
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TN-OSZP2-2021/016159-005

Trenčín
13. 07. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad Trenčín“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva, podľa § 4 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 a podľa § 107 písm. v) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe
žiadosti spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144
(ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 05. 05. 2021, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

udeľuje súhlas

Žiadateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
IČO: 36 265 144

na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu podľa § 97 ods. 1, písm. u) zákona o odpadoch.

Súhlas sa vzťahuje na druhy odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej „Katalóg odpadov“) do kategórie ostatný, pod
číslom:

katalógové číslo názov odpadu kategória
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O

Množstvo preloženého odpadu za rok: 10 000 ton

Miesto skladovania a nakladania s odpadmi:
Prekládková stanica komunálneho odpadu je situovaná v lokalite Podstránie v obci Lednické Rovne na parcelách
CKN č. 365/2 a 365/10 v k. ú. Horenice. Jedná sa o samostatné, uzavreté a zabezpečené prevádzkové priestory,
ktorých vlastníkom je Obec Lednické Rovne a prevádzkovateľ je žiadateľ. Prevádzka je situovaná v odľahlej časti
dostatočne vzdialenej od obytných zón.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Prekládková stanica komunálneho odpadu je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového
komunálneho odpadu (kat. č. 20 03 01) na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do
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zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zmesový komunálny odpad bude zvážaný zberovými vozidlami žiadateľa
určenými na zber a vývoz komunálnych odpadov z obcí Lazy pod Makytou, Lysá pod Makytou, Lúky, Vydrná,
Záriečie, Mestečko, Dohňany, Nimnica a Lednické Rovne do priestorov prekládkovej stanice komunálnych odpadov
v prevádzke Podstránie. Následne bude odpad preložený do veľkoobjemových kontajnerov s objemom 30 m3 a po
naplnení jednej vývoznej súpravy (vozidlo + vlek, t. j. 2x 30 m3) odvezený na skládku odpadov Luštek – Dubnica
nad Váhom, resp. na skládku odpadov Dežerice II. 3 časť.

Na zabezpečenie minimalizácie negatívneho vplyvu miesta prekládkovej stanice komunálneho odpadu na životné
prostredie sú navrhnuté nasledovné opatrenia:
- prístup do priestorov prevádzky bude zabezpečený po spevnených komunikáciách s asfaltovým, resp. betónovým
povrchom,
- komunálny odpad bude prepravovaný v uzavretých nadstavbách vozidiel, takže je vylúčené roztratenie, resp. iný
nežiaduci únik odpadu počas prepravy a dovozu do zariadenia,
- manipulačný priestor a plochy, na ktorých budú veľkoobjemové kontajnery a kde sa bude vykonávať samotná
prekládka odpadu sú spevnené, asfaltové plochy zabezpečené pred nežiaducim únikom odpadov do okolitého
prostredia,
- v prípade rozfúkania odpadu pri prekládke (vysýpania zo zberového vozidla do kontajnera) počas veterného počasia
bude zodpovednými pracovníkmi zabezpečené jeho bezodkladné pozbieranie a umiestnenie do kontajnerov, ktoré
sú uzatvorené aj z vrchnej strany,
- z dôvodu eliminácie negatívnych vplyvov prevádzky prekládkovej stanice komunálneho odpadu bude prekládka
realizovaná priamo zo zberových vozidiel, ktoré vyjdú po nájazdovej rampe, do veľkoobjemových – 30 m3
kontajnerov bez dočasného uloženia odpadu na spevnené plochy mimo kontajnerov,
- všetky veľkoobjemové kontajnery sú uzatvorené a ich prekrytie je zabezpečené buď pevným otváracím krytom,
alebo prekrývacou plachtou,
- po naplnení kontajnerov sú bezodkladne prepravované vývoznou súpravou – vozidlo + vlek (2x 30 m3) na miesto
ich zneškodnenia, resp. zhodnotenia.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- Označenie zariadenia informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva v súlade s § 6 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Prevádzkový areál, v ktorom sa prekládková stanica komunálneho odpadu nachádza je oplotený, uzamykateľný
a zabezpečený kamerovým systémom. V čase neprítomnosti pracovníkov je objekt chránený elektronickým
zabezpečovacím systémom napojeným na nepretržitú bezpečnostnú službu.
- Plochy prekládkovej stanice sú betónové.
- V prevádzkovom objekte sa nachádza mostová váha TENZONA na zisťovanie množstva odpadov.
- Zmesový komunálny odpad bude zo zvozových vozidiel vysýpaný bezprostredne po príjazde z nájazdovej rampy
priamo do veľkoobjemových kontajnerov s objemom 30 m3 bez potreby dočasného zhromažďovania na betónovej
ploche mimo veľkoobjemových kontajnerov.
- Veľkoobjemové kontajnery určené na prepravu komunálnych odpadov z prekládkovej stanice komunálnych
odpadov sú zabezpečené proti úletu prekrývacími plachtami.
- Ako technické zázemie pre obslužných pracovníkov slúži kancelária, šatňa, sprcha, umyváreň a WC, ktoré sa
nachádzajú v prevádzkovom areály.

Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti:
- Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi.
- Pri výkone práce používať predpísané ochranné pracovné pomôcky.
- Pravidelne preškoľovať pracovníkov prekládkovej stanice komunálneho odpadu z bezpečnostných predpisov.
- Udržiavať všetky technické zariadenia používané pri prevádzke v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku.
Vykonávať ich pravidelné predpísané kontroly a revízie.
- Činnosť pri prevádzkovaní prekládkovej stanice komunálneho odpadu vykonávať v súlade s platným
prevádzkovým poriadkom prekládkovej stanice komunálneho odpadu, podmienkami stanovenými v rozhodnutiach
príslušných orgánov štátnej správy a pokynmi pracovníka zodpovedného za prevádzku prekládkovej stanice
komunálneho dopadu.
- Všetky technické zariadenia používané na prekládkovej stanici komunálneho odpadu musia byť obsluhované
zásadne iba na účel a spôsobom predpísaným výrobcom jednotlivých zariadení.
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Podmienky súhlasu:
- Pri preprave zmesového komunálneho odpadu z prekládkovej stanice do zariadenia na zneškodňovanie odpadov
je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k úletom odpadov do okolitého prostredia.
- Pri preberaní odpadov do zariadenia postupovať v súlade s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu sa udeľuje do 30. 06. 2026.

Tento súhlas nenahrádza iné povolenia a súhlasy vydávané v zmysle iných právnych predpisov.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Trenčín bola dňa 05. 05. 2021 žiadateľom doručená žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods.
1, písm. u) zákona o odpadoch na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu. Prekládková stanica
komunálneho odpadu je situovaná v lokalite Podstránie v obci Lednické Rovne na parcelách CKN č. 365/2 a 365/10
v k. ú. Horenice. Jedná sa o samostatné, uzavreté a zabezpečené prevádzkové priestory, ktorých vlastníkom je
Obec Lednické Rovne a prevádzkovateľ je žiadateľ. Prekládková stanica komunálneho odpadu je zariadenie na
dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu (kat. č. 20 03 01) na účely jeho prepravy
do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Zmesový komunálny
odpad bude zvážaný zberovými vozidlami žiadateľa určenými na zber a vývoz komunálnych odpadov z obcí Lazy
pod Makytou, Lysá pod Makytou, Lúky, Vydrná, Záriečie, Mestečko, Dohňany, Nimnica a Lednické Rovne do
priestorov prekládkovej stanice komunálnych odpadov v prevádzke Podstránie. Následne bude odpad preložený do
veľkoobjemových kontajnerov s objemom 30 m3 a po naplnení jednej vývoznej súpravy (vozidlo + vlek, t. j. 2x 30
m3) odvezený na skládku odpadov Luštek – Dubnica nad Váhom, resp. na skládku odpadov Dežerice II. 3 časť.

Prekládková stanica komunálneho odpadu je zriadená z dôvodu naplnenia kapacity skládky Horenice – Lednické
Rovne v priebehu druhej polovice roka 2021 sa neúmerne predĺžia vývozné vzdialenosti do skládok odpadov
(Dežerice II. 3. časť, Luštek – Dubnica nad Váhom). Z pohľadu ekonomických, ako aj environmentálnych aspektov
bolo potrebné prostredníctvom opatrení a nových technických riešení zefektívniť, zhospodárniť a znížiť zaťaženie
životného prostredia negatívnymi vplyvmi dopravných prostriedkov využívaných na zber a zvoz zmesového
komunálneho odpadu.

Vzhľadom na to, že sa jedná o odpad katalógové číslo 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, bude jeho následným
spôsobom nakladania zneškodnenie uložením na skládke odpadov. V prípade, že bude možnosť tento odpad
materiálovo, resp. energeticky zhodnotiť, uprednostnený bude tento spôsob ďalšieho nakladania s ním. V súčasnej
dobe sú zmesové komunálne odpady zneškodňované:
- skládka odpadov Luštek – Dubnica nad Váhom, ktorej prevádzkovateľ je Spoločnosť Stredné Považie a.s. Trenčín.
Zneškodnenie komunálnych odpadov na tejto skládke odpadov sa vykonáva na základe „Zmluvy o ukladaní odpadu
na skládku odpadov Luštek“ zo dňa 03.02.2016, ktorá je uzatvorená s prevádzkovateľom skládky odpadov,
- skládke odpadov Dežerice II. 3, časť, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Dežerická EKO s.r.o. Dežerice.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov na tejto skládke odpadov sa vykonáva na základe „ZMLUVY SOD04/2021
o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov – Dežerice II.3. časť“ zo dňa 07.04.2021, ktorá je
uzatvorená s prevádzkovateľom skládky odpadov.

Okresný úrad Trenčín vyzval listom č. OU-TN-OSZP2-2021/016159-002 SIN zo dňa 01.06.2021 žiadateľa o
uhradenie správneho poplatku za konanie orgánu štátnej správy z dôvodu, že nebol prílohou žiadosti. Žiadateľ
uhradil správny poplatok v hodnote 11 eur prostredníctvom bankového prevodu dňa 01.06.2021 pod ID predpisu:
M00-010621-0033.

Okresný úrad Trenčín oznámil listom č. OU-TN-OSZP2-2021/016159-003 SIN zo dňa 01.06.2021 začatie správneho
konania podľa § 18 správneho poriadku a zároveň v danej veci nariadil v zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku
ústne pojednávanie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 07.06.2021 so stretnutím na obecnom úrade Lednické Rovne. Na
ústnom pojednávaní boli špecifikované podmienky súhlasu. Žiadateľ na ústnom pojednávaní požiadal o udelenie
súhlasu na obdobie 5 rokov. Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas,
najviac na päť rokov. Z uvedeného dôvodu Okresný úrad Trenčín vyhovel žiadosti a súhlas na vykonávanie prípravy
na opätovné použitie bude udelený na dobu 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Obec Lednické Rovne
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súhlasila s prevádzkovaním prekládkovej stanice zmesového komunálneho odpadu na parcelách CKN č. 365/2 a
365/10 v k. ú. Horenice.

V zmysle § 113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona
o odpadoch je vždy aj obec, na území ktorej sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať, alebo na ktorej území
je zariadenie umiestnené alebo sa zamýšľa umiestniť.

Zákon o odpadoch definuje v § 5 ods. 6 prekládkovú stanicu ako zariadenie, ktoré slúži na dočasné uloženie a
následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie odpadov.

V zmysle § 8 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov sa priestory na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu navrhujú,
zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim vplyvom na životné prostredie a k poškodeniu
hmotného majetku.

Po posúdení žiadosti, priložených dokladov a vykonanej miestnej ohliadke bolo zistené, že prekládková stanica
komunálneho odpadu žiadateľa v miestnej časti Horenice obce Lednické Rovne spĺňa požiadavky vyplývajúce zo
zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Žiadateľ predložil v žiadosti predpísané náležitosti v zmysle § 26a ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:
- Stanovisko obce Lednické Rovne č. St-863,/2021/AS18-10/Hu k zriadeniu prekládkovej stanice komunálnych
odpadov
- Zmluva so spoločnosťou Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín o ukladaní odpadu na skládku
odpadov Luštek – Dubnica nad Váhom zo dňa 03.02.2016
- Zmluvu so spoločnosťou Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, 957 03 Dežerice o zneškodňovaní odpadu
skládkovaním na Skládke odpadov – Dežerice II. 3. časť zo dňa 07.04.2021
- výpis listu vlastníctva č. 584
- grafické znázornenie umiestnenia prekládkovej stanice komunálneho odpadu na mape

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07  Považská Bystrica, Slovenská republika
Obec Lednické Rovné (OVM), Námestie slobody 32, 020 61  Lednické Rovne, Slovenská republika


