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Rozhodnutie
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, podľa
ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, podľa ustanovenia § 104 ods. 1
písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), v súlade s ustanovením §
46 a § 47 zákona o správnom konaní, po preskúmaní žiadosti zo dňa 23. 02. 2021
udeľuje
Obchodné meno: Waste Recycling, a.s.
Sídlo: Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 016 268
súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, uvedených v
prílohe č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom:
15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N nebezpečný odpad
Pri zhodnocovaní vznikajú nasledovné odpady:
14 06 03 - iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel, N- nebezpečný odpad
15 01 02 - obaly z plastov, O - ostatný odpad
16 10 01 - vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky, N - nebezpečný odpad
19 12 02 - železné kovy, O - ostatný odpad
Miesto prevádzkovania zariadenia
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
Spôsob nakladania s odpadmi

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je jestvujúce zariadenia, v ktorom sa vykonáva mechanického rozoberania
a odmasťovania kovových a plastových obalov znečistených nebezpečnými látkami. Mechanickým rozoberaním a
odmasťovaním sa dosiahne materiálové zhodnotenie obalov na druhotné suroviny. Technické údaje o zariadení a opis
technologického postupu sú podrobne uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov je súčasťou tohto rozhodnutia.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia
- Ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov,
nachádzajúcich sa v objekte oprávneného subjektu; objekt bude následne vyčistený a zabezpečený proti
nepovolenému vstupu.
- Oznámenie o ukončení činnosti zariadenia doručiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.
Platnosť súhlasu
Súhlas sa udeľuje do 28. 02. 2026.
Podmienky súhlasu
- Na predmetnom zariadení na zhodnocovanie odpadov upravovať len odpady, uvedené v tomto rozhodnutí a podľa
predloženého prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov umiestniť na prístupnom mieste a oboznámiť s ním
zodpovedných pracovníkov spoločnosti.
- Pri prevádzke, obsluhe a údržbe zariadenia na zhodnocovanie odpadov vychádzať z bezpečnostných opatrení pri
prevádzke zariadenia a povinností pri obsluhe a údržbe zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku.
- V prípade havarijného úniku pri zhodnocovaní odpadov postupovať podľa vypracovaných opatrení pre prípad
havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia.
- Zmenám v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prispôsobiť prevádzkový poriadok a požiadať
príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve o zmenu súhlasu.
Všeobecné podmienky
- Platnosť súhlasu bola stanovená na určitú dobu v súlade s platnosťou súhlasu na zhodnocovanie odpadov.
- Podľa ustanovenia § 97 ods. 18 platnosť súhlasu je možné predĺžiť aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností,
ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
- Pri nedodržaní uvedených podmienok alebo povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a súvisiacich
vykonávacích predpisov, príslušný orgán štátnej správy môže z vlastného podnetu vydané rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť podľa § 114 ods. 1 písm. a), b) zákona o odpadoch.
- Podľa § 114 ods. 3 písm. a), b) a d) toho istého zákona rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby, prevádzkovateľa
zariadenia, v lehote podľa § 114 ods. 4.
Odôvodnenie
Žiadateľ, Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce, požiadal listom, zo dňa 23. 02. 2021, o udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie uvedených odpadov, činnosťou R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 v areáli spoločnosti na Továrenskej 49
v Zlatých Moravciach.
Jedná sa o jestvujúcu prevádzku, v ktorej spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov od roku
2015. Žiadateľ požiadal o vydanie nového súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
z dôvodu prijatia zmeny právnej úpravy odpadového hospodárstva, platnej od 01. 01. 2021.
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Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch. Súčasťou žiadosti je prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
vypracovaný v súlade s § 10 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
Správny poplatok, podľa položky 162 písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, vo výške 11 € (slovom: jedenásť eur) žiadateľ uhradil elektronickým kolkom (e-kolkom).
Vzhľadom k tomu, že v priebehu konania neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, rozhodol Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti
o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10306

Doručuje sa
Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce, Slovenská republika
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