt'lu. na nakladanie s nebezpečrrými odpa<ĺmi - zber nebezpečných od-

padov na prevádzkach žaemydvoľ I., Mijkovíniho u1ica' Trnav a; Zbemý dvoľ II', Tajovského ulica' Tmava;Zbemý

dvor lII., Sasinkova ulica, Tľnava; Zbemý dvor IV., Ulica A. Kmeťa, Trnava; Zbemý dvor V., Cukrová ulica, Tľnava;

Zbernýdvoľ V[I., Bottova ulic a,Tmava; Zberný dvor VIII., Seľedská ulica, Trnava vĺátane ich prepľavy zo Zberĺé'

ho dvoľa I., Mikovíniho ulica, Trnava, Zbernéhá dvoľa II., Tajovského ulica, Tmava ,ZbeffLého dvora III'' Sasinkova

ulica, Trnava, Zbemého dvoľa lV., Ulica A. Kmeťa, Tmava' Zbeľného dvora V', Cukrová ulica' Trnava' Zbemého

dvoĺa VlI., Bottova ulica, Trnav a a Zbeného <lvoľa VIII., Seredská ulica, Tmava do zariadenia na zber odpadov

spoločnosti FCc ľľnava, s'ĺ.o. (predchádzajiceobchodné men'o spoločnosti: .A'S.A. Trnava, spol' s r'o'), Zberný

dvorVI., Zavarskácesta,Tmava(areálskládkyodpadov)zaúčelomichzberu,ktoýjeplatnýdo10'05'202|'

Predmetorn zmenyľozhodnutia je zmena obchoĺlného mena spoločnosti a rozšíľenie zazľramv odpadov, s ktoými

sa bude nakladať a ktoré sa buĺlú prepravovať o l nový druh nebezpečného odpadu, a to o odpad 20 01 05 obaly

obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových

nádob.

Žiadosť o zmenu rozhodnutia, ktoým bol udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich pre-

pľavy obsahovala:
- identifrkačné údaje Žíadateľa,
_ návľh zmeny'
- kópiu rozhodnutia č. oU-TT_oszP3-20l6l01427ólŠSoH/Hu zo dňa l0. 05. 20t6 - súhlas na nakladanie s nebez-

pečnými odpadmi lľátane ich pľepralry,

- kópiu zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia pĺípadne zneškodnenia odpadov, ktoré sú pred-

metom zmeny rozhodnutia,
_ kópiu qipisu z obchodnóho registra okľesného súdu Tľnava oddiel: Sro, Vložka číslo: l344lT k dátumu 02' 06'

2020,
- kópiu plnej moci na zastupovanie spoĺočnosti Fcc Tmava, s'r'o" 
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Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úľad' Trnava' odbor starcstlivosti o
životné prostľedie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek Životného prostred'ia ako p'ríslu'šný oľgán štátnej
sprály v odpadovom hospodárstve rozlrodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto ľoihodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákonaNR SR č' l45ll995 Z. z. o spmvnych poplatkoclr v znenineskoršíclr predpisov
bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku podl'a položky č' 162 písm. y) vo výške ĺ euia pri
podaní žiadosti.

Poučenie
Pĺoti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. l a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okľesný úľad Trnava, odbor starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrany prírody a
r'ybľaných zložiek životného pľostredia, Ko]lárova 8, gl't 02 Trnava. oĺlvolaoím oľgánom je okresný úiad lrna.uu,
odboľ opravných prostriedkov, Vajanskóho 2,9t] 0l Tmava. Toto ľozhodnutic je pľeskúmatelhé súdom po vyčeľ-
paní ľiadnyclr opravných pľostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Doručuje sa

FCC Tľnava, s'r.o'

Pľiemyselná 5

917 01 Trnava

Slovenská ľepublíka
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DoIoŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti

doloŽky

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

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vývoril:

o U -TT-os ZP3-2020 ĺ 0247 40

23.47.2024

Hubinová Natália, Mgr

x

daje správoplatnenia rozhod nutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
čast' rozhodnutia

16.07.2020

X

Udaje vykonatel'nosti rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonatel'nosti

Vykonateľnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

16.07.2020

x

1
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osvedčovacia doloŽka
Osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveľziou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 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 Uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investĺcie a inÍormatizáciu č'
33112018 Z. z. o zaručenej konverzii.

o pÔvodných elektron dokumentoch

PÔvodný dokument v

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.21 76. I 58.2.8005660

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

mBqr4QYl LSítUZqhowjXdLnjs1RjuDKvAxLOMq9fqWC7RrvKtjiHgzlCqaiWlaSRlGoepYSBKkix5C7+NGRRmQ==

Funkcia pouŽitá pre Výpočet elektronického odtlačku sHA-s't2

Pôvodný dokument v

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object202007231 1 4456537 O.xml

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

G FT7dw4lGB5/bQFHtesp5b2a4nOwWo7UN l MýwVobbPHoAyiopww6uwU 3Jbf9gCSxvNd UwE4lcmgJESrS40cA==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Autorizačné prvky dokumentov v elektronicke

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

Autorizácia pÔvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvaliíikovaný elektronický podpis

platná

30.06.2020 '13:56

04.O9.202012:14Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je založená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentifikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba Okresny urad Trnava
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Mandát Opravnenie 1 109, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c' 1 80/20r-

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

k prostriedku autorizácieČasová

Kvalifikovaná

platná

30.06.2020 13:56

PSCA TSA2 2O2O

04.09.202012:14

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovei pečiatky

Autorizované elektronické

co a.21 7 6. 1 58.2. 8005660Názov dokumentu

Autorizácia elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

KvaliÍikovaná elektronická pečať

platná

23.07.2020 13:44

04.O9.2O2012:14Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie Údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor Ministersfuo vnútra Slovenskej republiky' NTRSK-OOí 51866

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

23.07.2020 13:44Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

04.09.202012:14

Autorizované elektronické dokumený

coo.21 76. 1 58.2.8005660Názov dokumentu
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elektronické

,:. Názov dokumentu Object20200723 1 1 4 4 56537_0.xml

Udaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

7PoČet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

Počet listov 7

8

Udaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 04.A9.202O 12:14

7346-200904-25884

Zaručenú konverziu vykonal -

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konwrzia wkonaná automalizovaným spósobom. údaje o mene, pŕie4isku' funkcii a o pŕacovnom zaradení sa neuvádzajÚ'

Magdaléna

Bednárová

Podpis a pečiatka

sLotEN$Ó &3.
Paĺťzángta I

976 80 BdE|ú
-tzt?.
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