OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2021/018168-003

22. 10. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1. písm. c) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / Zberné suroviny
Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518 v zastúpení: ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská
1987/85B, 911 05 Trenčín, IČO: 50 401 572
Výrok
Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, odbor ochrany zložiek životného prostredia ako príslušný orgán
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 108 ods. 1 písm. m)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a na základe
žiadosti: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518 v zastúpení: ENEX consulting,
s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, IČO: 50 401 572
I. r u š í
podľa § 114 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie číslo č. OU-NZ-OSZP-2017/15439-03-Kn zo dňa 20.10.2017 vydané pre Zberné suroviny Žilina a.s.,
Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518 – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
II. udeľuje
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kód činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
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)
pre

Zberné suroviny Žilina a.s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
Prevádzka:
Cintorínska 64, 942 01 Šurany, parc. č. 2543/1, 2543/4, 2543/5, 2543/6, 2543/7, 2543/8, 2543/9, 2543/10, 2543/11,
2543/12 a 2543/13, k. ú. Šurany
Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 12 a R 13 sa vydáva pre odpady zaradené podľa Prílohy č.1 k
vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov - druh a
kategória odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať:
02 01 10 - odpadové kovy - O
15 01 04 - obaly z kovu - O
16 01 17 - železné kovy - O
16 01 18 - neželezné kovy - O
17 04 01 - meď, bronz, mosadz - O
17 04 02 - hliník - O
17 04 05 - železo a oceľ - O
17 04 07 - zmiešané kovy - O
19 10 01 - odpad zo železa a ocele - O
19 10 02 - odpad z neželezných kovov - O
19 12 02 - železné kovy - O
19 12 03 - neželezné kovy - O
20 01 04 - obaly z kovu - O
20 01 40 - kovy - O
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz - O
20 01 40 02 - hliník - O
20 01 40 03 - olovo - O
20 01 40 04 - zinok - O
20 01 40 05 - železo a oceľ - O
20 01 40 06 - cín - O
20 01 40 07 - zmiešané kovy - O
Celková kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov je 20 000 ton za rok.
Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:
Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v kat. úz. Šurany, Cintorínska 64 na parc. č. 2543/1,
2543/4, 2543/5, 2543/6, 2543/7, 2543/8, 2543/9, 2543/10, 2543/11, 2543/12 a 2543/13. Areál s predmetnými
pozemkami je vo vlastníctve spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s.. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je
súčasťou areálu, v ktorom je súbežne prevádzkované aj zariadenie na zber odpadov.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Odpady budú zhodnocované úpravou delením – strihaním pomocou nožníc a rezaním pomocou acetylénovej
súpravy. Hlavným dôvodom úpravy odpadov je zmena objemu a veľkosti za účelom ich následnej efektívnejšej
prepravy.
Súčasťou areálu je budova administratívneho a sociálneho zabezpečenia. Voľná spevnená plocha prevádzky slúži
na dočasné uskladnenie objemnejších kovových odpadov, na ostatnej ploche sú umiestnené veľkoobjemové aj
maloobjemové kontajnery na skladovanie prijatých aj zhodnotených odpadov, uzamykateľný sklad na skladovanie
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farebných kovov, hydraulické nožnice, súprava tlakových nádob technických plynov. Súčasťou zariadenia sú váhy
na zisťovanie množstva odpadov.
Na strihanie kovových odpadov sa budú používať kontajnerové nožnice na šrot CNS 400K s diesel agregátom,
ktoré sú umiestnené na spevnenej ploche prevádzky. Kovový odpad sa plní do násypky. Pohybom pridržovača a
vlastnou váhou padá na dno komory do strihacieho priestoru. Odpad je v komore stláčaný, strihaný nožmi a následne
vytláčaný von z komory. Odpady po strihaní sú zhromažďované do veľkoobjemových kontajnerov.
Na rezanie odpadov z kovov sa bude používať acetylénová súprava na báze acetylénu a kyslíka. Rezanie sa
vykonáva vo vonkajších priestoroch zariadenia na spevnej ploche. Odpady zo železných kovov sú tepelne delené
plameňom kyslík – acetylén. Pri horení acetylénu s kyslíkom sa dosahuje veľmi vysoká teplota plameňa (až 3140
°C), pri ktorej sa kovový materiál nataví. V ďalšej fáze sa privádza pod vysokým tlakom kyslík, ktorý spaľuje
časti železa a vyfukuje roztavený kov z reznej škály (autogénne rezanie). Odpady po rezaní sú skladované vo
veľkoobjemových kontajneroch alebo na voľnej spevnenej ploche v zariadení. Kovy sa rozmerovo upravujú – delia
podľa kvalitatívnych noriem – STN a požiadaviek odberateľov.
Na manipuláciu s odpadmi sa používajú nakladače, hydraulické ruky spolu s nákladnými vozidlami, vysokozdvižný
vozík a areálová železničná vlečka.
Zariadenie je označené informačnou tabuľou.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Areál zariadenia je oplotený, uzamykateľný a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. V areáli je
vybudovaný kamerový systém Avigilon s 2 kamerami na zabezpečenie monitorovania celej prevádzky. Vjazd a vstup
do areálu zariadenia je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca. Všetci pracovníci, ktorí v zariadení
pracujú sú oboznámení so všetkými náležitosťami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci,
s evidenciou do zápisníkov bezpečnosti. Pracovníci sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami
a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia. Pracovníci, ktorí sa na prevádzke pohybujú, sú povinní dodržiavať
všetky pokyny a opatrenia súvisiace s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie.
Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať povinnosti uvedené v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.
2. Pri spracovaní odpadov dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
3. V prípade ukončenia činnosti zariadenia je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,
ktoré prevzal na zhodnotenie, v inom vhodnom zariadení. Ku dňu ukončenia prevádzky nesmú byť v samotnom
zariadení žiadne odpady. Ukončenie prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému
orgánu odpadového hospodárstva najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia prevádzky.
4. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2016 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
5. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
6. Škody na životnom prostredí v zariadení vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša prevádzkovateľ zariadenia
v plnej výške.
Platnosť súhlasu:
Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, platnosť súhlasu sa udeľuje
do 30. 09. 2026.
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Platnosť súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k
zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 97 ods.
18 zákona o odpadoch).
Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom
zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.
Podľa § 114 ods. 1 písm. a/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť, ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo
zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušiť v zmysle uvedeného odseku písm. b/,
ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného
dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok.
Odôvodnenie
Spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518 v zastúpení: ENEX
consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, IČO: 50 401 572, požiadala dňa 01. októbra 2021
tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v Šuranoch na Cintorínskej ulici č. 64.
Žiadosť spĺňala predpísané náležitosti. Žiadateľ priložil k žiadosti aj správny poplatok vo výške 11,00 Eur podľa
položky 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.
Súčasťou žiadosti sú prílohy:
- kópia rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Nové Zámky č. 2012/2302-12-Hl zo dňa 04.12.2012 o
tom, že činnosť „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Šurany – Cintorínska ulica“, predmetom ktorej je
zber a dočasné skladovanie vykúpených druhotných surovín, prevzatých nebezpečných odpadov, starých vozidiel a
elektroodpadov od občanov, firiem a organizácií, sa nebude posudzovať,
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky č. OU-NZ-OSZP-2017/15439-03-Kn zo dňa 20.10.2017,
- kópia Rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou METAL HOLDING s.r.o. zo dňa 13.01.2020,
- kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 22/2021 o dodávke šrotu uzatvorenej so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o.
zo dňa 20.01.2021,
- kópia Splnomocnenia pre spoločnosť ENEX consulting, s.r.o.,
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a §
113 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámil dňa 7. októbra 2021
začatie konania s tým, že v uvedenej veci upustil od ústneho pojednávania nakoľko sa jedná o jestvujúcu prevádzku
a prijaté podklady boli dostatočné na vydanie rozhodnutia vo veci.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do
7 dní od doručenia oznámenia o zahájení konania. Do doby vydania tohto rozhodnutia tunajší úrad neprijal žiadne
pripomienky ani námietky ku konaniu.
Predmetom žiadosti sú odpady, ktoré žiadateľ bude odoberať od pôvodcov a držiteľov odpadov a následne
zhodnocovať mechanickou úpravou. Kapacita zariadenia, miesto a rozsah nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí
uvedené tak, ako v podanej žiadosti.
Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového
hospodárstva.
S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších právnych predpisov, možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Okresný úrad Nové Zámky.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Šurany, Nám. hrdinov 1, 942 01 Šurany, Slovenská republika
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