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Číslo spisu
OU-PE-OSZP-2020/000789-003

Vybavuje

Partizánske
23. 06. 2020

ROZHODNUTIE
o zmene súhlasu v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch

Popis konania / Účastníci konania
Doručí sa
1. MRC-Union, s. r. o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske
2. Obec Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
3. SIŽP – IOH Nitra
4. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva v zmysle § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 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 len „zákon o odpadoch“), po preskúmaní žiadosti podanej dňa 28.
apríla 2020 žiadateľom: MRC-Union, s. r. o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske o zmenu udeleného súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov rozhodol takto:

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona
o odpadoch mení rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, stále pracovisko Partizánske
pod č. j. OÚŽP/2006/00159 zo dňa 27.02.2006, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov a súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom
na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné
alebo účelné pre žiadateľa MRC-Union, s. r. o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske, IČO: 35 926 171, prevádzka
Továrenská 558, 956 33 Chynorany, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia
Prievidza, stále pracovisko Partizánske pod č. j. OÚŽP/2013/00829 zo dňa 12.07.2013, Okresného úradu Partizánske
pod č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/001202 zo dňa 27.06.2016 a rozhodnutím Okresného úradu Partizánske pod č. OU-
PE-OSZP-2018/000377 zo dňa 06.03.2018 nasledovne:

1. vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňajú odpady zaradené podľa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
2. výroková časť rozhodnutia sa dáva do súladu s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
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Tunajší úrad z dôvodu prehľadnosti rozhodnutia a zosúladenia s platnou legislatívou vydáva z vlastného podnetu pre
prevádzkovateľa nové rozhodnutie - úplné znenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súhlasu
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob
ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, ktoré
má nasledovné znenie:

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva v zmysle § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov udeľuje právnickej osobe:

MRC-Union, s. r. o., Horská 1311/2, 958 06 Partizánske, IČO: 35 926 171,
Prevádzka: Kovoštrot – Chynorany, Nupodská 1120, 956 33 Chynorany

s ú h l a s

A) podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Súhlas sa udeľuje na činnosť, pri ktorej budú zbierané, vykupované, triedené a dočasne zhromažďované nasledovné
druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov):

12 01 01 - Piliny a triesky zo železných kovov - O
12 01 03 - Piliny a triesky z neželezných kovov - O
16 01 04 - Staré vozidlá - N
16 01 17 - Železné kovy - O
16 06 01 - Olovené batérie - N
16 06 02 - Niklovo-kadmiové batérie - N
16 06 04 - Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 - O
16 06 05 - Iné batérie a akumulátory - O
16 01 22 - Časti inak nešpecifikované - O
16 08 02 - Použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov - N
16 08 07 - Použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami - N
17 04 01 - Meď, bronz, mosadz - O
17 04 02 - Hliník - O
17 04 04 - Zinok - O
17 04 05 - Železo a oceľ - O
17 04 11 - Káble iné ako uvedené v 17 04 10 - O
19 10 01 - Odpady zo železa a z ocele - O
19 10 02 - Odpady z neželezných kovov - O
19 12 02 - Železné kovy - O
19 12 03 - Neželezné kovy - O
20 01 33 - Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie - N
20 01 34 - Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - 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
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20 01 40 05 - Železo a oceľ - O
20 01 40 06 - Cín - O
20 01 40 07 - Zmiešané kovy - O

B) podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné.

Pre účely ďalšieho nakladania s odpadmi (preprava a zhodnocovanie) sa zaraďuje zmiešavaný odpad v súlade s §
14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo 19 12 02 – železné kovy:
12 01 01 - Piliny a triesky zo železných kovov - O
17 04 05 - Železo a oceľ - O
19 10 01 - Odpady zo železa a z ocele - O
19 12 02 - Železné kovy - O

Pre účely ďalšieho nakladania s odpadmi (preprava a zhodnocovanie) sa zaraďuje zmiešavaný odpad v súlade s §
14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo 19 12 03 – neželezné
kovy (meď)?
12 01 03 - Piliny a triesky z neželezných kovov - O
17 04 01 - Meď, bronz, mosadz - O
17 04 11 - Káble iné ako uvedené v 17 04 10 - O
19 10 02 - Odpady z neželezných kovov - O
19 12 03 - Neželezné kovy - O

Pre účely ďalšieho nakladania s odpadmi (preprava a zhodnocovanie) sa zaraďuje zmiešavaný odpad v súlade s §
14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo 19 12 03 – neželezné
kovy (hliník):
12 01 03 - Piliny a triesky z neželezných kovov - O
17 04 02 - Hliník - O
17 04 11 - Káble iné ako uvedené v 17 04 10 - O
19 10 02 - Odpady z neželezných kovov - O
19 12 03 - Neželezné kovy - O

Miesto nakladania s odpadmi: Nupodská 1120, 956 33 Chynorany

Súhlas sa udeľuje do 31. marca 2023.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Po prijatí odpadu do zariadenia na zber odpadov sa odpady odvážia, zaevidujú, rozdelia a následne budú oddelene
zhromažďované v priestoroch prevádzky podľa jednotlivých kategórií. Vyzbierané odpady budú následne odovzdané
na zhodnotenie prípadne zneškodnenie oprávnenej organizácií. Nebezpečné odpady budú označené identifikačnými
listami nebezpečných odpadov.
Pri zbere a skladovaní použitých batérií a akumulátorov bude zabezpečená manipulácia tak, aby nedochádzalo k ich
poškodeniu. Opotrebované batérie budú zhromažďované v zberných boxoch určených na tento účel.
Staré vozidlá sa budú zhromažďovať na betónovej ploche, ktorá je ošetrená náterom voči ropným produktom a
zastrešená. Vozidlá sa budú stohovať v množstve najviac dve vozidlá nad sebou tak, aby nedošlo k poškodeniu časti
vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a ich úniku.
Pre zber železných a neželezných kovov bol súčasne vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu
bez predchádzajúceho triedenia, ktoré budú následne zhodnocované a ich triedenie a oddelené zhromažďovanie nie
je účelné.
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Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia na zber odpadov budú všetky odpady, ktoré sa v ňom nachádzajú, odovzdané na
zhodnotenie prípadne zneškodnenie organizácií oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi a priestor prevádzky sa
vyčistí.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je zabezpečené oplotením a uzamykateľnou vstupnou bránou, aby sa zabránilo prístupu
neoprávnených osôb a poškodeniu prípadne odcudzeniu odpadov. Pri vstupe do zariadenie je umiestnená mostová
váha na zisťovanie hmotnosti prijatých odpadov. Súčasťou areálu je aj administratívna budova. Plocha určená na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov je zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadov je povinný pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov dodržiavať všeobecne
platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí. Vytvoriť dostatočné organizačné a materiálno-
technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárií a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných
bezpečnostných opatrení.

Podmienky rozhodnutia:
1. Zabezpečiť plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov vyplývajúce zo zákona o odpadoch
a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe.
2. Na miestach zhromažďovania a triedenia odpadov zrealizovať také technické a organizačné opatrenia, aby
nemohlo dôjsť k ohrozeniu, znečisteniu alebo poškodeniu životného prostredia.
3. Zariadenie na zber odpadov prevádzkovať tak, aby nedošlo k odcudzeniu odpadov.
4. Nakladanie s odpadmi a vedenie evidencie odpadov vykonávať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve.
5. Zariadenie na zber odpadov musí byť označené informačnou tabuľou v súlade s § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
6. V zariadení sa nesmú zhromažďovať odpady znečistené škodlivými látkami.
7. V zariadení môžu byť zbierané len tie druhy odpadov, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia.
8. Nebezpečné odpady katalógové číslo 16 06 01 (olovené batérie), 16 06 02 (niklovo-kadmiové batérie) a 20
01 33 (batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie) zhromažďovať vo vyhradených špeciálnych kontajneroch na to určených a zabezpečených
proti odcudzeniu.
9. Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, spevnená,
nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou
kapacitou.
10. Zber starých vozidiel sa vykonáva iba pre spracovateľa starých vozidiel, s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú
zmluvu, v mene spracovateľa starých vozidiel sa vystavuje potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie.
11. Poučiť pracovníkov pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi o opatreniach v prípade havarijného úniku
znečisťujúcich látok a kvapalín.
12. Vykonávať zber odpadov zaradených do skupiny 20 – komunálne odpady na území obce je možné len na základe
uzatvorenej zmluvy s obcou na vykonávanie takejto činnosti v zmysle § 81 zákona o odpadoch.
13. Dodržiavať hygienické a technické predpisy stanovené pre danú prevádzku.
14. Prevádzka, najmä parkovanie vozidiel a prísun odpadov nesmie brániť bezpečnému prechodu chodcov a vozidiel
po verejnej komunikácii.
15. V prípade, že sa žiadateľ rozhodne ukončiť prevádzkovanie predmetného zariadenia na zber odpadov je povinný
odovzdať všetky druhy odpadov nachádzajúcich sa v zariadení len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
platnej legislatívy.
16. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zaniká zánikom činností, na ktoré bol vydaný.
17. Každú zmenu nakladania s odpadmi je potrebné predložiť tunajšiemu úradu na odsúhlasenie.
18. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon,
stavebný zákon, zákon o ovzduší, zákon o ochrane zdravia ľudí a pod.).
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Okresný úrad Partizánske môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh účastníkov
konania po vykonanom šetrení z dôvodov uvedených v § 114 zákona o odpadoch.

Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu predĺži, 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.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Obvodného úradu životného
prostredia Prievidza, stále pracovisko Partizánske č. j. OÚŽP/2006/00159 zo dňa 27.02.2006, ktorým bol udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, a ktoré bolo zmenené rozhodnutiami Obvodného úradu
životného prostredia Prievidza, stále pracovisko Partizánske pod č. j. OÚŽP/2013/00829 zo dňa 12.07.2013,
rozhodnutím Okresného úradu Partizánske pod č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/001202 zo dňa 27.06.2016 a rozhodnutím
Okresného úradu Partizánske pod č. OU-PE-OSZP-2018/000377 zo dňa 06.03.2018.

Odôvodnenie
Podaním zo dňa 28.04.2020 bola tunajšiemu úradu predložená žiadosť organizácie MRC-Union, s. r. o., Horská
1311/2, 958 06 Partizánske o zmenu – doplnenie vydaného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
pre miesto nakladania s odpadmi: Nupodská 1120, 956 33 Chynorany.

Žiadateľ v predloženej žiadosti požiadal o doplnenie už vydaného súhlasu o nové druhy odpadov – 16 01 04, 16 01 17,
16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 16 01 22, 16 08 02, 16 08 07, 20 01 33 a 20 01 34. Z obsahu žiadosti
vyplýva, že žiadateľ na základe rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia Prievidza, stále
pracovisko Partizánske č. j. OÚŽP/2006/00159 zo dňa 27.02.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami Obvodného
úradu životného prostredia Prievidza, stále pracovisko Partizánske pod č. j. OÚŽP/2013/00829 zo dňa 12.07.2013,
rozhodnutím Okresného úradu Partizánske pod č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/001202 zo dňa 27.06.2016 a rozhodnutím
Okresného úradu Partizánske pod č. OU-PE-OSZP-2018/000377 zo dňa 06.03.2018, vykonáva zber odpadov v
mieste nakladania s odpadmi: Nupodská 1120, 956 33 Chynorany.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia č. j. OÚŽP/2006/00159 zo dňa 27.02.2006 bolo:
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, číslo 852/2005,
- záväzné stanovisko obce Chynorany k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov zo dňa 9.2.2006,
- zmluvy s odberateľmi odpadov,
- ostatné požadované náležitosti v súlade s § 36 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v znení neskorších predpisov oznámil listom zo dňa 21.05.2020 začatie konania všetkým
účastníkom konania (žiadateľ a územne dotknutá obec – Obec Chynorany) a nariadil ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní žiadateľ požiadal o vypustenie odpadu zo žiadosti o zmenu súhlasu,
zaradeného podľa Katalógu odpadov pod číslom 16 06 03 – batérie obsahujúce ortuť. Za obec Chynorany sa
miestneho šetrenia zúčastnila starostka obce. Obec Chynorany je bez pripomienok k zmene udeleného súhlasu.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia číslo OU-PE-OSZP-2020/000789-003 bolo:
- požadované náležitosti v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- Rozhodnutie Okresného úradu Partizánske, Odbor starostlivosti o životného prostredie, vydané pod č. OU-PE-
OSZP-2020/000392-014 zo dňa 18.03.2020, na základe ktorého sa navrhovaná činnosť „Rozšírenie existujúcej
prevádzky zariadenia na zber odpadov o zber starých vozidiel, a opotrebované batérie a akumulátory v Chynoranoch“
nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
- zmluvy o odbere, zhodnotení a zneškodnení odpadu,
- opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom – HAVARIJNÝ PLÁN,
- kópie vydaných rozhodnutí č. OÚŽP/2006/00159 zo dňa 27.02.2006, č. OÚŽP/2013/00829 zo dňa 12.07.2013, č.
OÚ-PE-OSZP-2016/001202 zo dňa 27.06.2016 a č. OU-PE-OSZP-2018/000377 zo dňa 06.03.2018.
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Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených dokladov a na
základe vykonanej miestnej ohliadky zo dňa 12.06.2020 dospel k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky
pre zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie z dôvodu prehľadnosti rozhodnutia vydal z
vlastného podnetu pre prevádzkovateľa zariadenia nové rozhodnutie - úplné znenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie
Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi, stále pracovisko Partizánske č. j. OÚŽP/2006/00159 zo dňa
27.02.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia Prievidza, stále pracovisko
Partizánske pod č. j. OÚŽP/2013/00829 zo dňa 12.07.2013, rozhodnutím Okresného úradu Partizánske pod č.
j. OÚ-PE-OSZP-2016/001202 zo dňa 27.06.2016 a rozhodnutím Okresného úradu Partizánske pod č. OU-PE-
OSZP-2018/000377 zo dňa 06.03.2018.

Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 4,00 eur formou E-kolku (potvrdenie o úhrade správneho poplatku) v
zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 162 písm.
y) Sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad
Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

Doručuje sa
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