
$.ffi$(^ PoŠTA' &8'
Fľlráĺtglĺa og€ftr U

wt9s BanBlé B'diloa
.1277'

\

Začiatok pôvodného elektronického dokumentu

c oo.2 I 76,1 58.2.7 431 025

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slúŽi len na oddelenie jednotliuých pôvodných dokumentov.

{l



oKREsNÝ Únĺn ľnľĺva
oDBoR sTARosTLIvosľt o ŽlvoľNÉ PRoSTREDIE

oddelcĺrie ochrany pľírody a v'vbranýclr zložiek Životnóho pĺostĺedia

Kollá:ĺ:va 8

917 02Tmava

ČÍslo spisu

ou-TT-oszP3-2020/0 12859-005

09. 03.2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o zmene rozhodnutia

Popis konania / Účastnĺci konania

zmena rozhodrrrrtia č. oU-TT-osZP3-20l6lOI4279lŠsoH/tIu zo dňa 04. 05.2020' ktoým bol spoločnosti FcC
Tmava, s.r.o. udelený sťrhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre prevádzku Zberrtý

dvoĺ M., Zavarckácesta 37, Trĺava (areál skládky odpadov)

Výrok rozhodnutia

okľesný urad Trnava, odboľ starostlivosti o životnó prostľedie, oddelenie ochľany prírody a vybraných zloŽiekži'
votného prostľedia ako príslušný oľgan štátnej sprály podlia zákon a č. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti.

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľšich predpisov a ako príslušný orgán

štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 104 ods. l písm. d) zákona č. 79l2al5 Z. z. o odpadoch a o zmene

a dopinení niektoľých zílkonov v znenineskorších predpisov (ďalej len ,,zákono odpadoch")' v zmysle $ 108 ods. l
písm. m) zžkonao odpadoch ana základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.711196'| Zb. o správnom

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

meIu

podl'a ustanovenia $ l14 ods. 1 písm. a) bod 2 zákonao odpadoch ľozhodnutie vydané okresnýrn úradom Trnava,

ódboro* starostlivosti o životné pľostredie' oddelením ochrany prírody a vybľaných z|ožiek Životného pÍostľedia

pod č. 9U-TT_oSZP3-20t 6lol42'79lŠsoH/Hu za di:'a 04. 05' 2016 držiteľovi odpadu

obchodné meno: FCC Trĺava, s.ľ.o.

Sídlo: Priemyselná 5, 9l7 01 Tľnava
lČo: lt 449 697

Citovaným rozhodnutím bol dľžitel]ovi odpadu .A.S.A. Trnava, spol. s r.o., IČo: 31 449 697 udelený súhlas na

nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zber nebezpečných odpadov na prevádzke Zberný dvoľ VI., Zavarská cesÍa

37, Tľnava (areál skládky odpadov) vľátane ich prepravy od držitel'ov v okľese Trĺava do zaiadeniaĺa zber odpadov

Zbený dvor VI., Zavarskácesta 37, Trnava (aľeál skládky odpadov) za účelom ich' zberu.

Uvedené ľozhodnutie sa mení nasl'edorĺne:

1. Vo výrokovej časti ľozhodnutia sa mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného mena ,,.A.S.A. Tmava, spol'

S ľ.o." na nové obchodné meno ,,FCC Tmava, s.ľ.o..
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2. Do výrokovej časti rozhoĺlnuti'a sa do bodu a) dopĺliajú nasledovné druhy oĺtpadu zaradene podľa vyhlášky MŽP

SR č. 365/20 |5 Z. z.ktorou sa ustanovuj" xatjĺg oapádou u znení Vyhlášky MŽP sR č' 320/2017 Z' z':

Číslo drulru odpadu Nazov d.rulru odpadu Kategória odpadu

07 0l 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N

07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N

l2 03 01 vodné pľacie kvapaliny N
17 0t 06 zmesi alebo samostatn'é úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového mateľiálu a keľamiky obsahujúce

nebezpečné látky N
20 0t 05 obaly obsalrujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkarni vrátane ptázd-

nych tlakoých nádob N

Toto rozhodnutie je neoddelitellnou súčasťorr ľozhodnutia č oU'-J]-osZP3-2Ol6l014279lŠsoľVHu zo dňa 04' 05'

2016. ostatné časti rozhodnutia č. oU-TT-osZP3-z0I6l014279/ŠSoHl$uzo dňa 04. 05.2016 zostávajú nezme_

nene.

odôvodnenie

Dila24. oI' z1z1poŽiadala spoločnosť FCC Tmava' S'ľ.o.' Priemyselná 5,g|7 0ĺ Trnava' lČo: lt 449 69'7 na

okresnom úrade Tmava, odboľe starostlivosti o životné pľostľedie, oddelení ochrany pľírody a vybraných z|ožiek

životného pľostredia o zÍnenu ľozhodnutia okľesného úradu Tľnava, odboľu staľostlivosti o životné pĺostredie, od_

delenia ochrany pľíľody a vybľaných zložiek Životného prostredia č' OU-TT- osZP3'20I6l014279AsoH/Hu zo dňa

04. 05. 2016. Citovaným rozhoďnutím bol spoločnosti.A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o. udelený sťrhlas na nakladanie s

nebezpečnými odpaclmi _ zher nebezpečných tlĺlpadov na preváĺlzk e Zbemý ĺlvor VI', 7-'avarskit cesta 37' Trnava

(aľeál sktádky odpadov) vrátane ich prepravY od'd'žiteľo'" v okľese Tmava do zariaderri a na zbet odpadov Zbemý

dvorVI., Zavarskácesta37.Trnava(uróelrľtĺoľyodpadov)zaúčelomichzberu,ktoýjeplatnýdo10'05'202l'

Predmetom zmeny rozh'odnutia je zmena obchodného mena spoločnosti a rozšírenie zoznamu zberaĺých odpadclv

o 5 nových druhov odpadov uvedených v bode 2. výrokovej časti tohto rozhodnutia'

Listom č. oU-TT-o sZP3-zO20l0t 2859-002 zo dňa 12.02'2020 okľesný úľad Trĺava, odbor starostlivosti o životné

prostredie, oddeĺenie ochľany príľody a vybraných zložiekživotneho prostredia vyzvalŽiadateľa, aby v lehote do

io a"ĺ odo dňa doľučenia výzvy doplnil svoju žiadosť o:

_ kópie zmlúv nazabezpečenie následného spôsobrr zhodnotenia alebo zneškoĺlnenia všetkých odpadov, ktoré sú

predmetom zmeny rozhodnutia 
' ô ^^ ^^ôA 

__^_''x:l t.^_^-:^ ., '..,oÁonai rro, .

a záľoveŕtľozhodnutím č. oU_TT-o sZP3-2020l0 t0658_003 zo dňa 13. 02.2020 prerušil konanie v uvedenej veci'

Správne konanie bolo v súlade s $ 29 ods. l správneho poriadku prerušené od 14. 02' 2020 do 02' 03' 2020' kedy

bäla ziadosť doplnená o požadované doklady'

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

praly obsahovala:
_ identifikačne údaje Žiadatel'a,

- návrh zmeny,
- kópiu rozhodnutia č. oU-TT_o szP3-20l6l0t4279lŠsoH l]Huzo dňa 04. 05. 2016 _ súhlas na nakladaníe s nebez-

pečnými odpadmi vrátane ich prepľavy'
_ kópie zmlúv na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia prípadne zneškodnenia odpadov, ktoré sú predme_

tom zmeny rozhodnutia'
- kópiu doLumentu ',Prevádzkový 

poľiadok a opatrenia v prípade havaľi eZbemý dvoľ VI., Skládka odpadov Trnava,

Zavuskácesta 37o' zo dňa 15.0L' 2020,

- kópiu výpisu z obchodného registra okresného súdu Tľnava oddiel: Sro. Vložka číslo: l344lT k dátumu 20' 01'

2020,
- kópiu plnej moci na zastupovanie spoločnosti FCC Tmava' s'ľ'o"

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úrad Tmava, odbor starostlivosti o

životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybianýclr z],ožlekživotného prostľedia ako príslušný oľgrĺn Štátnej

spľávy v odpadovom hospodaľsťv".ôrhodol tuk, akoie uvedenó vo výrokovej časti tohto ľozh'odnutia'
zl3



Správny poplatok v z,nrysle zákonaNR SR č' 145/1995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znenineskorších predpisov
bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku podl'a položky č. 162 písm. y) vo výške 4 eu.rá pri
podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. l a 2 spľávneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okľesný úľad Tľnava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, clddelenie ochľany príľody a
vybľaných zložiek životného prostredia, Kollarova 8,9l7 02Trnava. odvolacím orgánom je okresný úrad Trnava,
odbor opľavných pľostriedkov, Vajarrského 2,9l7 01 Tmava. Toto rozhodnutie je pľeskťrmatel'né súdom po lyčer_
paní ľiadnych opľavných prostľiedkov.

Ing. Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Doručuje sa

FCC Tľnava, s.r'o.

Pľiemyselná 5

917 A1 Trnava

Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti
Typ doĺoŽky

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

Císlo rozhodnutia

Dátum vyfuorenia doloŽky:

Vytvoril

o u -TT-os zP3-2020 t0 1 2859

Hubinová Natália, Mgr,

X

02.06.2020

U e správoplatn enia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

26.O3.2A20

X

Uda rozhodnutia

Dátum nadobudnutia vykonatel'nosti

Vykonatel'nosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

26.03.2020

X

1



Koniec pÔvodného elektronického dokumentu

Object20200602 1 1 481 8847 _0.xm I

Tento list nie je súčasťou obsahu pôvodného elektronického dokumentu
a slÚŽi len na oddelenie jednotlivých pôvodných dokumentov.



osvedčovacia doloŽka
osvedčujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 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 investície a informatizáciu č.
33112018 Z. z' o zaručenej konverzii.

dokumentocho

PÔvodný dokument V elektron

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.2't 76.'t 5 8.2.7 431 025

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

v2lj3Wj0AnleEflKBvPkiwd00Ekmspp4apogTjjSTBVhGgikEqRPVlM2/TpagxHbSVCHYHGXrD+5COYknU0kvg==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object202006021 1 481 8847 _0.xml

XMLDataGontainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

zjvDzsPlWk6T05pbH9a+zs8eSzix/OY9reql hD6VREoBQohAl TpjGijbPlNSYYi9dCT3jHZyPl mfQv6pf9XTGQ==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-5'ĺ2

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

osoba' ktorá autorizáciu vykonala

Typ autorizácie

Stav autorizácĺe

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

10.03.202013.49

44.49.242412:28Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

ldentifikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Okresny urad TrnavaZastupovaná osoba
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Mandát Opravnenie 1 109, Veduci odboru okresneho uradu, Podla $ 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c. 18012013

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

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizác|e

Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

platná

02.06.202013:48

04.09.202012:28

Kvalifikovaná

02.06.202013:48

04.09.202012:28

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Neuvedené

KvaliÍikovaná e|ektronická pečať

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Autorizované elektronické doku

coo.217 6. 1 58.2.7 4U 425Názov dokumentu

autorizácieČasová pečialka pripojená k

Kvalifikovaná

10.03.202013:49

04.09.202012:28

platná

PSCA TSA 2017

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

coo.2'1 76. 1 58.2.7 431025

Autorizované elektronické

PSCA TSA2 2O2O

platná

Časová pečiatka ku autorizáciek

jeAutorizá cia zaloŽena na kval ifikovanom certiíikáte

osoba, ktorá autorizáciu a

kej republ ky,Ministerstvo vnútraSlovens NTRSK.OO 1 51 866ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Názov dokumentu

2t3



a.

Názov dokumentu

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 04.A9.202012'28

daje o konverzii

formeUdaje novovzniknutého dokumentu v

7

Formát papie ra novovzniknutého dokumentu

Formát papiera A4 (210
x 297 mm)

7Počet listov

Formát papiera

Počet neprázdnych strán

Počet listov

Object202006021 1 48 I 884 7 0.xml

elektronické

36631124

Ak bola zafučená konÉŽia vykonaná automatizovaným spÔsobom. Údaje o mene' pňe4isku. funkoi a o pŕacovnom ŽaÉdeĺĺ sa neuvádzaiú'

ZaručenÚ konveziu
+

zamestnanec pošty

Slovenská pošta, a's.'
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica'

oR os BB, oddiel Sa, vl. č. 803/3

Bednárová

Magdaléna

lČo

+)

Názov právnĺckej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvisko

7346-200904-25921

Podpis a pečiatka

9.
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