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Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
1) Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
2) Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin
Výrok
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, pre pôvodcu, držiteľa odpadu
Zberné suroviny Žilina a.s.
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
udeľuje v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z.
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel
– činnosťou R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)
– činnosťou R 13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) (****)
– v spracovateľskom zariadení s technologickým vybavením prevádzky (situovanej na ul. Dúbravca 1, 036 01
Martin) pozostávajúcim z prevádzkovej haly, ktorej súčasťou je demontážna plocha so stabilnou stanicou SEDA
na vysušovanie starých vozidiel, skladové hospodárstvo prevádzkových kvapalín, sklad náhradných dielov, sklad
nebezpečných odpadov, sklad autobatérií a sklad pneumatík. Spevnené plochy slúžia na: zber starých vozidiel,
skladovanie vysušených vozidiel, demontáž vozidiel a zhromažďovanie ostatného odpadu. Prevádzka ďalej obsahuje
veľkoobjemové a maloobjemové kontajnery, elektronické váhy, uzamykateľný sklad na farebné kovy, bager
nakladač Sennebogen 821 a 830, čelný nakladač KRAMER, nákladný automobil s hydraulickou rukou 2 ks, nákladný
automobil 1 ks, VZV Heli 2 ks, ekologicky zabezpečené plochy, ORL, atď. – podľa popisu na spracovanie starých
vozidiel, ktorý bol posudzovaný, doporučený - viď. ODBORNÝ POSUDOK č.: I./11./c a I./3 z 31.08.2021,
v nasledovnom rozsahu:

1. Súhlas sa udeľuje na nakladanie s nasledovnými druhmi starých vozidiel zaradenými podľa vyhl. MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (pre určené odpady v kategórii: „N“ - nebezpečné odpady,
„O“ – ostatné odpady, t.j. ktoré nie sú nebezpečné):
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
16 01 07 olejové filtre N
16 01 10 výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše N
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
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 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 06 01 olovené batérie N
Množstvo zhodnotených (upravených súvisiacimi spracovateľskými činnosťami) odpadov v predmetnom
spracovateľskom zariadení je obsiahnuté, vychádza z určených druhov odpadov starých vozidiel s predpokladom
ročne nakladať v zariadení s cca 3000 ks starých vozidiel. Musí rešpektovať ustanovené záväzné limity podľa
NARIADENIA VLÁDY SR č. 153/2004 Z.z., s Prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 153/2004 Z.z.
2. Súhlas sa vzťahuje na miesta a činnosti nakladania s uvedenými druhmi odpadov starých vozidiel, resp. zo
spracovateľskej činnosti, ktoré súvisia s prevádzkovaním zariadenia určeného na spracovanie predmetných odpadov
zo starých vozidiel, prevádzkovaného spol. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina (IČO: 50
634 518), v prevádzkových priestoroch (aj so zriadením viditeľne označených oddelených priestorov – podľa ust.
§ 22 Nakladanie so starými vozidlami z Vyhl. MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi výrobkov), keď sa jedná o určené časti zriadené v
prevádzke: Dúbravca 1, 036 01 Martin,
pričom ide o nasledovné činnosti:
Staré vozidlá, prijímané do zariadenia, sú vážené na elektronickej mostovej váhe a po odvážení sú skladované na
vyčlenenej ploche, ktorá je zabezpečená izoláciou proti pôsobeniu škodlivín. Po zvážení vozidla a jeho prevzatí
je staré vozidlo pristavené alebo prepravené vysokozdvižným vozíkom a umiestnené na plochu skladu starých
vozidiel. Na túto plochu sú ukladané nevysušené vozidlá stohovaním v množstve max. 2 na seba, pričom nesmie
dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno
účelne opätovne použiť. V prevádzkovej hale je vyčlenená demontážna plocha pre spracovanie starých vozidiel so
stabilne osadenou stanicou SEDA na vysušovanie starých vozidiel. Na demontážnej ploche sa prednostne odoberajú
automobilové batérie a akumulátory, ďalej oleje, olejové filtre, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi motora,
brzdové kvapaliny a kvapaliny z ostrekovačov okien a svetiel, ktoré sú skladované v sklade nebezpečných odpadov.
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Zhromažďované odpady sú zabezpečené proti úniku záchytnými vaňami. Pomocou VZV sa staré vozidlo premiestni
na vysušovaciu plošinu, kde sa odsajú prevádzkové kvapaliny pomocou zariadenia SEDA. Nasleduje demontáž,
pri ktorej sú postupne oddeľované jednotlivé časti vozidla. Uvedené činnosti demontáže sa budú vykonávať
v obmedzenom režime a to v prípade záujmu o náhradné diely zo strany opravovní a servisov. Staré vozidlo
zbavené prevádzkových kvapalín, nebezpečných častí a pneumatík bude odovzdávané na ďalšie nakladanie a
zhodnotenie zmluvnej oprávnenej spol. SPV RECYCLING CZ a.s. Ostrava – Vítkovice, ktorá má udelený súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na demontáž starých vozidiel a súhlas na prevádzkovanie zariadenia na drvenie
autovrakov.
3. Činnosti, ktoré sa povoľujú vykonávať pri nakladaní s odpadmi v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. (o
odpadoch), sú:
– R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.(***)
resp.:
– R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).(****)
prípadne:
– Z – Zhromažďovanie odpadov (dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi).
4. Súhlas udelený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v predmetnom spracovateľskom
zariadení pre SV (prevádzkovateľa spol. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina (IČO: 50 634
518) je časovo obmedzený, platí do 01.12.2026.
Po zmene prevádzkovateľa predmetného zariadenia, v prípade, že nový prevádzkovateľ bude mať iné identifikačné
údaje (IČO), ako je IČO prevádzkovateľa uvedené v tomto rozhodnutí, toto rozhodnutie stráca platnosť (okr. príp.
viď. § 114 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z.z.).
5. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Činnosť zariadenia bude ukončená právoplatným rozhodnutím dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý je oprávnený
zastaviť alebo ukončiť prevádzku zariadenia, pokiaľ na to nastanú dôvody (viď. § 114 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z.).
Pozn.: - pred ukončením prevádzky zberného a spracovateľského zariadenia je prevádzkovateľ povinný všetky
prevzaté staré vozidlá nachádzajúce sa v zariadení odovzdať na spracovanie oprávnenému subjektu,
- o ukončení činnosti v zbernom a spracovateľskom zariadení prevádzkovateľ písomne informuje príslušný orgán
ŠS OH najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.
6. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- Predmetné zberné a spracovateľské zariadenie odpadov starých vozidiel prevádzkované spol. Zberné suroviny
Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina (IČO: 50 634 518) musí byť prevádzkované v súlade s požiadavkami na
nakladanie so starými vozidlami, so zabezpečením proti prípadnému úniku atď., aby sa dosiahol stav v zmysle ust. §
22, 23, 24 vyhl. MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní
s vyhradenými prúdmi odpadov.
- Predmetné zberné a spracovateľské zariadenie odpadov starých vozidiel musí spĺňať kritériá podľa ust. § 6
(Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi) vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ust. zákona o odpadoch, pričom pre označovanie nebezpečných odpadov, resp. aj miesta zhromažďovania platí v
zmysle ust. § 6 ods. 3 povinnosť aj označovania identifikačnými listami (vzor podľa prílohy č. 7 k tejto vyhláške).
7. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
- Pri prevádzke zariadenia musí obsluha dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré sú všeobecne
platné pri činnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a sú spracované v Pláne havarijných opatrení v prípade
nežiadúceho úniku nebezpečných odpadov, spracovaného pre určené zariadenie.
- Obsluha zariadenia musí byť vopred riadne vyškolená a poučená o dodržiavaní bezpečnostných opatrení a vybavená
pracovnými odevmi, pomôckami a predmetmi potrebnými
pri výkone pracovných činností pri prevádzkovaní určeného zariadenia.
Ďalšie podmienky výkonu činnosti:
1) Pri nakladaní s určenými odpadmi dodržiavať všeobecné povinnosti (§ 12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržiavať zákazy (§ 13 tohto zákona), dodržiavať povinnosti držiteľa
odpadu (§ 14 ods. 1 tohto zákona), dodržiavať povinnosti zberu a výkupu odpadu (§ 16 ods. 1 až 4 tohto zákona),
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dodržiavať podmienky podľa ust. § 25 (pre NO, zakazuje sa..) a ust. § 26 (povinnosti pri preprave NO) tohto zákona;
rešpektovať ust. zo zákona o odpadoch – Piaty odd. (Vozidlá a staré vozidlá, § 60 atď.), pričom pre spracovateľa
starých vozidiel platia ust. z § 65 tohto zákona, ako aj rešpektovať povinnosť podľa ust. § 135 ods. 6 a súvis. ust.
(z prechodných ustanovení – uzatvorenie zmluvy s príslušnou organizáciou zodpovednosti k zberu vyhradeného
prúdu odpadov).
2) V rozsahu primeranom prevádzke predmetného zberného a spracovateľského zariadenia plniť ďalšie povinnosti
podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, konkrétne
ust. § 8 (zhromažďovanie odpadov), § 9 (preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi).
3) O množstvách a druhoch odpadov, s ktorými je nakladané, viesť a uchovávať príslušnú evidenciu v súlade s ust.
§§ 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a ohlasovať údaje z
evidencie príslušnému orgánu ŠS OH a uchovávať ohlásené údaje v súlade s ust. § 3 tejto vyhlášky, ako aj viesť a
uchovávať v súlade s ust. § 10 tejto vyhlášky -Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (za každú činnosť osobitne),
resp. viesť a uchovávať v súlade s ust. § 11 tejto vyhlášky -Evidenciu o prepravovanom NO.
4) Po zmene prevádzkových skutočností určeného zberného a spracovateľského zariadenia informovať a preškoliť
pracovníkov zodpovedných za prevádzku a obsluhu zariadenia.
5) V prípade dovozu alebo vývozu uvedených druhov odpadov za účelom ich zhodnotenia musia byť dodržané
ustanovenia podľa 7. Časti (Cezhraničný pohyb odpadov) zákona č. 79/2015 Z.z. (viď. ust. § 84 atď.) o odpadoch.
Všeobecné ustanovenia:
1) Prevádzkovateľ určeného zberného zariadenia alebo ním poverená organizácia je povinný prerokovať s tunajším
orgánom štátnej správy všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností rozhodujúcich pri udelení
tohto súhlasu.
2) Tunajší orgán štátnej správy môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť (resp. súhlas podľa tohto zákona stráca
platnosť) v zmysle ustanov. § 114 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Predmetný súhlas nenahrádza vydanie iných súhlasov podľa iných dotknutých právnych predpisov.
Odôvodnenie
Žiadateľ spol. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina (IČO: 50 634 518), v zastúpení spol. ENEX
consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, listom podaným dňa 23.11.2021, požiadala Okresný
úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (v súvislosti so spracovaním starých
vozidiel) v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (so zostavením obsahu žiadosti rešpektovaním postupu podľa ust. § 21 ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch), keď sa jedná o určenie podmienok
pre prevádzkovanie spracovateľského zariadenia z hľadiska spracovania SV (v areáli prevádzkovateľa na adrese:
Dúbravca 1, 036 01 Martin). Súčasťou podania v prílohe boli kópie podkladov: –Záverečné stanovisko MŽP SR č.
1665/2020-1.7/fr zo dňa 29.07. 2020, Rámcová kúpna zmluva, Odborný posudok č. I./11./c a I./3 zo dňa 31.08.2021,
Zmluva o zabezpečovaní odberu zložiek triedeného zberu, Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov
na rok 2021, Zmluva o dielo č. D/05/18, Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi, Rámcová zmluva
č. Z51170017 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, Zmluva o ukladaní odpadu na RSO Banská
Bystrica č. 41 917, Súhlas č. MSK 126083/2019 na zber, výkup a využitie odpadov pre spol. SPV RECYCLING CZ
a.s., Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel, Technologický
reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel, Opatrenia pre prípad havárie/
Havarijný plán/-v01, Splnomocnenie na zastupovanie pre spol. ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B,
911 05 Trenčín a Súhlasné stanovisko Mesta Martin k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo
dňa 16.12.2021.
Súčasťou podania bolo ďalej potvrdenie pre evidenciu poplatku k úhrade správneho poplatku v hodnote 11 € v
súlade s ust. podľa Čl. III (zákona č. 79/2015 Z.z.), keď zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov sa zmenil a doplnil - viď. 1. V prílohe časti X. Život. prostredie pol. č.162 v znení písm. „c)“,
resp. v znení tejto položky ostal zachovaný.
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva preskúmal doložené podklady podania, posúdil obsah žiadosti ako v súvislosti s ust. vyhl. MŽP SR č.
371/2015 Z.z. (vykonávací predpis k zákonu o odpadoch, § 22 ods. 1,2,3), tak osobitne s ust. § 113 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z.z. (o odpadoch).
Ďalej správny orgán vykonal dňa 15.12.2021 miestnu ohliadku v spol. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3,
010 01 Žilina v prevádzke Dúbravca 1, 036 01 Martin, na základe čoho konštatuje, že ide o objekt zabezpečený
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proti vstupu cudzích osôb, v uzavretom areálovom priestore a že je vybavený v súlade s požiadavkami príslušnej
legislatívy. Orgán ŠSOH v Martine konštatuje, že sa jedná o právny subjekt podnikajúci v oblasti nakladania s
odpadmi, pričom zároveň prevádzkuje ďalšie zariadenia na nakladanie s odpadmi. Ďalej správny orgán zobral na
vedomie, že žiadateľ má zabezpečený zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadmi.
Na základe uvedených skutočností správny orgán hodnotí podmienky pre prevádzkovanie predmetného zberného
a spracovateľského zariadenia ako zosúladené s požiadavkami príslušnej legislatívy, a preto v danej veci rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Martin,
odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.
Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina 1
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Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315___

Typ digitálneho odlačku

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512___

Digitálny odtlačok správy

PYdWf2wMew5dInHCkVCaxcAIUO9gbAuy+Lj1r
jW9+t3f9aTrhi46iljjwIwWcdMC8dzS+TJNXUa7c
i0kXHXGAQ==

|
|

|
Prílohy
|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu
|

23.12.2021 11:06:03___

60ba9917-0d97-4d41-8bfc-3d9b71f2047d___

1

|

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
Typ doložky
|

|

Typ doložky:
doložka právoplatnosti
doložka vykonateľnosti
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

x
-

Číslo rozhodnutia:

OU-MT-OSZP-2021/014609-La___

Dátum vytvorenia doložky:

11.01.2022___

Vytvoril:

Lacová Vladimíra, Mgr.___

|
|
|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

10.01.2022___

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

x
-

|

|

1

|

Doručenka
Odosielateľ a prijímateľ
|
Odosielateľ

ico://sk/00151866_10116

Prijímateľ

ico://sk/50401572

|
|
Informácie o doručovaní
|
Dátum a čas doručenia
|
Doručovaná správa
|
Identifikátor správy
|
Kontrolný súčet
|

2d23ff6e-25ba-42b8-b702-c25b31edac3a___

Kanonikalizácia

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlc14n-20010315___

Typ digitálneho odlačku

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512___

Digitálny odtlačok správy

QSomOc1vu3KqHuPnCVGgchsATbXOxbkIDRw
63S9ZcmHjTz8GKM0G/dKQmvWTEC1QlblTFY
0zv5F10+55MwntkQ==

|
|

|
Prílohy
|
Príloha
|
Identifikátor elektronického dokumentu
|

11.01.2022 12:13:09___

60ba9917-0d97-4d41-8bfc-3d9b71f2047d___

1

