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Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o odpadoch)a v súlade s § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1
písm. e) zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti splnomocneného zástupcu
ENEX consulting, s.r.o. , Trenčín vo veci vydania udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre Zberné suroviny Žilina a.s. a na základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom č.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre prevádzkovateľa zariadenia :
Obchodné meno: Zberné suroviny Žilina a. s.
Sídlo: Kragujevská 3, Žilina 010 01
IČO: 50 634 518
Súhlas sa vzťahuje na nakladanie s odpadmi- zhodnocovanie odpadov činnosťami:
R12- úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13- skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12( okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
Miesto nakladania s odpadmi: Železničiarska 1, 97901 Rimavská Sobota, zariadenie je súčasťou areálu , v ktorom
je súbežne prevádzkované aj zariadenie na zber odpadov.
Predmetom tohto súhlasu sú nasledovné odpady, kategórie "ostatný odpad" uvedené vo Vyhláške MŽP SR č.
365/2016, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení Vyhlášky 320/2017 Z.z. :
Kat.č. odpadu názov odpadu
02 01 10 odpadové kovy
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
15 01 04 obaly z kovu
16 01 17 železné kovy
17 04 05 železo a oceľ
17 04 07 zmiešané kovy

19 01 02 železné materiály odstránené z popola
19 10 01 odpad zo železa a z ocele
19 12 02 železné kovy
20 01 04 obaly z kovu
20 01 40 kovy
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 07 zmiešané kovy
Množstvo odpadov:
celkové množstvo zhodnocovaných odpadov je 4990 ton/rok.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady prijímané do zariadenia budú vážené na váhach a skladované vo veľkoobjemových kontajneroch. Ďalej
budú zhodnocované úpravou delením - strihaním pomocou nožníc na šrot CNS 400 K s diesel agregátom a rezaním
pomocou acetylénovej súpravy na báze acetylénu a kyslíka. Odpady budú rozmerovo upravované podľa noriem
STN a požiadaviek odberateľov. Odpady po zhodnotení budú skladované vo veľkoobjemových kontajneroch alebo
na spevnenej ploche do doby odovzdania oprávneným subjektom na ďalšie nakladanie.
Technické požiadavky zariadenia:
1. Zariadenie musí byť zabezpečené pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb.
2. Zariadenie zabezpečiť tak, aby sa zabránilo preberaniu odpadu bez súhlasu
prevádzkovateľa.
3. Pri dodávke odpadu do zariadenia sa vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom
overiť deklarované údaje o pôvode vlastnostiach a zložení odpadu.
4. Dodržiavať technologický postup v zmysle technickej a prevádzkovej dokumentácie zariadenia.
Bezpečnostné opatrenia:
1. V technickej a prevádzkovej dokumentácie zariadenia podrobovať používané zariadenia
odbornej technickej prehliadke a revíziám elektrických zariadení.
2. Zabezpečiť zariadenia a prostriedky na ochranu obslužného personálu . Každý pracovník
zariadenia musí byť oboznámený so zariadením a prostriedkami na zabezpečenie protipožiarnej
ochrany a pravidlami bezpečnosti práce.
3. Zabezpečiť skladovacie priestory tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.
4. V prípade vzniku havarijného stavu riadiť sa pokynmi, ktoré sú obsahom opatrení pre prípad havárie .
Súhlas je časovo obmedzený do : 20. 8. 2026
Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch , Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej Vyhláška), Vyhlášky 366/2015 o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a ustanovenia ďalších súvisiacich
predpisov.
2. Zariadenie na zhodnocovanie označiť informačnou tabuľou, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 6 Vyhlášky .
3. Prevádzkovať priestory na skladovanie odpadov v súlade s § 8 Vyhlášky.
4. Pri preberaní odpadov do zariadenia dodržiavať ustanovenia § 9 Vyhlášky.
5. Zariadenie prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu
hmotného majetku.
6. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pred ukončením prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný odpady nachádzajúce sa v zariadení zhodnotiť,
a ak zhodnotenie nie je možné odovzdať tento odpad na zhodnotenie inému oprávnenému subjektu a priestor
zariadenia vyčistiť.
Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
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Odôvodnenie
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva,bol požiadaný splnomocneným zástupcom ENEX consulting, s.r.o. , Trenčín (ďalej žiadateľ) vo veci
vydania udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre Zberné suroviny Žilina a.s.
( ďalej prevádzkovateľ).
Žiadateľ predložil k žiadosti nasledovné :
-splnomocnenie pre žiadateľa na zastupovanie prevádzkovateľa vo veciach udeľovania súhlasov v oblasti odpadov
ako aj pri konaniach súvisiacich s posudzovaním vplyvov na životné prostredie.
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- rámcovú kúpnu zmluvu medzi prevádzkovateľom a METAL HOLDING s. r. o. Prešov na dodávku tovaru, pričom
za tovar sa považujú suroviny a polotovary z kovov a druhotné suroviny, ktoré pozostávajú z voľne využiteľných
odpadov z kovov.
- rámcovú kúpnu zmluvu č. 22/2021 o dodávke šrotu medzi žiadateľom a U. S. Steel Košice , s. r .o. (ďalej
kupujúci) , kde predmetom zmluvy je okrem iného aj oprávnenie kupujúceho zhodnocovať odpady v zariadení na
zhodnocovanie odpadov.
Tunajší úrad v konštatoval, že žiadateľ predložil všetky požadované náležitosti v zmysle § 21 ods. 1 a ods. 2
Vyhlášky .
Tunajší úrad požiadal Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie ( ďalej OURS OSZP) o posúdenie, či
predmetná činnosť vyžaduje posúdenie z hľadiska zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon EIA). OU RS OSZP
doručil vyjadrenie k predmetnej veci č. OU-RS OSZP-2021/011719 zo dňa 16.8.2021, v ktorom sa konštatuje, že
nakoľko zmena navrhovanej činnosti je navrhnutá do 5000 t/rok, nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému
hodnoteniu podľa zákona EIA.
Účastníkovi konania mestu Rimavská Sobota bolo dňa 16.08.2021 zaslané upovedomenie o začatí konania vo vyššie
uvedenej veci. Mesto Rimavská Sobota v požadovanom termíne nedoručilo žiadne námietky ani pripomienky, preto
tunajší úrad považuje jeho stanovisko k vydaniu predmetného súhlasu za súhlasné bez pripomienok.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva
na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 162 c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 11 eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad v Rimavskej
Sobote, Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 198785B, 911 06 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
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