
OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sládkovičova 3, 953 01  Zlaté Moravce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2020/001507-003

Zlaté Moravce
20. 11. 2020

Rozhodnutie
súhlas na zber 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 podľa § 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, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 uvedeného zákona, po
preskúmaní žiadosti, zo dňa 15. 10. 2020, udeľuje právnickej osobe s obchodným menom:

Waste Recycling, a.s.
Továrenská 49
953 36 Zlaté Moravce

IČO: 36 016 268

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

I. Zoznam odpadov kategórie N - nebezpečný odpad

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nasledovné
druhy odpadov:
Číslo odpadu Názov odpadu Kategória
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dýhy obsahujúce
nebezpečné látky N
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N
04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá N
06 01 02 kyselina chlórovodíková N
06 01 03 kyselina fluorovodíková N
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá N
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06 01 06 iné kyseliny N
06 02 01 hydroxid vápenatý N
06 02 03 hydroxid amónny N
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N
06 02 05 iné zásady N
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N
06 04 03 odpady obsahujúce arzén N
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky N
06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy N
06 13 02 použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 N
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N
07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 05 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty N
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
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07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky N
08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku N
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 04 roztoky ustaľovačov N
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov N
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N
10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N
10 01 09 kyselina sírová N
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované N
11 01 07 alkalické moriace roztoky N
11 01 08 kaly z fostátovania N
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 03 02 iné odpady N
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
12 01 12 použité vosky a tuky N
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
12 03 01 vodné pracie kvapaliny N
12 03 02 odpady z odmasťovania parou N
13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB N
13 01 04 chlórované emulzie N
13 01 05 nechlórované emulzie N
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje N
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13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 01 izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 N
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
13 07 03 iné palivá vrátane zmesí N
13 08 02 iné emulzie N
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové filtre N
16 01 08 dielce obsahujúce ortuť N
16 01 09 dielce obsahujúce PCB N
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce s nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí
laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 06 01 olovené batérie N
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov N
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
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16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky N
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N
17 05 07 štrk zo železničných zvrškov obsahujúci nebezpečné látky N
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N
17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky N
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy N
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitnými požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 02 05 chemikálie pozastávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky N
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 07 olej a koncentráty zo separácie N
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem19 03 08 N
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky N
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 11 03 vodné kvapalné odpady N
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce
nebezpečné látky N
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 14 kyseliny N
20 01 15 zásady N
20 01 17 fotochemické látky N
20 01 19 pesticídy N
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie N
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N

II. Zoznam odpadov kategórie O - ostatný odpad

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nasledovné
druhy odpadov:
Číslo odpadu Názov odpadu Kategória
01 04 13 odpady z reziva a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
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03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
04 01 01 odpadová glejovka a štiepka O
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O
04 02 09 odpad z kompozitních materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly O
07 02 13 odpadový plast O
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 O
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 O
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O
08 02 01 odpadové náterové prášky O
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13 O
08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15 O
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
10 01 02 popolček z uhlia O
10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva O
10 08 09 iné trosky O
11 01 14 odpady z odmastňovania iné ako uvedené v 11 01 13 O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
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17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 štrk zo železničného zbršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 08 02 stavebné mareiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 O
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,
napríklad obväzy, sadrové odtlačkya obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky O
18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 O
18 01 09 liečivé iné ako uvedené v 18 01 08 O
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
O
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 O
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 O
19 01 14 popolček iný ako uvedené v 19 01 13 O
19 08 02 odpad z lapačov piesku O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 09 04 použité aktívne uhlie O
19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako u vedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 39 plasty O
20 01 41 odpady z vymetania komínov O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
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III. Zber elektroodpadov

Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nasledovné
druhy odpadov:

Číslo odpadu Názov odpadu Kategória
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 N

Zoznam elektrozariadení podľa Kategórií v zmysle Prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch a Prílohy č. 16 k vyhláške
č. 373/2015 Z. z.

1.Zariadenia na tepelnú výmenu:
1.1 Chladničky, 1.2 Mrazničky, 1.3 Zariadenia s automatickým výdajom studených výrobkov, 1.4 Klimatizačné
zariadenia, 1.5 Odvlhčovacie zariadenia, 1.6 Tepelné čerpadlá, 1.7 Radiátory obsahujúce olej a iné zariadenia na
tepelnú výmenu, ktoré na tepelnú výmenu používajú iné kvapaliny ako vodu, 1.8 Iné

2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2:
2.1 Obrazovky, 2.2 Televízory, 2.3 LCD fotografické rámy, 2.4 Monitory, 2.5 Laptopy, 2.6 Notebooky, 2.7 Iné

3. Svetelné zdroje:
3.1 Lineárne žiarivky, 3.2 Kompaktné žiarivky, 3.3 Žiarivky, 3.4 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových
tlakových výbojok a výbojky s kovovými parami, 3.5 Nízkotlakové sodíkové výbojky, 3.6 LED, 3.7 Iné

4.Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na
prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení
na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných
automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách
1 až 3:
4.1 Práčky, 4.2 Sušičky, 4.3 Umývačky riadu, 4.4 Sporáky, 4.5 Elektrické rúry, 4.6 Elektrické varné dosky, 4.7
Svietidlá, 4.8 Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, 4.9 Hudobné zariadenia okrem píšťalových organov
v kostole, 4.10 Zariadenia na pletenie a tkanie, 4.11 Veľké počítače (mainframe), 4.12 Veľké tlačiarne, 4.13
Kopírovacie zariadenia, 4.14 Veľké hracie automaty, 4.15 Veľké zdravotnícke pomôcky, 4.16 Veľké prístroje na
monitorovanie a kontrolu, 4.17 Veľké spotrebiče, ktoré automaticky vydávajú výrobky a peniaze, 4.18 Fotovoltické
panely, 4.19 Iné

5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych
pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov.
Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6:
5.1 Vysávače, 5.2 Čističe kobercov, 5.3 Šijacie stroje, 5.4 Svietidlá, 5.5 Mikrovlnné rúry, 5.6 Ventilačné zariadenia,
5.7 Žehličky, 5.8 Hriankovače, 5.9 Elektrické nože, 5.10 Elektrické varné kanvice, 5.11 Hodiny a hodinky,
5.12 Elektrické holiace strojčeky, 5.13 Váhy, 5.14 Spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, 5.15 Kalkulačky,
5.16 Rádiové súpravy, 5.17 Videokamery, 5.18 Videorekordéry, 5.19 Hi-Fi súpravy, 5.20 Hudobné nástroje, 5.21
Zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, 5.22 Elektrické a elektronické hračky, 5.23 Zariadenia na športové
účely, 5.24 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď., 5.25 Dymové hlásiče, 5.26 Tepelné regulátory,
5.27 Termostaty, 5.28 Malé elektrické a elektronické nástroje, 5.29 Malé zdravotnícke pomôcky, 5.30 Malé prístroje
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na monitorovanie a kontrolu, 5.31 Malé zariadenia, ktoré automaticky vydávajú výrobky, 5.32 Malé zariadenia s
integrovanými fotovoltickými panelmi, 5.33 Iné

6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm):
6.1 Mobilné telefóny, 6.2 Zariadenia GPS, 6.3 Vreckové kalkulačky, 6.4 Smerovače, 6.5 Osobné počítače, 6.6
Tlačiarne, 6.7 Telefóny, 6.8 Iné

Spôsob nakladania s odpadmi
Nakladanie s uvedenými druhmi odpadov spočíva v ich bezprostrednom prebratí od pôvodcov, ktorí majú
možnosť doviesť odpady a odpady z elektrozariadení priamo do areálu spoločnosti, alebo v zhromaždení odpadov,
ktoré sú prevádzkovateľom zariadenia vyzbierané od občanov alebo firiem mimo areálu. Ďalšie nakladanie
spočíva v zaznamenaní váhy alebo počtu kusov, jeho vizuálnej kontrole, triedení, zhromažďovaní podľa druhu a
kategórie odpadu a pri odpadoch z elektrozariadení v oddelenom zhromažďovaní podľa zberových skupín, vrátane
starostlivosti o miesto nakladania s odpadmi.

Miesto prevádzkovania zariadenia na zber odpadov:
Areál spoločnosti na Továrenskej 49 v Zlatých Moravciach, v k. ú. Zlaté Moravce, p. č. 2846/190.

Kapacita zariadenia: 4303 t/rok

Technické požiadavky prevádzky zariadenia
Zber odpadov a odpadu z elektrozariadení sa organizuje priamym prevzatím od držiteľa odpadu. Zariadenie na
zber odpadov tvorí jednopodlažný objekt s čadičovou nepriepustnou podlahou o celkovej ploche 919 m2. Celý
objekt je členený na 10 modulov. Priečky tvoria samostatné skladové priestory. V časti podlahy je zberný kanál,
zaústený do záchytnej nepriepustnej nádrže. Zariadenie sa člení na prevádzkovú a sociálnu budovu, prístrešok,
váhy, prístupovú komunikáciu a spevnené plochy. Súčasťou technického vybavenia sú manipulačné nízkozdvižné
a vysokozdvižné vozíky, kovové a plastové sudy, nádoby na zhromažďovanie, obaly pre požiadavky ADR.
Váženie, vstupná kontrola odpadov, preberanie odpadov, organizácia prevádzky, obsluha, údržba budú vykonávané
v súlade s vypracovaným prevádzkovým poriadkom zariadenia. Odpady kategórie ostatný odpad sú umiestnené vo
veľkokapacitných kontajneroch, umiestnených pod prístreškom. Odpady kategórie nebezpečný odpad sú umiestnené
v samostatných priestoroch a elektroodpady sú skladované utriedené podľa kategórií. Batérie a akumulátory sú
zhromažďované samostatne v špeciálnych kontajneroch.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

- Zamestnanci pracujúci v objekte musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom pracoviska a
požiarno-poplachovými smernicami, ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom stave.
- Obsluha zariadenia môže preberať len elektroodpad, ktorý je elektrozariadením so základnými komponentmi.
- Obsluha zariadenia musí byť poučená a pravidelne preškolená, najmä čo sa týka skladovania jednotlivých
elektrozariadení podľa predpísanej vyhlášky.
- V zariadení môžu byť zhromažďované iba tie elektrozariadenia a elektroodpady, pre ktoré sa udeľuje tento súhlas.
- Ukladať odpady z elektrozariadení tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia.
- Ukladať odpady do prepravných vozidiel tak, aby pri preprave odpadov boli dodržané požiadavky bezpečnosti
dopravy určené osobitnými predpismi.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následný spôsob starostlivosti o miesto výkonu:

- Ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov
nachádzajúcich sa v objektoch, oprávneným subjektom; objekty budú následne vyčistené a zabezpečené proti
nepovolenému vstupu.

- Ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Platnosť súhlasu
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Súhlas sa udeľuje do 30. 10. 2025

Podmienky súhlasu
- Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a vytvárať také
podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia.
- Plniť povinnosti prevádzkovateľa zariadenia, vyplývajúce z ustanovení § 14 a § 17 zákona o odpadoch a s ním
súvisiacich právnych predpisov (vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti).
- Plniť požiadavky zberu a zhromažďovania elektroodpadu v súlade s ustanovením zákona o odpadoch a s ním
súvisiacich právnych predpisov (vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov).
- Zhromaždené odpady odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným organizáciám oprávneným k predmetnej
činnosti.
- V prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadenia, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva.

Všeobecné podmienky
- Platnosť súhlasu bola stanovená na určitú dobu v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.
- 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.

IV. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úrad Zlaté Moravce,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. j.: OU-ZM-OSZP-2016/000712-03 VA zo dňa 22.04. 2016.

Odôvodnenie
Žiadateľ, Waste Recycling a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce, požiadal listom zo dňa 15. 10. 2020 o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v areáli spoločnosti na Továrenskej 49 v Zlatých Moravciach. Jedná
sa o jestvujúcu prevádzku, v ktorej spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zber odpadov od roku 2002 a oddelený
zber odpadu z elektrozariadení od roku 2005. Spoločnosť požiadala o udelenie nového súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, nakoľko v uvedenom súhlase, vydanom v roku 2016 bolo vykonaných viacero zmien.
Začiatok konania bol oznámený listom zo dňa 29. 10. 2020. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Mesto Zlaté Moravce v danej lehote nevznieslo pripomienky k
vydaniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Žiadosť obsahovala potrebné náležitosti podľa vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie z výsledkov preskúmania podkladov zistil, že
predmetné odpady sú dočasne zhromažďované vo vymedzených priestoroch skladu uvedenej prevádzky na ploche
919 m2. Po zhromaždení určitého druhu odpadu bude priebežne zabezpečovaná preprava na zhodnotenie alebo
zneškodnenie. Zber a preprava nebezpečných odpadov je zabezpečená vlastným dopravným prostriedkom, ktorý
vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí. Ďalšie nakladanie
s odpadmi (zhodnocovanie, zneškodňovanie) je zabezpečené oprávnenými subjektmi na základe obchodných a
dodávateľských zmlúv.

Správny poplatok, v zmysle položky 162 písm. d) 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 zber odpadov, rozhodol Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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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
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01  Zlaté Moravce, Slovenská republika


