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OKRESNY URAD TRNAVA
oDBoR STARoSTLIVosTI o ŽIVoTNÉ pRosľRpolp

oddelenie ochrany pľíľody a vybraných z|ožiek životného pľostredia

Kolláľova 8'9I7 0z Tmava

číslo spisu

ou-TT-OSZP3 -2021 I 0 | 5 69 5 -00 4

Trnava

14.06.202t

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. c) zákona č.79l20L5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a

dóphení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

pľe pľevádzk ovateľazariadenia RECOPAP, s.ľ.o. pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zavarskĺĺ cesta, Trnava,

k. ú. Trnava, paľc. č. 10'751147,IO75I152,IO75Il53,10751154,10751'15'7 / RECOPAP' s.r.o.' Bratislavská 18, 900

51 Zohoľ; Mesto Tmava; FCC Slovensko' s.ľ,o., Bratislavská l8, 900 5| Zohor

Výľok
okľesný úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ži-

votného prostredia ako príslušný orgŕn štátnej správy podľa $ 5 ods. 1 zäkona č. 52512003 Z' z' o štátnej správe

starost|ivosti o životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov a ako

pľíslušný orgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva podľa $ 104 písm. d) zákona č,. 79l20l5.Z. z. o odpadoch

a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znenineskorších predpisov (ďalej len ,,zäkon o odpadoch"), v zmysle $

108 ods, l písm. m) zákona o odpadoch ana zäklaďe vykonaného správneho konania podl'a zákona č.7111967 Zb.

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

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm' c) zákona o odpadoch naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre pre-

vádzkov ate ľ a zar iaďenia:

obchodné meno: RECOPAP' s.ľ.o.

Sídlo: Bľatislavská 18, 900 5I Zohor
IČo: :s 8'17 25L

Sídlo zaľiadgnia na zhodnocovanie odpadov: Zavarská cesta, Trnava; k. ú. Trnava, parc. č. I075Il47, I075Il52,

r07 5ý 53, 107 5l I 54, r07 5l I 5',7

Zoznamdruhov odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky Ministeľstva životného pľostredia Slovenskej republiky č.

36512015 Z. z.,ktorolsa ustanovuje Katalóg odpadov v zneniVyhlášky Ministerstva životného prostredia Sloven-

skej republiky č,' 320l2OI7 Z. z',ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministeľstva životného pľostredia Slovenskej

republiky č.36512015 Z. z.,ktorol sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategóľie ostatný odpad, s ktoými sa bude

v zariadeni nakladať:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu



03 03 08 odpady z triedenia papieľa a lepenky určených na ľecykláciu
94.0? ?! odpady 

' n"sp.a"olruných textiiných vlákien
210^??? 

odpady zo spracovani,ôh textĺlni,Ĺh vlákien
07 02 13 odpadovýplast

!?01 05 hobliny a triesky z plastov

]: 91 9l obaly zpapieľa a lepenky
15 0102 obaly zplastov
15 0l 05 kompozitné obaly
15 01 09 obaly ztexrilu
16 01 19plasý
17 02 03 plasý
19 12 0l papier a lepenka
19 12 04 plasý a guma
19 12 08 textílie
20 01 01 papier a lepenka
20 0l 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 0l39 plasý

?:1":y vykonávaných činností zhodnocovania:
n.I2 Uprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R' až Rl lRl3 Skladovanie odpadov ired pouzĺtĺ' iŕrcor.J , ĺi*oJ nl" uz plz(okľem dočasného uloženia pľed zbeľomna mieste vzniku)

Množstvo odpadov zhodnotených za rok:8 000 t

Spôsob nakladania s odpadmi:
V priestoroch zariad'eniina zhodnocovanie odpadov sú vykonávané nasledovné činnosti:- preberanie druhotných suľovín u uy'"pu-uuneho_ odpuáu ia rii"l*"na právnických osôb a nás'edný dovoz dohaly na lisovanie a triedenie _ pľĺiem u iyĹiĺor.uodp'adov z transportných vozidiel,- triedenie druhotných surovín a ."pu.ouánJt o odpadu podl,a druhov,- lisovanie druhotných suľovín,
- zhromažďovanie upľavených odpadov až do.doby naplnenia transportnej dávky odpadu,- naloženie a tľansport odpádov nu 

"hodnot"nr".
Technické údaje prevád zky zariad,enia:
Zoznam zariadeni na prevádzke:
- paketovací hydraulický lis ýp HBC-50-13
- veľtikálny balíkovací 

5 1oú : o @3 0-2j dvojkomorový
- tľiediaca linka typ TLKs-Pt4lPg,č
- vysokozdvižný vozikvzv GDP3'VX YALE na prepľa* zlisovaných balíkov- autováha na zistbvanie presného množstva druhotných surovín 

' *'ryL'rr uarrKov 
.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzk e zariadenia:
Pri pľevádzkovani zariaá"nň 

'u 
zhodnocovanie je potreb né dodtžiav,ať podmienky bezpečnosti a ochrany zdtaviapri pľáci apožiadavky.požiamej o'l"anľ ust1ou"né u osobitnýcľrprávnych predpisoch. Zodpovední pracovníci súpovinní pri manipulácii s odpadm ĺ po'zí'ii',lrodné osobné o.r,.unäe prucovné prostriedky. Zodpovedný pľacovníkvykoná denne vizuátnu'korľrolu p'i""o'ou prevádzkovej r,ury u ,tu*. h11anjnej sady. ŕriesto ry halyje potľebnéudržiavať v poriadku' V priestorocľ' 

"u"men'o 
dvoľa a jeho ú"'"p.*o.a""J blízkosti platí prísny zákaz fajčenia a jezakázané nakladať s otvoreným ohňom. Unik nebezp šĺnqíiĺi,"rrnik havárie alebo prípadné podozľenie z mož-ného ohrozenia životného próstredia j' po"ňy'*uždý pr";o;;ŕ',iiorytuto skutočnorŕ 

'i.tĺ, 
bezodkladne oznámiťzodpovednému vedúcemu'a-v prípade jeho nepríto-nortĺ p*"o'nŕ"'i,'kro.ý ho zasfupuje. V pľípade vzniku havá_rie sa pľacovníci budú riadit'päkynmĺäotu*"nĺ, ľľevádzkový po.iuaot a opatľenia v pľípade havárie'

Doba, na ktoľú sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udel'uje od 20' 08.2ó2l ĺJ,o 19' 08' 2026'
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V pľípadoch ustanovených v $ 1 i4 ods. I zákona o odpadoch môže orgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1. Pri pľevádzkovanizariadeniana zhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia
všetkých súvisiacich vykonávacích pĺedpisov a súvisiacich pľávnych noľiem.
2. V prípade akýchkolVek zmien súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov, požiadať o
Zmenu tohto ľozhodnutia'
3. Pľed ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, kto_

ré sa nachádzajiv areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov, oprávneným organizitciám' Po ukončení činnosti
zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa V areálizariaďenia na zhodnocovanie odpadov nesmú nachádzať žĺadĺe
odpady.

odôvodnenie

Listom zo dŕra 1 3 . 05. 202 1 , doručeným na okĺesný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie
ochrany pľíľody a vybľaných zĺožiek životného pľostľedia dťla l7 . 05 . 202l, požiada|a spoločnosť RECOPAP, s.r.o.,

so sídlom: Bratislavská 18' 900 5l Zohor,lČo::s 877 251o udelenie súhlasu naptevádzkovanie zariadeniana
zhodnocovanieodpadovnaZavarskejcestevTmave,k.ú.Tmava,parc.č' lO75ll47,lO75|l5z,I075Il53,I075ll54,
l075ll57 v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie odpadov kate-
górie o činnosťou R 12 Úpľava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až Rl1 a činnosťou R
13 Skladovanie odpadov pľed použitím niektorej z činností Rl až Rl2 (okľem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku). Y zariadeni na zhodnocovanie odpadov sa preberajú odpady od jednotlivých pôvodcov resp.

dľžiteľov (fyzických aj pľávnických osôb), zhľomažďuji sa, triedia sa a následne sa lisujú na účel ich prepravy na
ďalšie zhodnotenie.

Predmetné zariadeni.e žíadateľ v čase podania Žiadosti prevádzkuje na základe súhlasu udeleného rozhodnutím č. G
20lllolsgllŠsorĺnĺu zo dňa 26. 07 . 20ÍI, v zĺeni rozhodnutia č. oU-TT-oSZP3-2ol6l0I4422/ŠsoHlHu zo dňa
09. 05. 2016 (ylredlŽenie platnosti súhlasu), ktoý je platný do l9' 08.202I 'Na základe uvedeného tunajší úrad udelil
noý súhlas nadväzne, od 20. 08. z02l . Pľi stanovení doby platnosti súhlasu správny oľgán postupoval v súlade s

$ 97 ods. I''ĺ zäkona o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na
päť ľokov, súhlas udelil do 19.08.2026.

okľesný úrad Tmava, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochrany pľírody a vybraných z|ožiek h-
votného pľostredia listom č' oU_TT-oszP3-20z1l015695-002 zo dia24.05.2021 oznámilzačatie konania v uve_
denej veci avyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do 10 dní. Dňa 0l. 06.202l bolo na tunajší
úrad doručené súhlasné stanovisko Mesta Trnava k udeleniu súhlasu naprevádzkovanie predmetného zariadeniana
zhodnocovanie odpadov vydané pod č. oSaŽP/3 800 7 -7 67 88l2021lDo zo dňa 0 1 . 06. 202l . u

Žiadosť o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadeniana zhodnocovanie odpadov obsahovala všetky náležitosti
v zmysle $ 2l ods. ĺ a2 vyhlášky vĺŽY sR č. 37112015 Z. z. ktoľou sa vykonávajú niektoľé usta'novenia zákona o

odpadoch v zneni neskorších predpisov' a to:

- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktoými sa bude v zariadeni nakladať,
- zoznamvykonávaných činností podľa prílohy č.l zákona o odpadoch,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadeni,
- spôsob zabezpečenia odboľnej technickej kontroly pľevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad haváľie,
- kópia záverečného stanoviska vydaného Ministeľstvom životného pľostredia SR podľa zákona č' 2412006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov naživotné pľostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov pod č. 6838/2010-3.4/hp dňa
03. 06. 20ll _ realizácia navľhovanej činnosti ,,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke Ko V TlTlave"
sa odporuča,
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- kópia zmluvy na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu.

K žiadosti bolo ďalej pľiložené:
- kópia súhlasu, na ktorého základe pľevádzkuje žiadateľ zaľiadenie na zhodnocovanie odpadov v čase podania

žiadosti - rozhodnutie obvodného úľadu životného prostĺedia Trnava, odboru kvality životného prostredia č. G
2011lol59llŠsoHĺHu zodňa26.07.20ll akópiaľozhodnutiaoU_TT-oSzP3-2OI6ĺ0l4422lŠSoH/Huzodňa09.
0s.2016,
_ dokument Prevádzkoý poriadok a opatrenia v prípade havárie - Zhodnocovanie dľuhotných surovín TRNAVA
(dátum spracovania 01' 06. 202I) ,

- kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania okľesný úľad Trnava, odboľ starostlivosti o

životnéprostredie, oddelenie ochrany príľody a vybraných zložíekživotného prostredia ako príslušný oľgán štátnej

správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. c) zákonaNR sR č. I45l|995 Z. z' o spľávnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov v sume 11,00 eur bol uhradený formou potvrdenia o úhľade správneho poplatku ID:

N0l-280121 -0172.

Poučenie

Proti tomuto ĺozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods' 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo

dňa jeho doručenia na okľesný úrad Trnava, odbor staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a

vybraných zložiekživotného pľostredia, Kolláľova 8,9I7 02 Tľnava. odvolacím orgánom je okľesný úľad Tmava,

odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 9I7 0l Tmava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčeľ-
paní riadnych opravných prostľiedkov.

Ing. Rudolf Kormúth

vedúci odboru

Informatívna poznámka _ tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

lČo: oolstaoo Sufix: 10006

Doručuje sa

RECOPAR s.r.o., Bratislavská l8, 900 51 Zohor, Slovenská republika
Mesto Tmava, odboľ stavebný aživotného prostľedia, Ulica Hlavná | ,9l7 71 Trnava, Slovenská ľepublika
FCC Slovensko, s.r.o.o Bratislavská 18, 900 5I Zohor, Slovenská republika
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DoloŽk a právoplatnosti a vykonatel'nosti

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

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenĺa doloŽky:

Vytvoril

o U-TT_o S zP 3-2021 ĺ0 1 5695-004

13.07.2021

Hubinová Natálĺa, Mgr'

X

Udaje správoplatnenia rozhod nutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti

Právoplatnost' vyznačená pre
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

30.06.2021

X

I
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osvedčovacia doloŽka
-cujem, Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konveziou z elektronickej do listinnej podoby podl'a $ 35 ods' 1 písm' a) zákona

ĺo5l2013 Z. z' o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e_
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investĺcie a informatizácĺu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Udaje o pôvod elektľonických dokumentoch

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

coo.21 76.1 58.2.9914917

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Nkrovu7qdLEVlBDYNqxTQqU+rwWFQOxSC3JnZEMna4+fĺLn+sQÍWjyzo6pTEo6S7XVdoetdlj7bKggToV/u1g==

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-512

PÔvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Oble c12021 07 1 3062 1 1 7 8 1 O_0. x m I

XMLDataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

hOTyTgl+OwzTs2ivMT9TTETjAtLknjoLml Hd+Lx4olhpgTNm2YTjqFlp+SkeDl AoEllDlN6oNG4/BmNVhOAJ+g==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

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 elektronickeho dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaný elektronický podpis

platná

15.06.2021 09;33

20.07.2021 09:00Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu vykonala

ldentiÍikátor Rudolf Kormuth, I DCSK-271 7079

Zastupovaná osoba Okresny urad Trnava

113



Mandát opravnenie 1 í09, Veduci odboru okresneho uradu, podla $ 9 zakona c. 27212016 Z. z. $ 2 zakona c.
Z. z. o organizacii miestnej statnej spravy, Zakon c. 5512017 Z. z. o statnej sluzbe

k prostriedku autorizácieČasová

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

15,06.2021 09:33Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

20.07.2021 09.OO

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu coo.21 76. 1 58.2.9914917

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

13.07.2021 08:21

20.07.2021 09:00Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

ĎalŠie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia je zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá aulorizaciu vykonala

ldentifikátor Ministerstvo Vnútra slovenskej republiky, NTRSK-O01 51 866

Zastupovaná osoba na

Mandát

atka pripoiená k edku autorizácieČasová

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

13.07.2021 08:21Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2020

20.07.2021 O9:OO

Autorizované eĺektronické dokumenty

coo.21 76. 1 58.2.9914917Názov dokumentu
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e novovzniknutého dok umentu v listinne1 fornre

7Počet listov

Počet nepľázdnych strán

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papier6 'Formát papiera 
^4 

(210
x 297 mm)

Počet listov 7

I

o zaruce konverzĺi

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 20.07.202109:00

7346-210720-2588

ZaruČenú konverziu

lČo 36631'124

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

Meno

Priezvĺsko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

+) Ak bol8 zaruč€ná konwziE vykonáná automalizovaným spÔsobom, údaj6 o mono. p.ĺevlsku, funkcll e o pÍá@vnom zara.'snĺ aE nouvádä.|ú.

Jana

Baranovičová

zamestnanec pošty

Podpis a
PdĺllTAĺ o. B.

a{sta I
ä6 se Byg{Íioa
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