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oKREsľÝ unĺD TRNAvA
oDBoR STARosTLIVoSTI o ŽtvoľNE PRoSTREDIE

oddelenie ochĺany prírody a vybraných z|ožiek životného prostredia
Kollárova 8,9I7 02 Tmava

Číslo spisu

ou-TT-oszP3 -202r / 0 | 5 69 6-002

Ttnava

1s.06.202r

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

spľávne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona é. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplnení niektoých zákonov v znenineskorších predpisov na vydanie prevádzkového poľiadku zaĺ:iadenia

na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľazariaďenia RECoPAP, s.r'o. pre zaľiadenie na zhodnocovanie od-

padov Zavarskä cesta, Tmava, k. ú. Trnava, parc. č. 70751147,1075lĺ52, I075Il53, 10751154, 10751157 / RECO-
PAP, s.r.o', Bľatislavská l8, 900 5l Zohor

Výľok
okĺesný úrad Tmava, odboľ starostlivosti o životné pľostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiekži-
votlrého prostľedia ako príslušný orgán štátnej spľávy podľa $ 5 ods. l zäkona č' 52512003 Z. z' o štátnej spľáve

starostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a ako

príslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 104 písm. d) zákona č. 7912015 Z' z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneĺineskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zĺĺkon o odpadoch"), v zmysle $

108 ods. l písm' m) zäkona o odpadoch anazáklade vykonaného spľávneho konania podl'a zákonač:.7111967 Zb.

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

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie pľevádzkového poriadku zariadenia na zhodnoco-

vanie odpadov pľe prevádzkovateľa zaiadenia:

obchodné meno: RECoPAP, s'r.o.
Sídlo: Bratislavská 18, 900 51 Zohor
ĺČo: ls 87'125I

Sídlo zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov Zavarckĺt cesta, Trnava; k. ú. Tľnava, parc. č. I075ll47' ĺ075ll52,
t07 51 I 53, r07 51 154, 107 5r I 57

Zoznamdruhov odpadov zaradenýchv zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostľedia Slovenskej republiky č.

36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni Vyhlášky Ministeľstva životného pľostredia Sloven-

skej ľepubliky č.32012017 Z, z.,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného pľostredia Slovenskej

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

v zariaďeni nakladať:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategóľia odpadu



03 03 08 odpady z triedeniapapieľa a lepenky určených na recykláciu o
04 02 2I odpady Z nespracovaných textilných vlákien o
010222 odpady zo spracovaných textilný€h vlákien o
07 02 13 odpadový plast o
12 0l 05 hobliny a triesky z plastov O
15 01 01 obaly zpapiera a lepenky O
15 0I 02 obaly zplastov O
15 01 05 kompozitné obaly o
15 01 09 obaly z textilu O
16 01 19 plasty O
17 0203 plasýo
19 12 0I papier a lepenka O
19 12 04 plasry a guma O
19 12 08 textílie o
20 01 01 papieľ a lepenka o
20 01 l0 šatstvo o
20 0L Í1 textílie o
20 0139 plasry O

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania:
Rl2 Upľava odpadov určených na spľacovanie niektorou z činností Rl až Rl1
R13 Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl až Rl2 (okrem dočasného uloženia pred zberomna mieste vzniku)

Spôsob nakladania s odpadmi:
V priestoľoch zariadeniana zhodnocovanie odpadov sú vykonávané nasledovné činnosti:
- preberanie druhotných surovín a vyseparovaného odpaáu od fyzických a právnických osôb a následný dovoz dohaly na lisovanie a triedenie _ pľíjem a vykládka odpaäov z traníportnych vozidiel,
- triedenie druhotných surovín a sepaľováného odpadu podľa druhov,
- lisovanie druhotných surovín,
- zhromažďovanie upravených odpadov až do doby naplnenia tľansportnej dávky odpadu,
- naloženie a transpoľt odpadov na zhodnotenie.

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udel'uje od 20. 08.202l do 19,08.2026.

V prípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. l zákonao odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstvavydané ĺozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1 ' Pri prevádzkovani zariaďenianazhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpaďoch, ustanoveniavšetkých súvisiacich vYkonávacích predpisov a súvisiacich právnych noľiem.
2' Y pripade akýchkolVek zmien súvisiaiich s prevádzkov inim zariadenia na zhodnocovanie odpadov prispôsobit,preváďzkový poľiadok týmto zmenám apožiadať o zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku.3' Predukončenírn činnosti zaiadenianä zhodnocovanie odpadov zabézpečiť odovzdanie všetlcých odpadov' kto-ľé sa nachádzajiĺv areá|i zariadenia na zhodnocovanie odpaäov, oprávneným organizáciám' Po ukončení činnostizariadenia na zhodnocovanie odpadov sa V areáli zariadenia na zhodnocovanie Jdpadov nesmú nachádzať žiadneodpady.

Odôvodnenie
Listom zo dňa l 3 ' 05 ' 2O2l , doručeným na okľesný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostľedie, oddelenieochrany prírody a vybľaných zložiekživotného pľostredia dňa 17. 05.2021, požiadalaspoločnosť RECoPAP, s.ľ'o.,so sídlorn: Bratislavská 18, 900 5l Zohor,tČo: ls 877 25l o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadkuzariadenia na zhodnocovanie odpadov naZavarskej ceste v Tmave, k. ú. Trnava' parc. č. |075ll47, 1075t/52,1075ll53,l9751l54, lO75ll57 v zmysle $ 97 ods. t pĺsm. e) bod 2. zákonao odpadoch.
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Jedná sa o existujúce zariaďenie na zhodnocovanie odpadov, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie odpadov kate-
góľie o činnosťou R 12 Úprava odpadov určených na spľacovanie niektorou z činností Rl až Rl1 a čirrnosťou R
13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl až Rt2 (okĺem dočasného uloženia pred zberom na
mieste vzniku). Y zariadeni na zhodnocovanie odpadov sa prebeľajú odpady odjednotlivých pôvodcov resp. dľžite-
ľov (ýzických aj ptáxnických osôb)' zhromažďljú sa, triedia sa a následne sa lisujú na účel ich pľepľavy na d'alšie
zhodnotenie' Rozhodnutím č. OU-TT-osZP3-2016l022B4lŠsoH/Hu zo dťra 19. O7.2016 bol prevádzkovateľovi
udelený súhlas na vydanie pľevádzkového poriadku predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoľýje
platný do l9' 08.2021.NazákladeuvedenéhooÚTmavaudelilno'r'ýsúhlas nadväzne,od20' 0s.ž02l.Pristáno-
vení doby platnosti súhlasu správny oľgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17 zákonao odpadoch a vzhľadom na
skutočnosť,žesúhlasmožnoudeliťlennauĺčifýčas,najviacnapäť ľokov,súhlasudelildo 19'08.2026.

Žiaďosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadeniana zhodnocovanie odpadov obsahovala
všetky náležitosti v zmysle $ 23 ods. l vyhlášky tĺŽP SR č' 37ll20 15 Z. z.ktorou sa lykonávajú niektoré ustanovenia
zákoĺa o odpadoch v zneni neskorších pľedpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- dátum začatia prevádzky,
- sídlo zariadeniana zhodnocovanie odpadov,
- návrh pľevádzkového poľiadku predmetného zariadeniana zhodnocovanie odpadov,

K žiadosti bolo ďalej pľiložené:
_ kópia rozhodnutia okresného úradu Trnava' odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody
avybranýchzložiekživotnéhoprostrediač.oU-TT-oszP3-20|6/022$4lšsoHlHllzodňa19. o7'2016'

Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okresný úrad Tmava, ĺldboľ staľostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a vybľaných zložiekživotného prostredia ako príslušný orgánštátnej
správyv odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, akoje uvedené vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. e) zákonaNR SR č. I45llgg5 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov V sume 1 l,00 eur bol uhľadený foľmou potvrdenia o úhľade spľevneho poplatku ID:
N01-120s21 -0304.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňajeho doručenia na okľesný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany prírody a
vybraných zloŽiekživotného prostredia, Kollárova 8,9I7 02 Trnava. odvolacím orgánom je okresný riiaá l*uuu,
odboĺ opravných prostriedkov, Vajanského 2,9l7 0l Tľnava. Toto ľozhodnutie je preskúmatel'né súdom po vyčer-
paní ľiadnych opľavných prostriedkov.

Ing. Rudolf Koľmúth

vedúci odboru 
4

Informatívna pozĺámka - tento dokument bol vytvorený elektĺonicky orgánom verejnej moci

tČo; ootslso6 SuÍix: 10006

Doručuje sa
RBCOPAR s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, Slovenská republika
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DoloŽka právoplatnosti a vykonatet'nosti

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

Číslo rozhodnutia

Dátum vytvorenia doloŽky:

oU-TT-OSZP3-202 1/015696-002

13.07.2021

Hubinová Natália, Mgr

X

Vytvoril

právoplatnenia rozhodnutiaUd aJe s

Dátum nadobudnutĺa právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

30.06.2021

X

1

.Ť
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osvedčovacia doložka
'edčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listĺnnej podoby podl'a $ 35 ods. 1 písm. a) zákonac' 305/2013 Z' z' o elektronickej podobe výkonu pÔsobnosli orgánov veiep9; T9"l á-:.';;" ä'd"plnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisóv a Vyhláškou Úradi podpreosäou vtaoy Slovenskej republiky pre investície a inÍormatĺzáciu č.331l2a18 Z. z. o zaručenej konverziĺ'

dokumentocho elektron

PÔvodný dokument v elektronĺckej podobe

coo.217 6.1 58.2.591 9254Názov dokumentu

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota elektronĺckého odtlačku pÔvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽitá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12

Bj7 tb b/ei6 HHgXg4J kQt2JZlTjDh 3POBr/MMj3Íu mwB/xVC5z3lVti loSF EEoZQWLGDI

PÔvodn dokument v ele

Object2021 9327_030626071 .xmlNázov dokumentu

Formát dokumentu XMLDataContainer

Hodnota eĺektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Funkcia pouŽĺtá pre výpočet elektronického odtlačku sHA-s12
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Autorizačné dokumentov v elektro

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

Autorizácia ného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorĺzácii

20.07.2O21 09:04

KvalĺÍikovanýele ktroni cký podpis

platná

15.06'2021 09:3'ĺ

Neuvedené

Rudolf Kormuth, tDcsK-2717079

Okresny urad Trnava

JeAutorizácia nazaložená kvalifikovanom certiÍikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentiÍikátor

Zastupovaná osoba
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o
Mandát opravnenie 1 09, Ved ci od boru Iokresneho uradu, podla s zakona c. 272t20 6 z. z. s 21 u zakona c. 80/20

z. z. o m iestnej statnej spravy Zakon c. 55t20 z. z. o statnej sluzbe7

Časová pripojená k prostriedku autoľizácie

Typ časovej pečiatky.

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

'ĺ5.06'202'l 09:31

PS T5422020

20.07.202109:04

Autorizované elektronické doku

Názov dokumentu coo.21 76.1 58.2.991 9254

Autorizované elektronické dokumenty

Časová pečiatka pripojená k autoľizácie

Autorizácia pÔvodného elektronického dokunlentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Kvalifikovaná elektronická pečať

platná

13.07.202108:26

20.07.202109:04Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Neuvedené

Autorizácia )e zaloŽená na kvalifikovanom certifikáte

osoba, ktorá autorizáciu

ldentifikátor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, NTRSK-00 1 51 866

Zastupovaná osoba na

Mandát

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Kvalifikovaná

platná

13.07.202108.26Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

PSCA TSA2 2O2O

20.07.2021 O9:04

Názov dokumentu coo.2 1 76. 1 58.2.991 9254
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Udaje o konverzii

Formát lera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210
x 291mm)

Počet listov 7

formenovovzniknutého dokumentu v listĺn

7

8
Počet neprázdnych strán

Počet lĺstov

9327_0.xml710 30626

36631't24

Slovenská pošta, a,s.,
Partizánska cesta
OR OS BB, oddiet

9' 975 99 Banská Bystrica,
Sa' vl. č.803/5

ZaručenÚ konverziu

zamestnanec pošty

Jana

Baranovičová

lČo

+) Ak bola zaruč€ná konwŽla vykonaná automalizovaným spÔsobom, Údaje o mon€, pĺi€zvisku, íunkcll a o pÍa@vnom zaradoní 6a neuvádza.|ú.

Názov právnickej osoby

Funkcia alebo pracovné zaradenie

Meno

Priezvĺsko

7346-210720-2600

.dzov dokumentu

Evĺdenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konvezie 20.07.202109.04

Podpis a pečiatka

ĺ,c!'qN8šÁ ps$Tá.0.o.
Pq'ĺlJqánckc oclr -o

Eľť',sĺ Bnrá B},Úls4
/ .8f1.

3/3



äWä*;"

t


