Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
Medzibriežková 2

971 73 Prievidza
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Prievidza

OU-PD-OSZP-2019/027072-004

16. 12. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov udeľuje prevádzkovateľovi
zariadenia na zhodnocovanie odpadov: T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO 36 400 491
súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
názov: Triediaca linka s lisovaním
sídlo: Zberňa odpadov Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza
kapacita zariadenia: 3000 t /rok.
Súhlas oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov zhodnocovať nasledovné druhy odpadov
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov do kategórie ostatné odpady:
číslo - názov
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky
15 01 02 - obaly z plastov
15 01 04 - obaly z kovu
15 01 05 - kompozitné obaly
16 01 17 - železné kovy
16 01 18 - neželezné kovy
16 01 19 - plasty
17 02 03 - plasty
17 04 02 - hliník
17 04 05 - železo a oceľ
17 04 07 - zmiešané kovy
19 10 01 - odpad zo železa a ocele
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19 10 02 - odpad z neželezných kovov
19 12 01 - papier a lepenka
19 12 02 - železné kovy
19 12 03 - neželezné kovy
19 12 04 - plasty a guma
20 01 01 - papier a lepenka
20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báza lepenky (kompozity na báze lepenky
20 01 04 - obaly z kovu
20 01 39 - plasty
20 01 40 - kovy
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 - hliník
20 01 40 03 - olovo
20 01 40 04 - zinok
20 01 40 05 – železo a oceľ
20 01 40 06 - cín
20 01 40 07 – zmiešané kovy
Súhlas oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonávať:
1. Činnosti zhodnocovania odpadov v súlade s prílohou č. 1 k zákonu NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
- R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 mechanická úprava odpadov triedením v triediacej linke a lisovaním,
2. Zhromažďovanie odpadov vznikajúcich po úprave v priestore určenom na expedovanie odpadov na prepravu
za účelom zhodnotenia vytriedených odpadov a zneškodnenia zvyškového odpadu po triedení zaradeného podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod č. 19 12 12 iné odpady vrátane
zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v objekte umiestnenom v priestoroch Zberne odpadov Prievidza,
Garážová 1, 971 01 Prievidza - hala triediarne.
V zariadení na zhodnocovanie odpadov sa používajú tieto stroje a zariadenia:
- technologická linka na triedenie druhotných surovín
- vertikálny balíkovací lis L 30-2,
- nádoby, vrecia a kontajnery na zber odpadov,
- vážiace zariadenie,
- vysokozdvižný vozík – DESTA,
- čelný teleskopický manipulátor.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
1. Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci ustanovené v osobitných právnych predpisoch.
2. Strojné zariadenia prevádzkovať v súlade s technickou dokumentáciou na obsluhu a prevádzku stojov a zariadení.
Spôsob ukončenia prevádzky zariadenia:
Odpady nachádzajúce sa v zariadení odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom ich spracovania.
Podmienky súhlasu :
1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov označiť informačnou tabuľou v súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Plniť povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov ustanovené v § 17 zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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3. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade s vypracovaným technologickým reglementom a
prevádzkovým poriadkom, v ktorom sú uvedené aj technické požiadavky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri
prevádzke zariadenia.
4. Odpady, ktoré budú vznikať pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov, odovzdať za účelom
zhodnotenia resp. zneškodnenia len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Viesť evidenciu odpadov a zasielať ohlásenia v súlade vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
Súhlas sa udeľuje na určitý čas do 30.11.2024. V prípade nedodržania skutočností uvedených v žiadosti a podmienok
určených v súhlase, orgán štátnej správy môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydaný súhlas zmeniť,
prípadne zrušiť podľa § 114 ods. 1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia a vyjadrenia, ktoré vydávajú orgány štátnej správy podľa osobitných právnych
predpisov.
Odôvodnenie
T+T, a. s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina (ďalej žiadateľ) požiadala dňa 15.11.2019 Okresný úrad Prievidza,
odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch)
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Triediaca linka s lisovaním so sídlom Zberňa odpadov
Prievidza, Garážová 1, 971 01 Prievidza.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil začiatok konania listom zo dňa 18.11.2019.
Predložená žiadosť spolu s prílohami obsahovala predpísané náležitosti, Technologický reglement zariadenia na
zhodnocovanie odpadov TechR 02/19 vypracovaný Ing. Milošom Ďurajkom v októbri 2019, Prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie odpadov PrP 10/19 vypracovaný Ing. Milošom Ďurajkom októbri 2019, zmluvy o
zabezpečení odberu odpadov vznikajúcich po zhodnotení, stanovisko mesta Prievidza k prevádzkovaniu zariadenia
na zhodnocovanie odpadov č. 2.4.1-12103-2019ú112827 zo dňa 22.11.2019.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky podkladové materiály a dospel k
záveru, že súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je možné udeliť v súlade so žiadosťou.
Platnosť súhlasu bola časovo ohraničená v súlade s ustanovením § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 11 € v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov.
Na základe uvedeného rozhodol Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Ak toto
rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť
môže byť preskúmaná súdom.
Doručuje sa
1. T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
2. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
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Na vedomie
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie odpadového
hospodárstva, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
Doručuje sa
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina
Slovenská republika
Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika
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