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OKRESľÝ unaD TRNAVA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ŽryoľľÉ PRosTREDIE

oddelenie ochrany príľody a vybraných zložiekživotnéholrostredia

čísto spisu

oU-TT-OSZP3 -202 1 / 0o 6426 _OO4

Kollárova 8,9l? 02 Tmava

TÍnava

0t.03.2021

odpadov bez predchádzajúceho triedenia: Zbemý dvor VI., Zavarská cesta 37,Tmava v

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podi1 q 97 ods. l písm. i) zákona č' 79/2015 Z. z. oodpadoch a o zmenea doplnení niektoých zákonov v z-nenineskorších predpisov na ziuomažďovanie odpadov držitelbm odpadu FCCTrnava' s'r'o' bez predchádzajúceho triedenia v miesie zhromažďovania odpadov Zbemýdvor VI. na Zavarskej ceste37 v Trnave v arcáliskládky odpadov

Výľok
okľesný úrad Tľnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybľaných zložiekži-votného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa 5 

j 
"o.. 

r zákona [,.'szsnóu Z. z. oštátnej spľávestarostlivosti o životné prostredie u o 
"..n. ä áopm"nĺ nĺetioryicľr zákonov v zneníneskorších predpisov a akopríslušný orgán štátnej správy odpadového hospodärstva podl'a ýĺo+ pĺ.-' d) zákona ĺ. iigĺzols Z. z' oodpadocha o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorsich preäpisov (d'alej le n ,,zákono odpadoch.,), v zmysle $l08 ods' t písm' m) zákona o odpadoch ana zétklader.ytonunet'Jsprĺuneľ,o konania podľa zákona č. 7l/1967 Zb.o správnom konaní (spľávny poľiadok) v znenineskoršich p'.api'oi (ďalej len ,,spľávny poriadok.,)

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

udel'ujesúhlas

podl'a $ 97 ods. l písm. i) zákona o
triedenia pre držiteť a odpadov

odpadoch na zkromažd'ovanie odpadov držitel'om odpadu bez predchád zajíceho

obchodné meno: FCC Trnava' s.r,o.
Sídlo: Pľiemyselná 5,917 01 Tmava
ICO: 31 449 691

Miesto zhr omažd' ov ania
areáli skládky odpadov

Súhlas sa udeľuje na:
a) zhr omažďovanie odpadov držiteľom

-o_dľ ťo- zar adený ch v zmys l e Vyhl ášky
Vyhlášky MŽP sR č' 32O/20l7 Ž. z.:

odpadu bez predchádzqtrceho triedenia pre nasledovné druhy a kategórie
MŽP SR č' 36512015 Z' z.,ktorousa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni

Čjsto druhu odpadu Názov dľuhu odpadu Kategória odpadu
12 0l 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce hálogény'okrem emulzií a ľoztokov N12 0l.l0 syntetické rezné oleje N
l3 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N



l3 0l l l syntetické hydľaulické oleje N
13 0l 12 biologicky l'ahko ľozložiteľné liydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové amazacie oleje N
13 02 06 syntetické motoľové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko rozložitel'né motorové, prevodové amazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové amazacie oleje N
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky ľahko rozložitel'né izolačné a teplonosné oleje N
13 03 l0 iné izolačné a teplonosné oleje N
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
20 0l 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0l 25 N

b) zbĺomažd'ovanie odpadov dľžiteľom odp-adu bez pľedchádzajúceho triedenia pľe nasledovné druhy a kategórie
odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP sR č,.36512015 Z. z.,ktorolsa usianovuje Katalóg odpadov v žnení
Vyhlášky trĺŽp sn č' 320l2OI7 Z. z.:

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
l 5 0 1 l l kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pór oviý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob N

Spôsob nakladania s odpadmi:
Dňiteľ odpadov vykonáva zhlromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, nakolko
vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a óddelené zhromažďovanie
účelné.
Tekuté odpady prevzaté do zariadeni a na zber odpadov, ktoých oddelené zhromažďovanie a triedenie nie je účelné,
sú zmiešavané a zhromažďované v IBC kontajneroch o objeme 1000 l alebo do nádob o objeme cca 200 l-' Z týchto
nádob sa po naplnení kapacity následne tekuté odpady odsávajú cisternou a odovzdávajú spracovateľom, u ktoých v
zariadeniach na zhodnocovanie odpadov dochádza k zmiešaniu odpadov beznežiad,a,iehó vplyw na technologický
proces zhodnocovania a živoĺré prostredie. Tuhé odpady prevzaté do zariadeni anazber odpadov, ktoľých odd-elené
zhľomažďovanie a triedenie nie je účelné, sú zmiešavané a zhromažďované v kontajneľi o objeme ..u :o m3 a po
naplnení kapacity sú následne odovzdávané na spracovanie oprávnenej organizácii.

Technické požiadavky miesta výkonu činnosti:
Prevádzka zbemého dvora, na ktorej bude vykonávané zhromažďovanie odpadov držitel'om odpadu bez predchá-
dzajúceho triedenia je umiestnené v areá|i skládky odpadu v zastrešenomaiamykatelhom stavibnom objekte So
08 _ Príshešok pre kontajnery s rozmermi 30 x7 m. Zariadenie zberného dvora ódpadov tvorí aj priľahliĺspevnená
plocha k stavebnému objektu So 08 - Prístrešok pre kontajnery. Podlaha je betónová, zabezpečenäfótiou pB _ Ho
a vyspádovaná do zbemých bezodtokových jímok.
Y zariadeni zbemého dvora sú na účel zbromažďovania odpadov bez pľedchá dzajicehotľiedenia umiestlrené:
- záchytné Vane s roštom
- plechové sudy 200 l
- plastové sudy 200 l
- bandasky
- nádoba na olej 1000 l
- kontajner na tuhé druhy odpadov, ktoľé budú zhromažďovanébez predchádzajúceho triedenia
- hasiaci prĺstroj
- havarijné zabezpečenie; lopata, metla, perlit' plastové vrecia, gumené rukavice, okuliare

Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti:
Pri vykonávaní činnosti zlvomažďovanie odpadov dľžiteľom odpadu bez pľedchádzajúceho triedeniaje potrebné
dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci apožiadavŕy požiamej ochrany ustanovené v oso_
bitných právnych predpisoch. Zodpovední pracovĺíci sú povinní pii manipulicĺi s netezp"čnými odpadmi používať
osobné ochranné pľacovné prostriedky. Zodpovedný pľacovník vykoná denne vizuálnu kontrolu priestorov zberného

2t4



/,:?

dvora a stavu havarijnej sady' Pľiestory zbemého dvoľa je potrebné sústavne udtžiavaťv poľiadku. V priestorochzbemého dvora a jeho.bezprtstredn"i utňosti platí prísny ,aii" rqĺ"nia a je zakizánj naľluaat, s otvoreným oh-ňom' Je zakázané maninu.l9v1ť s n"uäzp"eny'miiĺttami ,ni-o p.i".aľov zberného dvora a priestorov na to určený-ch' Taktiež j e zakázané..skladovať kvapahJ látky v '"'h;;ý;h Jbulo.h, iných ako sú na tento účel uľčené. Úniknebezpečnej látl<y'vznik-havárie alebo prípadné podozľenie ,Áoznenoohľozenia zĺvotneľro prostredia je povinnýkaždý pracovník' ktoý tuto skutočno.ľ 
"ĺ.iĺ, 

bezôdkladne orniÁĺľzodpovedné.,, u"áĺ"".u a v prípade jeho ne-pľítomnosti pracovníkom na váhe. Pracovníci na váhe .,ip;;iiljnformovať 
""ap"'"J"lrch pracovníkov spoloč-nosti' V prípade vzniku havárie sa pracovníci budú 

'ĺuĺŕ p'otyn.ĺ dokumentu ľ."uejxo'i, poriadok a opatrenia vprípade haváľie _ Zbemý dvoľ VI., Skládka odpadov Tmava, Zavarskácesta 37.

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udel'uje od i 1. 05.2ó2l do 10. 05.2026.

{,äľ;*ľ":Tĺä'"TäĽ,|ljii,1i;' zákonao odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva

Podmienky súhlasu:
l ' Pri vykonávaní činnosti zhromažďovania odpado.v.dľž|teľom odpadu bez predchádzajúceho tľiedenia dodržiavaťustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia všetkých súvisiacich'vykonávácích pr"aňr"' a súvisiacich právnychnoriem.
2' Y prípaďe ahýchkoltek zmien súvisiacich s vykonávaním činnosti zhromažďovania odpadov držitel,om odpadubez predchádzajúceho triedenia, požiad'ať o zmenu tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Listom zo dňa 03 ' 02' 2021'doručeným na okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenieochranypľírodyavybľaných zložiekživotnéhoprostrediaaĺaós.. 02,202l,požiaaaiaspoločnosťFCCTrnava,s'r'o'' so sídlom: Priemyselná 5,917 0l Tmava, ĺčo, iiiig-á'íl"ĺ,a'ĺ"jlen ,,FcC iň;;, s'r.o.) o udelenie súhlasuna zhromažd'ovanie odpadov držitel'om odpaáu a". yn,a"niá*ĺir""1o tľiedenia na prevádzke Zbernýdvoľ VI.,Zavarská cesta 37' Trnava nachádzajiceho sa v areáli skládky odpudou, v zmysle $ 97 ods. 1 písm. i) zákona oodpadoch.

Predmetnú činnosť zhromažďovania odpadov.držitel'om odpadu bez,.predchádzajúceho triedenia na danej pľe-vádzke žiadateľ v čase podania žiadosti vykonáva nu ,iklud" súhlasu udeleného rozhodnutím č' .U-TT-osZP3_2016/0t429llŠsoHlHuzodňal0' O:':?9l6,|I"'ýjóh'ýdol0.05.2021.Nazákladeuvedenéhoťunajší
úrad udelil norný súhlas nadvdzne,od 11. 05. 2021,v siilaie. ďgi;a. l7 zäkonao odpadoch v trvaní napátľokov,t.j. do 10.0s.2026.

Držireľ odpadov FCC Trnava, s'r'o' požiadal o udelenie súhlasu nazhroma 
'žďĺrvanie 

odpadov dľžitel,om odpadu bezpredchádzajiceho tľiedenia pľe odpády uvedené vo ýľokovej časti ľozhodnutia,nakolko vzhl'adom na násleáný'p_o'oĹ ich zhodnocovania uĹuo_"n"st odňovania nieje triedenie a oddelen é zhro-mažd'ovanie možné alebo účelné ' Zhromažďovanie odpadov držitel'om odpadu bez pľedchádzajúceho triedenia budevykonávané v zariadeni'na zber odpadov. Tekuté odpady, ktoľé sú predmetom tohto súhlasu , prevzatédo zariadeniana zber odpadov sú po dočasn om zítromaždeni expeáováne .pru"oätel'ovi, ktory odobeľá uvedené odpady spoločnedo cisterny' od pôvodcov sú oleje spravidla do.vižané" ."ú;h ;äobách o objeme 5 - 60 l, zktoých jeodsávaniecistemou technicky nemožné alebo značne problematické. T;il;;"dy, ktoré sú pľedmetom tohto súhlasu prevza-té do zariadenia na zbeľ odpadov sú po dočäsnom zhromaždení ffiru'ovuné do toho istého zaľiadenia na zneško-dňovanie odpadov a v pľípáde oddeleného zhĺomažďovania na p..á-"tno- zbemom dvoľe by sa pľepravná dávkanaplnila za veľmi dlhé'obdobie, čo by neúmerne dlho blokovaĹ nádoby na oddelené zhromažd,oyanie a následneby rástla aj ekonomická náročnosť prá."ru nakladania s odpadmi.__-

Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držitel'om odpadu bez predchádzajúceho triedenia obsaho-vala všetky náležitosti v zmysle_ $ 28 vyhlášky MŽP šR č.-;;i;;ói';>. z. ktoľouia vykonávajú niektoré ustanoveniazákona o odpadoch v zneninesk-orších predpisov, a to:
- idéntifikačné údaje žiadateĽ,a,
- druh a kategóriu odpadu'
- opis spôsobu nakladania s odpadom,
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_ zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,
- opatľenia pľe pľípad havárie,
- kópie zmlúv na zabezpečenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu, ktoý sa bude zhĺo-
mažď ov ať bez predchádzaj úceho triedenia,
K žiadosti bolo ďalej pľiloŽené:
- potvrdenie odberateľa odpadu 15 0l 10 a 15 01 l l o tom, že uvedené nebezpečné odpady nieje potrebné triediť a
zhromažďovať oddelene, nakoľko takto vyzbierané odpady budú zneškodnené ľovnakým spôsobom, a to na skládke
nebezpečného odpadu,
- kópia súhlasu, nazŕtklade ktorého vykonáva žiadateľ zhromažďovanie odpadov bez predchádzajiceho triedenia v
čase podania žiadosti _ rozhodnutie okľesného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenia
ochrany prírody a vybraných z|ožiek životného prostredia č' oU-TT-oszP3-20l6l01429l/ŠSoH/IIu zo dňa 10.

0s.2016,
_ dokument Prevádzkový poriadok a opatrenia v prípade havárie _ Zbemý dvor VI., skládka odpadov Trnava, Za-
varská cesta 37,
- kópiu výpisu z obchodného registra okľesného súdu Trnava oddiel Sro, vložka čislo 1344lT k dátumu |2,0l '202I,
- kópia súhlasu, na ktorého zäklade vykonáva žiaďateľ zber odpadov na predmetnej prevádzke v čase podania žia-
dosti - rozhodnutie okĺesného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochĺany pľírody
a vybľaných z\ožiek životného prostľedia č. oU-TT-oszP3-2oĺ6l0l4285/ŠSoH/[Iu zo dňa l0. 05.2016 a kópia
zmeny tohto rozhodnutia č. oU_TT-oSZP3-2020l0l0658_007 zo dňa 09 ' 03 ' 2020,
- kópia rozhodnutia okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany príro-
dy avybraných zložiek životného prostľedia č. oU-TT-oszP3-2ol6l0l4279lŠsoH/Hu zo dňa 04. 05' 2016 - sú_
hlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepľavy a kópia zmeny tohto rozhodnutia č. OU-TT_
oszP3-2020l0 l 2859-005 zo dňa09.03 . 2020,
_ kópia plnej moci na Zastupovanie spoločnosti.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia.

Spĺávny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. i) zákonaNR sR č' l45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni
neskorších predpisov bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID:N0l_280l2l-0165 vo ýške
l 1 eur pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňajeho doručenia na okresný úrad Tmava' odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8,9|7 02 Trnava. odvolacím oľgánom je okresný úrad Trnava,
odbor opľavných prostriedkov, Vajanského 2, 91'7 0l Trnava' Toto rozhodnutieje preskúmateľné súdom po vyčer-
paní riadnych opravných prostľiedkov.

Ing. Rudolf Koľmúth

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený etekĺonicky orgánom verejnej moci

IČo: ootstaoo Sufix; 10006

Doručuje sa
FCC Trnava' s'r.o.' Priemyselná 5,9I7 0l Trnava, Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatel'nostl

doloŽky

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

Číslo rozhodnutia

Dátu m vytvorenia doloŽky:

Vytvoril:

o U-TT_oS zP 3-2021 ĺ00 6426-004

27.04.2021

Hubĺnová Natália, Mgr

x

daje správoplatnenia rozhodnutiaU

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnosť vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

17.03.2021

X
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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 pÔsobnosli orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o e_

Governmente) v znení neskorších predpisov a výnlastou Úradú podpredsedú ilády Slovenskej republiky pre ĺnvóstície a informatizá6u č.
33112018 Z' z. o zaručenej konverzii.

ných elektron dokumentocho

PÔvodný dokument v

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.2 1 76. 1 58.2.9338693

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-s12

jcQH4uMQKavSH KYK9L b56jbj4fKU9/efGsXC Np544TRWB5TLMgVBC3Xe I 2NdK4 Hd3DZJ UpgBfwZNWOCng2kQ

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Object2021 0427 07 544937 0 0.xmt

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

sfs6JFGS SvA6c/2ghTn TB bzwQ==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-s'ĺ2

Autorizačné prvky pÔvod dokumentov v

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

Autorizácia elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

KvaIifikovaný elektronický podpis

platná

02.03.2021 08:11

29.04.2021 13:47Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorĺzácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certĺfikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentĺÍikátor Rudolf Kormuth, IDCSK-271 7079

Zastupovaná osoba

113

okresny uľad Trnava



Mandát Opravnenie 1109, Veduci odboru okresneho uradu, pod la g 9 zakona c.27212016 Z. z. $ 2 zakona c bu.-

Z. z. o organizacii mlestnej statnej spravy , Zakon c. 551201 7 Z. z. o statnej sluzbe

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

02.03.202108:11Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCATSAI 2O2O

29.A4.202113:47

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coo.217 6.1 58.2. 9338693

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

KvaliÍikovaná elektronická pečať

platná

27.04.2021 09:54

29.04.2021 13:47Čas overenia autorizácie

Miesto autoriácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certiíikáte

Osoba, ktorá autorizáciu Vykonaĺa

ldentiíikátoĺ M inĺsterstvo vnútra Slovenskej republ iky' NTRSK-00 1 51 866

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k pľostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

KvaIifikovaná

platná

27.04.2021 09:54Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

29.04.202113:47

Autorizované elektronické

coo.2'l 76. 1 58.2.9338693Názov dokumentu

2t3



'Názov dokumentu 0427075449370 O.xml

Ud novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

7Počet listov

Počet neprázdnych strán

novovzniknutého dokumentuFormát

Formát papiera Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

PoÓet listov 7

I

Úoaje o zaručenej konverzii

Evidenčné čĺslo záznamu o zaručene.i
konvezii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie

7346-210429-6578

29.04.202113:47

Zaručenú konverziu vykonal 
*

lČo 36631124

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

Meno

Priezvisko

Magdaléna

Bednárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bolá z8ruč€ná konwŽla Vykonánó automalizovaným 6pôsobom, údaje o mgne, píi€aisku, ĺunkcil a o pÍacovnom zaradsnĺ sa nolvádaojti.

Podpis a pečiatka

'';'#:ffiíľ{fi:'
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