OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Topoľčany

OU-TO-OSZP-2020/010128-003

28. 10. 2020

Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa:
1. ENVIMETAL s.r.o., 956 05 Nitrianska Blatnica 372
2. Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Po nadobudnutí právoplatnosti:
3. OÚ v sídle kraja Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
4. SIŽP-IOH Nitra
Výrok
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Topoľčany“) ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia §
104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov po preskúmaní žiadosti podanej dňa 30.09.2020 udeľuje právnickej osobe
ENVIMETAL s.r.o.
965 05 Nitrianska Blatnica 372
IČO 48 299 791
súhlas
podľa §-u 97 ods.1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas
podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora na nasledovné druhy odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov
(Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
Druh odpadu - Názov odpadu - Kat.
02 01 10 - Odpadové kovy - O
07 02 13 - Odpadový plast - O
12 01 01 - Piliny a triesky zo železných kovov - O
12 01 02 - Prach a zlomky zo železných kovov - O
12 01 03 - Piliny a triesky z neželezných kovov - O
12 01 04 - Prach a zlomky z neželezných kovov - O
15 01 01 - Obaly z papiera a lepenky - O
15 01 02 - Obaly z plastov - O

15 01 04 - Obaly z kovu - O
16 01 17 - Železné kovy - O
16 01 18 - Neželezné kovy - O
17 02 03 - Plasty - O
17 04 01 - Meď, bronz, mosadz - O
17 04 02 - Hliník - O
17 04 03 - Olovo - O
17 04 04 - Zinok - O
17 04 05 - Železo a oceľ - O
17 04 06 - Cín - O
17 04 07 - Zmiešané kovy - O
17 04 11 - Káble iné ako uvedené v 17 04 10 - 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
19 12 04 - Plasty a guma - O
20 01 01 - Papier a lepenka - 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
Sídlo zariadenia na zber odpadov: Zariadenie na zber druhotných surovín, Družstevná, parc. č. 1195/3, 956 05
Radošina
Spôsob nakladania s odpadmi spočíva v:
- prebratí odpadov od pôvodcov alebo držiteľov odpadov,
- vážení (certifikovaná mostová váha s nosnosťou do 40 000 kg, certifikovaná plošinová váha s nosnosťou do 600
kg), vizuálnej kontrole odpadov,
- zhromažďovaní odpadov pred ich odberom oprávneným subjektom,
- starostlivosti o miesto nakladania s odpadmi.
Prevzatý odpad sa následne dočasne uskladní na určenom mieste zariadenia až do doby odovzdania na zhodnotenie,
resp. zneškodnenie oprávnenej osobe. Preprava z miesta zberu do zariadenia na spracovanie odpadu bude
zabezpečená oprávnenou organizáciou na základe zmluvy.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia na zber:
Zariadenie sa nachádza v prenajatom areáli, na parcele reg. „C“ č. 1195/3 v k.ú. Radošina. Z celkového areálu zaberá
120 m2 vonkajšej skladovej plochy a 63, 80 m2 vnútornej skladovej plochy. V celom objekte sú plochy spevnené
betónovým krytom, resp. asfaltom. Areál je ohradený zčasti betónovou, resp. oceľovou ohradou, prístupové brány
sú uzamykateľné, vnútorný sklad je zabezpečený poplašným zariadením a chránený kamerovým systémom. Vo
vstupnej časti sa nachádza sociálno-administratívna budova s mostovou váhou a sociálnym zariadením. Skladová
plocha nadväzuje na vstupnú časť, oddelená je betónovým oplotením a uzamykateľnou bránou. Samotná skladová
plocha je ohradená z jednej strany betónovým plotom, z ďalších troch strán plotom kovovým. Táto časť skladu
je určená na dočasné uloženie oceľového šrotu v kontajneroch. Vnútorná plocha zariadenia na zber je umiestnená
v murovanej budove s betónovou podlahou. Interiér skladu je rozdelený na dve časti, v jednej časti je odpad
preberaný a vážený na plošinovej váhe, v druhej časti je tento odpad dočasne uložený. Zariadenie na zber druhotných
surovín pozostáva zo spevnených komunikačných plôch, spevnených nezastrešených skladových plôch, vnútorných
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skladových plôch, sociálno-administratívnej časti, sociálneho zariadenia, kontajnerov na odpad, studne a žumpy.
Areál zariadenia je napojený na elektrickú energiu. Kapacita zariadenia je 1200 t/ročne.
Zoznam strojov a manipulačných zariadení:
- vysokozdvižný motorový vozík typ Desta s nosnosťou 2500 kg
- hydraulický paletový vozík s nosnosťou 2000 kg
- mostová váha, typ PREMOVA 40-1-4 s rozsahom váženia 0 – 40000 kg
- plošinová váha typ TCM 128/10-4735 s rozsahom váženia 0 – 600 kg
Nakladanie spočíva v prebratí odpadov od pôvodcov alebo držiteľov odpadov, vážení, vizuálnej kontrole odpadov,
zhromažďovaní odpadov pred ich odberom oprávneným subjektom, starostlivosti o miesto nakladania s odpadmi.
Zariadenie na zber bude označené tabuľou v zmysle § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
- prevádzkovať priestory v takom stave, ktorý zodpovedá predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- všetci pracovníci vykonávajúci práce v zariadení musia byť pred začatím prác preukázateľne oboznámení s rizikami
pri práci,
- pracovníci sú vybavení všetkými pracovnými pomôckami, nevyhnutnými pre dodržiavanie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,
- pracovníci zariadenia sú povinní dodržiavať pri práci predpisy a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a musia byť s nimi oboznámení.
Ďalšie podmienky súhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku
odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:
• správne zaradiť odpad,
• zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
• vykonávať vizuálnu kontrolu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
• viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode dodaného odpadu,
• zasielať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy, a
to najneskôr do 28. 02. nasledujúceho kalendárneho roka podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
• zber a výkup odpadu vykonávať v súlade s § 16 zákona o odpadoch,
• označiť zariadenie na zber odpadov informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje
údaje uvedené v § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následný spôsob starostlivosti o miesto výkonu:
- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov
nachádzajúcich sa v objektoch oprávneným subjektom; objekty budú následne vyčistené a zabezpečené proti
nepovolenému vstupu
- ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti
Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025
Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, rozhodnutie stráca
platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané alebo zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, alebo
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa § 114 ods.4 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch.
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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.
Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany,
odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-TO-OSZP-2015/009045-Ba zo dňa 23.11.2015, zmenené
rozhodnutím č. j. OU-TO-OSZP-2016/003976-Ča zo dňa 25.04.2016, zmenené rozhodnutím č. OU-TOOSZP-2019/001967 zo dňa 05.03.2019.
Odôvodnenie
Spoločnosť ENVIMETAL s.r.o., 956 05 Nitrianska Blatnica 372, IČO 48 299 791 (ďalej len „žiadateľ“) písomne
požiadala dňa 30.09.2020 Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa §-u 97 ods. 1 písm.
d) zákona o odpadoch na prevádzku: Zariadenie na zber druhotných surovín, Družstevná, parc. č. 1195/3, 956 05
Radošina.
Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zber
odpadov nachádza alebo zamýšľa umiestniť.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 o
správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil začiatok konania listom č. OU-TO-OSZP-2020/010128-002
zo dňa 07.10.2020. Vzhľadom na to, že Okresnému úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie je
situácia v areáli zariadenia známa, bolo upustené od ústneho pojednávania.
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote žiaden z
účastníkov konania nárok na uplatnenie námietky nevyužil, preto má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
za to, že účastníci konania súhlasia s vydaním predmetného rozhodnutia.
Z obsahu žiadosti a priložených dokladov, vyplýva, že v prevádzke zariadenia na zber odpadov sa bude nakladať a
manipulovať s odpadmi v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Správny orgán pri rozhodovaní o udelení súhlasu vychádzal z nasledovných dokladov:
• žiadosť zo dňa 24.09.2020,
• plán havárijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov,
• zmluva o nájme nebytových priestorov,
• kópie zmlúv s oprávnenými organizáciami zabezpečujúcimi zhodnotenie odpadov, resp. zneškodnenie odpadov,
• zmluva o zbere odpadu s obcou Radošina,
• zmluva o plnení povinností vyplývajúcich z činnosti výkupu vyhradeného prúdu odpadu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov,
• kópie rozhodnutí o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov č. j. OU-TOOSZP-2015/009045-Ba, č. j. OU-TO-OSZP-2016/003976-Ča, č. OU-TO-OSZP-2019/001967,
• kópia rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. ŽP 2012/00861- Ku,
• správny poplatok v hodnote 11 eur.
Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené také skutočnosti, ktoré
by bránili udeleniu súhlasu a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol zaplatený formou e-kolku vo výške 11 eur v zmysle položky 162 písm. d) zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) na OÚ Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40
Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Milan Burda
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10328

Doručuje sa
ENVIMETAL s.r.o, Nitrianska Blatnica 372, 956 05 Nitrianska Blatnica, Slovenská republika
Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina, Slovenská republika
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