OKRESNY URAD ZILINA

odboľ staľostlivosti o životne pľostľedie
oddelenie ochľany prírody a vybr aý ch z|ožiek 4votného pľostľedia
Vysokoškolákov 8556/338' 010 08 Zilina
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okĺesný iľad Žilina, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany
pľírody a vybľaných zložiek životnéhopľostľedia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodarstva ako príslušnýoľgrán miestnej štátnej správy podl'a $ 2 a $ 4 zákoĺa č. I80l20l3
Z. z. o,organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov, ako
príslušný orgán štátnej staľostlivosti o životnéprostredie podľa $ 5 zákona č. 52512003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov
a ako miestne a vecne príslušnýoľgán štátnej správy odpadového hospodiĺľstva podl'a $ 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") ana základe vykonaného konania podľa zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaniv zneĺíneskorších predpisov (správny poľiadok),

udel'uje
s úh

l a s na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
podl'a $ 97 ods. 1 písm. cl zákoĺao odpadoch

spoločnosti T+T' a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01Žilina,IČo: :o 40O 49l
ako pľevádzkovateľovt zariadenia na zhodnocovanie odpadov umiestnenom v pľevádzke
optická separačná linka, parcela KN-C č. I249l30 v k. ú. Dolný Hričov, 0l3 4l Dolný
Hričov, okľes Ži|ina.
I.l Zoznam odpadov' s ktorými sa bude v zaľiadení nakladať.
zaľadeĺýchdokategóľie "ostatný odpad" podl'a vyhlášky trĺŽp sn č.365l20t5 Z. z.,ktorou'sa
ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskoršíchpredpisov:

vstupom do optickej sepaľačnejlinky (oSL) sú plasty z triedeného zberu, ale aj plasty ktoré
sazbieraji spolu s kovmi a VKM; zoznam odpadov na vstupe (zhodnocované odpady):

_
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kategóľia

názov odpadu
odpadové plasty okľem obalov
odpadové kovy
odpadový plast
papieľ a lepenka
obaly z plastov

obaly z kovov
kompozitné obaly (tetrapak)
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu
Železné kovy
neželeznékovy
plasty
plasty
odpad zo že|eza a z oce|e
odpad z neže|ezných kovov
papier a lepenka
železnékovy
neželeznékovy
plasty a guma
papier a lepenka
viacvľstvové k om b inov ané m ateriá|y ĺa b áze
(kompozity nabáze lepenky) /VKM/
obaly z kovu
plasty
kovy

lep

enky

meď, bronz, mosadz

01 40 02

hliník

01 40 03

0t 40 04

olovo
zinok

01 40 05

železo a oceľ

0t 40 06

cĺn

01 40 07

zmiešanékovy

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

výstupom súželeznéko,ry, neželeznékovy, VKM, plasty podľa druhov (PET' PVC, HDPE,
PP), ktoľésa lisujú a balíkujú,a ostatné sú podľvené zvyškové plasty (I9 12 I2), ktoré
sú vstupom do linky na výľobu TAP (čižeexistujúcej Intenzifikácie zhodnotenia komunálneho
-

odpadu); zoznam odpadov na výstupe (odpady po pľocese zhodnocovania):
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papier a lepenka
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kategória

činnosťzhodnocovania
(v koncovom zniaderu)

19 12 02
t9 12 03

ĺežeIezĺékovy

19 12 04

plasty podľa dľuhov (PET' PVC,

o
o
o
o

t9 12

iné odpady vtátaĺe zmiešaných

o

R3

o
o
o

R3
R3
R3

o
o

R4/R5
R4/R5

OT

12

20 01 01
20 0r 39
20 01 03

20 0r 04
20 0r 40

železnékovy

HDPE. PP)

materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 II
papier a lepenka
plasty
viacvľstvové kombinov ané materiály na
báze lepenky (kompozity nabáae
lepenky) /VKM/
obaly z kovu
kovy

R3
R4/R5
R4/R5
R3

2. Rozsah analÝz nebezpečných odpadov. s ktorými sa bude v zaľiadenínakladať:
sa nebude nakladať s nebezpečnými odpadmi.

v zariadeni

3. Zoznam vvkonávaných činnostípodľa prílohy

č. 1 zákona o odpadoch
R12 Úprava odpadov určených na spľacovanie niektoľou z činnostíRl aŽ Rl1
/Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môŽu sem patriť predbeŽné činnosti pred zhodnocovaním
vrátane pľedbežnej úpravy, okrem iného napľíklad rozoberanie' triedenie, drvenie, stláčanie,
peletizáci4 sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie
a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvekz činnostíR1 aŽ Rl1./
R13 Skladovanie odpadov pred použitímniektorej z činnostíRl aŽ R12 (okĺem dočasného
uloŽenia pľed zbeľom na mieste vzniku). (Dočasnéuskladnenie je dočasnéuloženie podľa $ 3
ods. 5 zákonao odpadoch).
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov
Automatizovaná sepaľačná linka služi pre triedenie a lisovanie najmä plastového komunálneho
odpadu, samostatnú sepaľáciu a lisovanie kompozitných obalov ako aj kovoqých obalov.
Separácia jednotliýchz|ožiekpľebieha nabáze faľieb anabžne zloženiamďeriálu. Sepaľačná
linka je umiestnená v hale o rozmeroch 24 x 15 m, v ktoľej sa ĺachádzajú všetky technológie.
odpady určenéna sepaľáciu sa vezú na pásovom dopravníku, nad ním je umiestnený skener
s NIR senzoľom' ktory zaľučujevďaka pľesnej detekcii vysokú čistotu po výriedení. Vedľa
senzora NIR je senzor VIS určený na rozlíšenie faľby, ideálny na tľiedenie PET plastov.
4.
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Zák|aďné paľametľeoSL linky:

Parameteľ
Celková dlŽka linky
Celková šíľkalinky
Celková výška linky
Celková dlžka dopravníkových

J
mm
mm
mm
mm

ciest
(dopľavníkových pásov)
Celkový / súčasnýinštalovaný qikon

kĺr

Stlačený vzduch
ov1ádanie

bar
Dľuh

Produkčná pľiechodnosť

kg.hod-1

Hodnota
24000

/

Popis

16000
6000
187 000

Spoločný príkon linlE v súbehu všetlĺych
zariadení je na úrovni 200 kWe, príkon
dľvičaie na úrovni 140 kWe
max' 8, lokálny knmpresor
Automatizované, centr alizované, s možnos ťou
pr evádzlav aniav ručnom móde, tzn.. spúšt|anie
každéhozariadenia s amostatne
I 800

Jednotlivé stľojnézariadeniaa ich opis:
Počet (ks) Rozmery šírkax dlžka (nn)

Druh stroja

Reťazový dopravník
Sepaľátor magnetických kovov
Pľiamy dopravník
Lomený dopravník
Vibračný dopľavník
Sepaľátor EddyCurent
Vibľačnýdopravník + sito
25x25mm
Autosort 2000NIR/VIS, DT
Zásobníkový box

l

Zásobníkovýbox2
Rozbalíkovač
Drvič wKS 220
Lis L30-2, lisovacia sila 30 ton

I

1000 x 3000

10

od 800 do 20000

4

od 600 do 12500

1

2000 x2200

Príkon (kĺľ)
4,00
2,20
od 0,55 do 1,50
od 0,75 do 1,50
3,20

I

2000

2,25

1

1200

x 12000

1

1200

x2200

2,20

1

2000 x 6000

5,50

1

3000 x 9000

2,20

1

3000 x 12000

2,20

1

35,00

1

112,00

1

I12,OO

5. Technické údaje o zariadení

Zariadenie oSL je situované v okľajovej časti obce Dolný Hričov, na katastrálnej hĺanici
s obcou Horný Hričov. NajbliŽšia obytná zástavbaje tvorená rodinnými domami v obci
Dolný Hričov vo vzdialenosti cca 600 m od aľeálu. Z východnej časti je v blízkosti vybudovaná
diaľnica HľičovskéPodhradie _ Žilina _ StráŽov. Priamo k zaľiadeniu vedie cesta III/I8261,
ktorá sa napájana cestu I/l8 Bratisl ava - Žĺ|ina.
Spevnené plochy - tvorí prijazdová komunikácia, spevnené asfaltové plochy
plocha v otvorenej Hale GONDARDOV.

a

spevnená
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Hala G)NDARDOV - v hale je umiestnená technologická linka na výobu paliva z odpadov
(TAP linka) + časťhaly bude vyčlenená na umiestnenie optickej sepaľačnejlinky. V hale je
zavedenásvetelná a motorická elektľoinštalácía.Na objekte je umiestený bleskozvod. V objekte
nie je prevedená stropná konštrukcia ani zaveďené kúrenie. Veľkosť vľát umožňuje vjazd
nákladných automobilov pľiamo do priestoru haly.

Doplnkové objeký: sklad PHM , garáže, dielne, pľevádzková budova so šatňami a kanceláľiami,
vonkajšie plochy pľe kompostové hospodárstvo. Pomocné technické zaľiadenia: odlučovač
ropných látok, mostová váha do 50 t, umývacía rampa,kana|izácia, kioskovátrafostanica
VN/I{N, vysokozdvižný vozik_ DESTA , hasiaci prístroj podľa požíamej dokumentácie.
Funkčnéa dispozičnériešenie: Celý areál určený pre nakladanie s odpadmi tvoľí okĺem Haly
GONDARDOV ďalšia montovaná hala na skladovanie papiera, ďalej betónové boxy
na skladovanie triedenýchzložiekodpadov (plasty' kovy, sklo, VKM, BRo). Do haly je vstup
z miestnej komunikácie. Vedľa haly je voľný priestoľ vhodný pľe manipulovanie s kolesovými
nakladačmi a vysokozdvižným vozíkom. Preberanie odpadov sa realizuje v jednotliqých
boxoch. odpady sa pľiamo dovezú do niektoľého z boxov a umiestnia sa buď na voľnú
vybetónovanú plochu alebo sa uloŽia do vyčlenených nádob alebo kontajnerov. Každý sektor
je uspôsobený na pľeberanie určených druhov odpadov do zariadenia v súlade s poŽiadavkami
vyhlášky č.37Il20I5 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
v zneni neskorších predpisov.
6. Spôsob zabezpečenia odboľnej technickej kontroly prevádzky zariadenia
StľojnézaĺiadeniaoSl. sú skonštruované v súlade s platruými predpismi o bezpečnosti stľojných
a elektrotechnických zariadení. Na zamedzenie možnéhoúrazu alebo poškodenia stroja je
potľebné použivať stroje v bezchybnom technickom stave a len na účely,na ktoré sú uľčené.
Je potľebné akékoľvek poruchy odstrániť v čo najkľatšom čase, najmä poruchy, ktoré môžu
znižovaťbezpečnosť _ pri takejto poruche je nutné odstaviť príslušný stroj a pouŽívaťho až
po odstľánení poruchy. Je nutné vykonávať pľavidelné pľeventívne kontroly stľojných zaríaďeĺi
a revizíe. Návod na obsluhu stroja musí bý' v jeho blízkosti a obsluhujúci zamestnanec musí
ovládať predmetný návod. Pľi vykonávaní opráv, tdržby' čistenía inej činnosti vo vnútľi
strojných zariaďeni musí byt' elektľickézariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej
siete, zabezpečenéuzamknutím hlavného vypínačav polohe ,,0". Je zakázane vykonávať
akékol'vek úkony, zmeny a úpravy za účelomvyradenia bezpečnostných funkcií na strojných
zariadeniach či inak úmyselne obchádzať bezpečnostné funkcie. Pri požiaľi je potrebné pouŽiť
penové hasiace prístroje.
Pracovná doba: pondelok _ piatok 8.00

-

18'00 hod., sobota: 8,00

-

12,00, nedeľa:

volhý deň.

Kapacita zariadenia oSL : neprekľočí4000 toďľok.
7. opatrenia pre prípad havárie

opatrenia pre prípad havráľie sú rozpracované v samostatnej kapitole dokumentu Prevádzkový
poriadok zariadenía a určujúpostupy a povinnosti pracovníkov pľevádzky pri manipulácii
s látkami ohľozujúcimi kvalitu vôd (škodlivéa obzvlášť škodlivélátky, nebezpečné odpady)
a postup odstraňovania následkov v prípade ich úniku.

-!
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8.Dátumzačatiaprevádzkv: po nadobudnutí právoplatnosti predmetného rozhodnutia

9.Iné údaie
Vzhl'adom na predpokladanú ročnúkapacitu odpadov zhodnotených na stľojných zariadeniach oSL,
ktorá je maximálne 4000 ton' prevádzkovatelbvi zariadenia nevyplýva zákonná povinnosť zabezpeéiť
zistbvacie konanie alebo vyjadrenie k zmene.
1 0. Platnosť ľozhodnutia
Súhlas naprevádzkovanie zariadeniana zhodnocovanie odpadov udeľuje tunajšíúrad na dobu
určitúdo 31. augusta 2025, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho Zmenu' zrušenie alebo stratu
platnosti podľa $ 114 zákonao odpadoch.

11. Podmienky ukončenia prevádzky zariadenia

Pľevádzkovateľ zariadenia po skončeníuvedenej činnosti je povinný zabezpečiťdemontáž
technologických zariadení, odovzdanie všetkých druhov odpadov oprávneným odbeľatel'om
a ozĺámiťpísomne ukončenie prevádzky zaľiaďenia tunajšiemu úradu' pokiaľ neprebeľie túto
činnosťnástupnícky subjekt. Nástupnícky subjekt je povinný zosúladiťčinnosťzariaďeĺia
s pľíslušnýmiustanoveniami $ 114 ods. 4 zákona o odpadoch.
12. Všeobecné podmienkv prevádzky zariadenia

vyplývajúce zo zákona o odpadoch, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 37tl20I5 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov, vyhlášky č. 36612015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem.

vŽp sn č.37ll20l5 Z.z.,ktorou savykonávajíniektoré ustanoveniazákonao odpadoch
v znení neskorších predpisov.
technickýchpožiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadeĺia, aby nemohlo
dôjsť k úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do prostredia.
sa

v tomto ľozhodnutív bode 1./.

a na plochách' na ktoré boli vydané príslušnépovolenia, súhlasy a
oprávňujúce žiaďateľatieto uŽívať za účelomnakladania s odpadmi.

ľozhodnutia

7
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na prevádzkovanom zriadení.

202I ĺebude možnépľedlžovať.
osobitných pľedpisov. Povinnosti vyplyvajúce pre prevádzkovateľaz ustanovení ďalších
zákonov a nariadení' neuvedených v pľedmetnom súhlase, zostávajú vydaním tohto
rozhodnutia nedotknuté.

odôvodnenie
SpoločnosťT+T' a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 ú Žilina (ďalej žiadateľ) predložila
tunajšiemu úradu dňa 05.08.2020 žiadosťo udelenie súhlasu ĺa prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov v prevádzke: optická sepaľačná linka, paľcela KN-C č. I249l30
v k. ú. Dolný Hričov, 013 4l Dolný Hľičov,okĺes Žilina. Dňom podania zača\o správne konanie
v tejto veci. Žiadateľ v prílohe predloŽil:
- dokument Prevádzkový poriadok s uvedením technických poŽiadaviek prevádzky
zaiaďeniaabezpečnostnýchopatrenípriprevádzkezariadenia;
- závilzné stanovisko územne dotknutej obce Dolný Hľičov,číslro:202011575 zo dÍla
03 .08.2020, bez ĺámietok alebo pripomienok.
Predložená žiadosťvypľacovaná v súlade s $ 21 vyhlášky MZP SR č,.37Il20I5, ktoľou sa
vykonávajú niektoré ustanoveniazákonao odpadoch v zneni neskoľšíchpredpisov obsahovala:
- identifikačnéúdaje prevádzkovateľ a zariadenia;
- technické údaje o zariadeni (optická separačná linka v skratke'ooSL")
- technologický postup zhodnocovania odpadov;

-

zoznarn druhov odpadov na vstupe a na výstupe (všetko kategória

o _ ostatný odpad);

spôsob zabezpečenia odboľnej technickej kontroly ptevádzky zariadenia;
vykonávané činnostiv zariadení (R12 a R13);
kapacita zariadenia(ročne nepresiahne 4000 ton);
iné údaje.

Správny orgián štátnej spľávy odpadového hospodárstva upovedomil účastníkov
nazačatie správneho konania listom zo dťĺa27.08.2020 a stanovil termín ústneho pojednávania
spojeného s miestnym šetrením a zisťovanímdňa 04.09.2020. Dňa 04.09.2020 bolo vykonané
ústne pojednávanie a miestne šetrenie a zisťovanie, na ktoľom bolo pľeukžtzane zosúladenie
skutkového stavu s pľedloŽenou Žiadosťou. KeďŽe po preskúmaní predložených dokladov bolo
zisteĺé,že Žiadosť s pľílohami neobsahovala zmluvu ĺa zabezpečenie následného spôsobu
zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu' správny orgán požadoval zmluvu predloŽiť najneskôr
na ústnom pojednávaní. Žiadateľ predloŽil na konaní vo fotokópii všetky zmluvy
na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadov s opľávnenými odberateľmi,
v poŽadovanom rozsahu.
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okľesný ÍradŽilina, odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochľany prírody
a vybraných z|ožiek životného prostredia, ako príslušnýorgán štátnej správy v odpadovom
hospodaľstve, po vykonanom správnom konaní dospel k záveru, Že boli splnené zákonne
podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
v takom rozsúu, ako je uvedené vo výľokovej časti predmetného rozhodnutia.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok potvľdením o úhľadespľávneho poplatku v hodnote
1l,00 EUR (slovom: jedenásť EUR) v súlade s poloŽkou 162 písm. c) zákona NR SR
č.I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších pľedpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je moŽno podať podľa $ 54 zákona č,. 7ll1967 Zb. o spľávnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámeniaľozhodnutia
na okľesný irad Žilina' odbor starostlivosti o Životné pľostľedie, Vysokoškolákov 8556/338,
010 08 Ži|ina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľnésúdom, pokiaľ nebol vyčeľpanýľiadny opravný
prostľiedok v rámci spľávneho konania.
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Ing. aľch. Pavel

Kľopitz

vedúci odboru
v zastúpení:Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia oP a vybranýchzložiekŽP

poľučuje sa:
.l T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18,010 ol Žilina
,f
' 2.l obec Dolný Hľičov,staľosta obce, obecný úrad v Dolnom Hričove, osloboditeľov I3Il35,
0l3 41Dolný Hričov
Zakladá sa: lx spis

