oKRESľÝ unao Žrr-,rľĺ

odbor staľostlivosti o životne prostredie
oddelenie ochľany prírody avybraných zložiek životnéhoprostľedia
Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Zilina
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Žilinedňa 14. 12.2021

okĺesný iľad Žilina, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie ochĺany
príľody avybraných zložiek Životného pľostredia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodáľstva ako príslušnýorgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. I80l20I3
Z. z. o oľganizácli miestnej štátnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, ako
pľíslušnýorgán štátnej staľostlivosti o Životné pľostredie podľa $ 5 zákona č. 52512003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
aako miestne avecne príslušnýorgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 108
ods. l písm. m) zákona NR SR č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v zĺeni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č,.
7111967 Zb. o správnom konaniv zĺeni neskoľšíchpredpisov (spľávny poľiadok),

menl
podľa $ 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch vo výrokovej časti ľozhodnutie
okľesnéhoúradu Žilina čísloOU-ZA-OSZP3-2016|O22461-003lDeb zo dňa 14.06.2016,
udelené vo veci súhlasu na prevádzkovanie zariaďenia na zber odpadov podl'a $ 97 ods. 1
písm. d) zákona o odpadoch prevádzkovateľovi zariadenianazber odpadov - spoločnosti:

TtT, a.s., Andľeja Kmet'a 18,010 01Ži|ina,IČo: :o 4OO 49I
Zbería odpadov v Dolnom Hľičove, čísloparcely 1249131,l2l49l32k
Dolný Hričov,013 41 Dolný Hľičov

pľe prevádzku:

i.

nasledovne:

1/ dopĺňa druh odpadu, zaradený podľa vyhlášky ľĺŽpsn č' 36512015 Z. z', ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoršíchpľedpisov do kategórie o - ostatný odpad
kód odpadu

ĺézovodpadu

19 08 02

odpadový piesok a

kategóľia

íly

o
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doplŤn druhy odpadu, zarudené podľa vyhlášky MZP SR č. 3651201'5 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v zneni neskoľšíchpredpisov do kategórie N _ nebezpečný
odpad, ktoré budú pľedmetom zberuv súlade s rozhodnutím okĺesnéhoúľaduŽilina, odboru
starostlivosti o Životné prostredie, čj.: OU-ZA-OSZP3-202I|0I4224 zo dťla 07.10.202I,
vydanom v zist'ovacom konaní (podľa príslušných ustanovení zákonaNR SR é.2412006 Z. z.
- zákon EIA)
kód odpadu

názov odpadu

06 04 04

odpady obsahuj úce oľtuť

08 03 17

odpadový toner do tlačiaľne obsahujúci nebezpečnélátky

t3 02 05

nechlóľované mineľálne motorové, pľevodové a mazacie oleje

15

0l l0

15 02 02

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbenty, filtľačnémateriály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy

kategóľia

N
N
N
N
N

kontaminované nebezpečnými látkami
16

0t 07

16 02 13

16 0s 06

olejové filtľe

N

vyľadené zaňadeniaobsahujúce nebezpečnéčasti, iné ako uvedené

N

v160209až160212

laboľatórne chemikálie pozo stávaj uce z nebezpečných látok alebo
o b s ahuj úc e neb ezp e čn é látky v r átane zme sí l ab oľatórnych

N

chemikálií

16 06 01

olovené batérie

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

N
N

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontamtnovane
nebezp e čnými látkami v r átane pr ázdny ch tl akových nádob

N

20 01 13

rozpúšťad1á

20 0r 14

kyseliny

N
N
N
N
N
N
N
N

20

0l 0s

20

0l

20

0t r7

fotochemické látky

20

0l

pesticídy

20

0l 2r

1s
19

zásady

žiarivky a iný odpad obsahujúci oľtuť

20 0r 23

vyradené zariadenia obsahuj úce chlórfl uórované uhľovodíky

20 0r 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 0I 25

20 0r 27

faľby, tlačiarensk é farby, lepidlá a živice obsahuj úce nebezpečné
látky

N

batéľie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03
a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

N

deteľgenty obsahuj úce nebezpečnélátky

N

20

0t

33

20 0I 29
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kategória

kód odpadu

néaov odpadu

20 0r 35

vyradené elektrické a elektronicke zariadenia iné ako uvedené v 20
0l 2I a20 0I 23, obsahujúce nebezpečnéčasti

N

drevo obsahujúce nebezpečnélátky

N

20

0l

37

3l Celkovákapacita zariadenianazber nebezpečných odpadov neprekĺočí2 000 ton/ľok.
4/ Nakladanie s odpadnri v pľevádzke Zberňa odpadov v Dolnom Hľičove,číslopaľcely
I249l3l, I249l32 k. ú. Dolný Hľičov'0l3 4I Dolný Hričov
Preberanie ostatných odpadov do zberne sa realizuje v jednotlivých sektoroch.
odpady sa priamo dovezú do určenéhosektora a umiestnia sa buď na vol'nú vybetónovanú
plochu alebo sa lložia do vyčlenených nádob alebo kontajnerov.Každý sektor je uspôsobený
na pľeberanie určených druhov odpadov do zariadenia v súlade s poŽiadavkami vyhlášky č.
37 I l 20 I 5 Z .z., ktor ou sa vykon áv ají ustanoveni a zákona o odpadoch.
Nakladanie s nebezpečnÝm odpadom
odpad s obsahom nebezpečných látok (tj. odpady kategóľie
bude po dovoze na
',N")
Zbeňu odpadov Dolný Hričov vytľiedený na havaľijne zabezpečenej ploche podľa druhov,
uloŽený do kontajneľov ABRoLL s ADR, resp. špeciálnych kontajnerov (batérie), prípadne
plastových nádob a kontajnerov (Žiarivky, obaly z farieb, obaly z olejov) a to tak, aby nedošlo
k prípadnémupoškodeniu životnéhoprostľedia či poveternostným vplyvom na nebezpečné
odpady. Zbemé nádoby, resp. kontajnery a skladové priestory budú označenéidentifikačným
listom nebezpečného odpadu /v skľatke ILNO/ v zmysle platnej legislatívy. Prostľedníctvom
skladoqých kontajnerov bude zabezpečené skladovanie nebezpečných odpadov bez voľného
prístupu k nebezpečným odpadom. Nebezpečnéodpady budú na základe zmluvných vzťahov
odovzdané oprávneným osobách' resp. oprávneným organizáciám s príslušnýmipovoleniami
v zmysle platnej legislatívy.
ostatné časti citovaného rozhodnutia, ktoré je platné do 31. ianuáľa 2025 zostžĺvajil
nezmenené. Pľedmetná zmenaje neoddeliteľnou súčasťouľozhodnutia číslooU-ZA-osZP320 I 6 / 02246 1 -003/Deb zo dňa I 4.06.20 I 6.

odôvodnenie
Prevádzkovateľ zaríadenia na zber odpadov - spoločnosť T_|T, a.s.,
Andreja Kmeťa 18, 010 oĺ Žilina (ďalej len"žiadateľ), požíadal tunajšíurad dňa l8.ll.2o2l
o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zbet odpadov, vydaného podľa $
97 ods. 1 písm. d) zákoĺa o odpadoch, rozhodnutím tunajšieho úľadu,číslospisu: OU-ZAoSZP3-20I6l02246l-003lDeb zo dňa 14.06.2016' platným do 31. januára 2025, v prevádzke
Zbeňa odpadov v Dolnom Hričove, číslopaľcely l249l3l,I249l32 k. ú. Dolný Hľičov,013
41 Dolný Hričov.
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I

I
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odôvodnenie
Prevádzkovateľ zariadenia na zbeľ odpadov - spoločnosťT+T, a.s., Andreja Kmeťa
Ol Žilina (ďalej leĺ "žiadateľ), požiadal tunajšíúľaddňa l8.Il.202I o udelenie
Zmeny súhlasu na prevádzkovanie zaiadenia na zbet odpadov, vydaného podľa $ 97 ods. 1
písm. d) zákona o odpadoch, ľozhodnutím tunajšieho úľadu,číslospisu: oU-ZA-osZP320l6l022461-003/Deb zo dťla 14.06.2016, platným do 31 . januára2025, v prevádzke Zbeňa
odpadov v Dolnom Hričove, čísloparcely l249l3l, I249l32 k. ú. Dolný Hričov, 013 4I
Dolný Hľičov.

18, 010

Zber odpadov v prevádzke je oľganizovaný prostľedníctvom pľiameho zberu prípadne
vykupu od držiteľov /pôvodcov/ odpadov v rámci prevádzkových dní pondelok aŽ piatok
a otvŕľacíchhodín 7 ,00 aŽ 18,00 hod. a v sobotu od 8,00 _ 12,00 hod. obsluhu zbeľne budú
vykonávať 2 pracovníci. odpady do zbeme môŽe priviezť aj prevádzkovateľ zberne
vyčlenenými ADR vozidlami, pokiaľ tak;ito odpad nájde pri svojej činnosti v územnej
pôsobnosti žilinskéhoregiónu. K nakladaniu s nebezpečnými odpadmi, ktoré majú bý'
predmetom zberu v prevádzke Zberňa odpadov Dolný Hričov, bolo na základe pľedloŽeného
zámeru oznámenie o Zmene činnosti - optimalizácia procesov a kapacít zhodnocovania
odpadov v prevádzke ''Centrum zhodnotenia odpadov Dolný Hričov a Hoľný Hľičov''vydané
v zisťovacom konaní rozhodnutie oU Ži|ina čj.: )U-ZA-OSZP3-2O2||OI4224 zo dňa
07.10.202I (právoplatné dňa 08.12.2021). V rozhodnutí zo zisťovacieho konania bolo
povolené nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich množstva v takom ľozsahu, ako je
uvedené vp výľokovej časti tohto rozhodnutia. Konkľétnymi druhmi nebezpečných odpadov,
s ktoými sa v prevádzke Centra zhodnotenia odpadov Horný Hričov a Dolný Hričov môŽe
potenciálne nakladať, sa bliŽšie zaoberá odpadová štúdia,ktorá bola pľílohou Žiadosti.

MŽP SR č,.37I12OI5
Z. z., ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zékona o odpadoch v zneni neskorších
predpisov a v prílohe predložil aktualizovaný dokument Prevádzkový poľiadok zariadenia
Žiaďateľ predložil Žiadosť vypracovanú v súlade s $ 22 vyhlášky

na zbcľ odpadov v Dolnom Hričove, dokument odpadová štúdia,ktoľá sa podrobne zaoberá
nakladaním s odpadmi v zbeľni' vo fotokópii platné rozhodnutie číslospisu: oU-ZA-osZP32016l02246l-003/Deb zo dňa 14.06.2016, zmluvy uzatvorené vo veci odbeľu doplnených
druhov odpadov oprávnenými subjektmt azáväznéstanovisko územne dotknutej obce Dolný
Hričov, číslo: 202l l 23 l 9 zo dŕra 08.I I .202I, bez námietok alebo pripomienok.

Správny orgán štátnej správy odpadového hospodáľstva vzhľadom na skutočnosť'že
pozĺá dobľe pomery v dotknutej prevádzke aj v nadväznosti na situáciu s CoVIDl9, upustil
podľa $ 21 spľávneho poriadku od ústneho pojednávania a upovedomil účastníkovo začati
správneho konania vtejto veci listom zo dňa 25.ll.202l. Zétroveň' oboznámil účastníkov
dní a uplatniť
námietky a pripomienky k udeleniu súhlasu najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.
V stanovenom teľmíneani do dňa vystavenia pľedmetnej zmeny súhlasu neboli vznesené zo
stľany účastníkovkonania Žiadne námietky alebo pripomienky.
s moŽnosťou nahliadnuť do spisu na adľese tunajšieho úradu počas stľánkových
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okľesný :úrad Žilina, odbor starostlivosti

o

životnéprostľedie, oddelenie ochľany

prírody a vybľaných zložiek životnéhoprostredia, ako vecne a miestne príslušnýoľgán štátnej
spľávy odpadového hospodárstva konštatuje, že boli splnené zékornépodmienky pre Zmenu
súhlasu naprevádzkovanie zaňadenianazber odpadov v takom rozsahu, v akom bol udelený.
Žiadateľ zaplati| spľávny poplatok potvľdením o úhľade spľávneho poplatku vhodnote
4,00 EUR v súlade s poloŽkou 162 pism. y) zákona NR SR č.l45ll995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskoľšíchpredpisov.

Poučenie:
Pľoti tomuto ľozhodnutiu je možno podať podľa $ 54 zakonač,.7ll1967 Zb. o správnom
konaní v zneni neskoršíchpredpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnuti a na okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životne prostľedie,
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žílina.

Toto rozhodnutie nie je pľeskúmatel'né súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opľavný
prostriedok v ľámci spľávneho konania.

1.,7
Ing. arch.

ýoručuje sa:

f,'lľ+r,a.s., Andreja Kmeťa 18, 010

ú Žilina

2.l obec Dolný Hričov, starosta obce, obecný úľadv Dolnom Hričove, osloboditeľov
I3ll35,013 4l Dolný Hričov
Zakladá sa:
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