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VáŽený zákazník,

nadväzne na ustanovenia zákona ć,.7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch), boli vydané rozhodnutia okresného úradu Trnava, odbor
starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany a vybraných zloŽiek Životného prostredia ako
príslušného orgánu štátnej správy podľa zákona ć. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivostĺ
o Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpĺsov a ako
príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podl'a $ l04 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch, ktoými sa udeľujú súhlasy pre spoločnosť.A.S'A. Trnava, spol. s r.o., Priemyselná č. 51,
917 01 Trnava, lČo: gĺ 449 697, podľa $ 97 ods. 1, písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie
zarladení na zber odpadov a podl'a $ 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na nakladanĺe s
nebezpečnýmĺ odpadmĺ vrátane ich prepravy, na základe ktoných 'A.S.A. Trnava, spol. s r.o.,

stratila oprávnenie reaIizovat'

zber odpadu kat,č. 16 01 03 - opotrebované pneumatiky,
ako aj na nakladanie s týmto odpadom vrátane jeho prepravy,

V súvislosti s vyššie uvedeným a v zmysle s 352 ods. 2 obchodného zákonníka (zákon
č.513/1991 Z.z. v Úplnom znenĺ) vám s pol'utovaním oznamujeme, Že .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.

nemôŽe dňom 10.5.2016, kedy sa predmetné rozhodnutia stali účinnými, plniť svoje záväzky
spočívajúce v zabezpeěovaní zberu odpadu kat. č' 16 01 03 - opotrebované pneumatiky a nakladaní
s týmto odpadom vrátane jeho prepravy.

Pri opotrebovaných pneumatikách je potrebné d'alej postupovať v súlade s $ 72 zákona
o odpadoch, podľa ktorého ,,Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatĺku po tom, ako sa
stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatĺk
umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber staých vozidiel
alebo spracovateľovi staých vozid iel".

Vybavuje/linka
Dr. Jaroslav Jánoš - 09'111912861

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Priemyselná 5' 917 01 Trnava

T el.: +421 133ĺ3240600' F ax: +421 13313240618,
e-mail:asatrnava@asa.sk, www.asa.sk

YáŽený zákazník!
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