


















OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8

917 02 Trnava____________________________________________________________________________________
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Číslo spisu
OU-TT-OSZP1-2020/016640-004

Vybavuje

Trnava
08. 04. 2020

ROZHODNUTIE
o zmene rozhodnutia

Popis konania / Účastníci konania
zmena udeleného súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy/BTT s. r o., Hrušovská 15,
821 07 Bratislava

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ustanovenia § 107 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

m e n í

v nadväznosti na ustanovenie § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané Okresným
úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja č. r. OU-TT-OSZP1-2017/000530/Fo zo dňa 20. 06. 2017 v znení rozhodnutia č. OU-TT-
OSZP1-2017/029765/Fo zo dňa 20. 09. 2017 ktorým bol žiadateľovi:

BTT s. r. o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO 35 944 382

udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v zmysle ustanovenia § 97 ods. l písm.
f) zákona o odpadoch takto:

vo výrokovej časti rozhodnutia (č. r. OU-TT-OSZP1-2017/000530/Fo zo dňa 20. 06. 2017) na str. 4, sa Podmienky
súhlasu menia a dopĺňajú takto :

Bod 6. (mení)
Nebezpečné odpady sa povoľuje prepravovať len do naplnenia kapacity zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre
prevádzku „Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“ v maximálnom množstve 30 000 t/rok.
Bod 7 . (dopĺňa)
Žiadateľ je povinný doručiť na tunajší úrad Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním do konca februára za
predchádzajúci kalendárny rok.
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Platnosť súhlasu sa predlžuje od 14. 02. 2021 do 31. 01. 2025 čo je v súlade s integrovaným povolením na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Biodegradačná plocha a kompostáreň
odpadov, Cerová“, ktoré vydala dňa 21. 01. 2020 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, (Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. r.
9856/37/2019-1470/2020/373330111/Z6 zo dňa 21. 01. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť

dňa 18. 02. 2020, v ktorom udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov na prevádzku
„Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“ s kapacitou 30 000 ton ročne nebezpečných odpadov
(biodegradácia) do termínu 31. 01. 2025).

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia pod číslom OU-TT-OSZP1-2017/000530/Fo zo dňa 20.
06. 2017 v znení rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2017/029765/Fo zo dňa 20. 09. 2017 vydané Okresným úradom
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja.

Ostatné časti rozhodnutia zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Dňa 25. 02. 2020 podala spoločnosť BTT s. r. o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO 35 944 382 na Okresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2017/000530/Fo zo dňa 20. 06. 2017 vydané Okresným
úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja v znení rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2017/029765/Fo zo dňa
20. 09. 2017, ktorým bol spoločnosti udelený súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy za
účelom zneškodňovania na prevádzke „Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“. Žiadateľ požadoval
o navýšenie množstva prepravovaných nebezpečných odpadov z 15 000 ton ročne na 30 000 ton ročne a o predĺženie
platnosti udeleného súhlasu do 31. 01. 2025.
Spoločnosť ma vydané Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia, ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie
vydané rozhodnutím č. 8886-7106/37/2012/Sob/373330111 zo dňa 17. 05. 2012 v platnom znení, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 17. 05. 2012, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Biodegradačná plocha a kompostáreň
odpadov, Cerová“.

Dňa 21. 01. 2020 vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. r.
9856/37/2019-1470/2020/373330111/Z6 zo dňa 21. 01. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 02. 2020, v
ktorom udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov na prevádzku „Biodegradačná
plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“ s kapacitou 30 000 ton ročne nebezpečných odpadov (biodegradácia) do
termínu 31. 01. 2025.

Ide o zmenu rozhodnutia, navýšenie množstva prepravovaných nebezpečných odpadov z 15 000 ton ročne na
30 000 ton ročne, ktoré budú prepravované za účelom zneškodnenia do prevádzky zariadenia v k. ú. Cerová –
„Biodegradačná plocha a kopmostáreň odpadov, Cerová“.

Správny orgán zároveň predĺžil platnosť udeleného súhlasu do 31. 01. 2025 čo je v súlade s platnosťou integrovaného
povolenia č. 9856/37/2019-1470/2020/373330111/Z6 zo dňa
21. 01. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 02. 2020, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného
prostredia , Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2017/000530/Fo zo dňa 20. 06. 2017,
vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja v znení rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2017/029765/Fo zo dňa 20. 09. 2017

Súčasťou podania žiadosti je:
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- kópia právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. r. OU-TT-OSZP1-2017/000530/Fo zo dňa 20.
06. 2017 v znení rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2017/029765/Fo zo dňa 20. 09. 2017,
- právoplatné rozhodnutie č. 9856/37/2019-1470/2020/373330111/Z6 zo dňa 21. 01. 2020 o zmene integrovaného
povolenia („Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“), vydané SIŽP, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava,
- Správa o environmentálnej kontrole č. 4/2019/Sob/Z vydané SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
číslo: 4200-8233/37/2019/Sob,
- Opatrenia pre prípad havárie pri preprave nebezpečných odpadov, prevádzka Cerová, schválená 18. 02. 2020,
- Žiadosť o vydanie zmeny súhlasu na nakladanie s NO vrátane prepravy – pripomienky k podkladom rozhodnutia.

Z dôvodu zložitosti prípadu rozhodol správny orgán v 60 dňovej lehote, v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

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

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol
uhradený formou e- kolku vo výške 4 € pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02
Trnava.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

BTT s.r.o.
Hrušovská 15
821 07 Bratislava-Vrakuňa
Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra 1


