OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2021/000464-003

09. 03. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie 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 18. 02. 2021
I. u d e ľ u j e
Obchodné meno: Waste Recycling, a.s.
Sídlo: Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 016 268
súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) na prevádzkovanie 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
Odpady z procesu zhodnocovania :
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
Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
Množstvo odpadov: 300 t/rok

Miesto prevádzkovania zariadenia
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
Platnosť súhlasu
Súhlas sa udeľuje do 28. 02. 2026.
Spôsob nakladania s odpadmi
Zariadenie je určené na zhodnocovanie kovových a plastových obalov, znečistených nebezpečnými látkami,
postupom mechanického rozoberania a odmasťovania.
Proces zhodnocovania odpadov, pozostáva z nasledovných úkonov:
- dovoz odpadov z obalov,
- váženie a ich vizuálna kontrola,
- triedenie podľa druhov, zhromažďovanie, skladovanie pred zhodnocovaním,
- vylievanie zvyškov a oplachovanie čistou vodou,
- mechanické rozoberanie - strihanie obalov na hydraulických nožniciach
- odmasťovanie obalov v odmasťovacom stole,
- zhromažďovanie odmastených obalov v kontajneroch podľa druhu materiálu,
- skladovanie odmastených obalov pred ich zhodnocovaním,
- odovzdanie odpadov ako druhotné suroviny na zhodnotenie,
- odovzdanie vzniknutých nebezpečných odpadov na zneškodnenie.
Technologický postup zhodnocovania odpadov
Odpady sú do zariadenia dopravované cestnou dopravou. Vizuálna kontrola odpadov sa vykonáva už pri preberaní.
Privezené odpady sa odvážia, zaevidujú a následne uložia do priestorov prevádzky, kde sa vykonáva príprava
odpadov z obalov t. j. triedenie podľa druhov odpadov z obalov na kovové a plastové. Celý objekt je zabezpečený
samostatne uzamykateľnými modulmi, v ktorých spoločnosť prevádzkuje zariadenia na zber odpadov. Proces
sa vykonáva v boxe č. 8, ktorý je vybavený nepriepustnou čadičovou podlahou, vyspádovanou cez žľab do
bezodtokovej záchytnej nádrže. Podlaha, žľab a záchytná nádrž sú zaizolované, čím zabezpečujú ochranu pred
znečistením životného prostredia. Priestory, v ktorých prebiehajú procesy zhodnocovania sú stavebne a technicky
upravené tak, aby pri žiadnej z činností nedošlo k úniku nebezpečných látok do životného prostredia. Pracovníci
sú vybavení vhodnými pracovnými pomôckami a oboznámení s protipožiarnou bezpečnosťou, bezpečnosťou a
ochranou zdravia a majetku pri práci. V prípade vzniku nepredvídanej udalosti postupujú v súlade s havarijným
plánom Priestory sú vybavené havarijnými prostriedkami (papierové vrece so sorpčným materiálom, upratovacie
pomôcky a havarijné nádoby na vzniknutý odpad z prípadných úkvapov a absorbentov).
Zhodnocovanie odpadov sa realizuje v prevádzkových priestoroch v boxe č. 8. Na vylievacom stole sa z odpadového
obalu vylejú zvyšky škodlivých látok a obal sa vypláchne čistou vodou. Následne sa hydraulickými nožnicami
rozstrihne, na odmasťovacom stole typu JAMBO sa odmastí odmasťovacím prípravkom (Manpower Red). Box č.
8 slúži aj ako skladovací priestor pre upravené odpady do doby ich expedície ako druhotné suroviny na následné
zhodnotenie. Pri zhodnocovaní odpadových obalov vznikajú odpady s kat. č. 19 12 02 železné kovy, odpady s kat. č.
15 01 02 obaly z plastov, odpady s kat. č. 14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel a odpady s kat. č. 16 10 01
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky. Výsledkom zhodnocovania odpadových obalov sú odmastené
kovy a plasty, ktoré sa po zhromažďovaní požadovaného množstva prepravnej kapacity ako druhotné suroviny
odvážajú k zmluvným partnerom k ďalšiemu zhodnoteniu na materiálové zhodnocovanie činnosťami R4 resp. R3
na zariadení na to určenom. Vodné kvapalné odpady sú odvážané na zneškodnenie činnosťou D9 a rozpúšťadlo
s vyčerpanou kapacitou je odoberané a odvážané na regeneráciu činnosťou R2 na základe zmluvných vzťahov s
oprávnenými subjektmi. Zariadenie je vybavené certifikovanou váhou.
Technické údaje zariadenia
Prevádzková a manipulačná technika
- strojové nožnice poloautomatické, počet zdvihov 30/min, 2 nože, dĺžka nožov 800 mm
- dodávkový automobil Fiat Ducato, celoobjemová plechová skriňa s výbavou ADR
- 2 vysokozdvižné vozíky (motorový, hydraulický)
- 2 paletizačné hydraulické vozíky
- manipulačný vozík
- reťazový navijak, zdvih 3m, nosnosť 800 kg
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- 2 sudové elektrické čerpadlá, 1 ručné
- veľký cyklón so stojanom na big-bagy
- digitálna váha s váživosťou do 5 ton (TAKAL)
- váha s váživosťou do 2 tony (TOPAN)
- veľkokapacitné oceľové kontajnery
- ručné náradie a príslušenstvo
- pracovné náčinie a príslušenstvo
Technické požiadavky prevádzky zariadenia
- Vjazd a vstup do areálu zariadenia je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca.
- Priestory na manipuláciu s odpadmi prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodeniu hmotného majetku.
- Zabezpečiť plynulý chod prevádzky, bezpečnosť a zdravie pracovníkov a osôb pohybujúcich sa v areáli prevádzky
ako aj ochranu prevádzkových objektov a zariadení.
- Prevzaté obaly zhromažďovať a spracovávať vo vyhradených technicky zabezpečených miestach v areáli
zariadenia, aby nedošlo k znečisteniu alebo poškodeniu priestoru zariadenia.
- Všetci pracovníci musia byť vyškolení a pravidelne poučení o dodržiavaní bezpečnostných opatrení pri prevádzke
zariadenia.
- V prípade vzniku nepredvídanej udalosti postupovať v súlade s vypracovaným plánom opatrení pre prípad havária
(havarijný plán).
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia
- Obsluha zariadenia musí preberať odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu, vyraďovať prímesi, ktoré sa do
privezených odpadov nedopatrením dostali.
- V zariadení môžu byť zhodnocované iba tie odpady, pre ktoré sa tento súhlas udeľuje.
- Technické zariadenie využívané v prevádzke je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku,
musia byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci.
- Ukladať odpady a druhotné suroviny tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia.
- Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
- Ukladať odpady do prepravných vozidiel tak, aby pri preprave odpadov boli dodržané požiadavky bezpečnosti
dopravy určené osobitnými predpismi.
- Zariadenia musia byť zabezpečovaná v zmysle návodu na jej obsluhu.
- Zariadenie musí obsluhovať riadne zaškolená osoba na túto prácu.
- Objekt musí trvale vyhovovať osobitným predpisom na úseku požiarnej ochrany, zamestnanci pracujúci v objekte
musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom pracoviska a prevádzkovo-bezpečnostnými pokynmi,
ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom stave.
- 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.
- Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
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.
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 prevádzkovateľ zariadenia, vyplývajúce z ustanovení § 14 a § 17 zákona o odpadoch v nadväznosti
na vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášku
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášku MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi.
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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.
II. z r u š u j e platnosť súhlasu
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úrad Zlaté Moravce, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. j.: OU-ZM-OSZP-2016/000715-05 VA zo dňa 13. 06. 2016, ktorým bol udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Odôvodnenie
Žiadateľ, Waste Recycling a.s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, požiadal listom zo dňa 18. 02. 2021 o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 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 z dôvodu prijatia zmeny právnej úpravy
odpadového hospodárstva, platnej od 01. 01. 2021.
Začiatok konania bol oznámený listom zo dňa 25. 02. 2021. 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 zhodnocovanie odpadov.
Správny orgán pri rozhodovaní o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
vychádzal zo skutočností, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:
- Odborný posudok vypracovaný spracovateľom, Ing. Štefanom Vodným, CSc., Pod záhradami 62, Bratislava, č.
osvedčenia: 07/16/P-3.3
- Záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti vydané MŽP SR č. 4168/2013-3.4/vt zo dňa 26.07.2013.
- Zmluva o dielo č. WASTE/MP zo dňa 01. 03. 2020, uzavretá medzi MP COMPANY INDUSTRIES LTD,
Kukučínova 732/48, Nedožery - Brezany a žiadateľom.
- Obchodná zmluva zo dňa 01. 05. 2016 uzavretá medzi MS KOV Miroslav Kováč, Opatovecká 372, Žitavany a
žiadateľom.
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov.
- Havarijný plán.
Správny poplatok, podľa položky 162 písm. c) 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.
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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.
Doručuje sa:
- Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
- Mesto Zlaté Moravce, Ul.1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Na vedomie (po vyznačení právoplatnosti):
- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
- SIŽP, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor IOH, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
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
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