
OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 820, 020 01  Púchov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2021/001422-005

Púchov
08. 10. 2021

Rozhodnutie
súhlas

Popis konania / Účastníci konania
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Výrok
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v
zmysle § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. (1) písm. d) a podľa § 108
ods. (1) písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o odpadoch) a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

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

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

Súhlas sa udeľuje pre odpady zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:

Katalógové číslo odpadu: Názov odpadu: Kategória odpadu:
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04 O
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O
08 02 01 odpadové náterové prášky O
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
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15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 06 04 plasty O
16 06 05 sklo O
17 01 01 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 drevo O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo, O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 07 objemový odpad O
20 03 08 drobný stavebný odpad O

Určenie miesta nakladania s odpadmi a spôsob nakladania: zariadenie na zber odpadov sa nachádza v prevádzkovom
areáli spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., v lokalite skládky Podstránie, Lednické Rovne. Prevádzka
zariadenia je samostatným oploteným areálom so spevnenou betónovou plochou s veľkoobjemovými kontajnermi.
Pôvodcami sú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

Začatie prevádzky : po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Vjazd do areálu zberného dvora je po existujúcej panelovej ceste. Prevádzka zariadenia na zber odpadov je
samostatným oploteným areálom, pri vstupe do zariadenia je mostová váha, určená na zistenie množstva dovezeného
odpadu. Na zhromažďovanie odpadov budú použité veľkoobjemové uzatvorené kontajnery s objemom od 20 do
30 m3, ktoré sú uzatvorené (krycou plachtou, resp. pevným kovovým krytom. Každý odpad bude zhromažďovaný
samostatne, podľa jednotlivých druhov. Zariadenie bude slúžiť len zber odpadov kategória ostatný. Pri vstupe do
zariadenia je informačná tabuľa o zariadení.

Technické vybavenie zariadenia:
Veľkokapacitné kontajnery ABROLL – objem 37 m3
Traktobager New Holland
Kontajnerové vozidlá na odvoz naplnených kontajnerov

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na zber odpadov :
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Celý areál zariadenia na zber odpadov je oplotený, uzamykateľný a celá plocha vybetónovaná. Zariadenie
je označené informačnou tabuľou. Opatrenia pre prípad havárie sú spracované v samostatnom dokumente
„Havarijný plán – Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi“. Zamestnanci prevádzky sú oboznámení
s bezpečnosťou pri práci a sú vybavení pracovnými pomôckami. Prílohou havarijného plánu je vzor tlačiva
„Havarijného záznamu“.

Zodpovedný pracovník prevádzky : Ivan Čvirik

Ukončenie činnosti zariadenia na zber odpadov je podmienené vyprázdnením skladu odpadov, odpad odovzdať na
zhodnotenie, resp. zneškodnenie spoločnostiam oprávneným nakladať s takýmto druhom odpadov.

Súhlas sa udeľuje do: 08. októbra 2026

Ďalšie podmienky súhlasu:
1. Priestory zariadenia prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k
poškodzovaniu hmotného majetku.
2. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou.
3. Prevádzkovať zariadenie v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
4. Zabezpečiť odpady proti vplyvu atmosferických zrážok.
5. Zakazuje sa ukladať odpady mimo priestoru zariadenia na zber odpadov.
6. Viesť evidenciu o jednotlivých druhoch odpadov a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.
7. Do zariadenia možno prevziať len tie odpady, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia.
8. V prípade, že budete chcieť zbierať iný druh odpadu, ako sú uvedené v tomto súhlase, bezodkladne to písomne
oznámte na príslušný úrad životného prostredia a požiadajte o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
ostatných odpadov.

Odôvodnenie
Na Okresnom úrade v Púchove, odbore starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 16. augusta 2021 zaevidované
podanie spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, Považská Bystrica. Predmetom podania je
žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v areáli skládky Podstránie, Lednické
Rovne.
Na základe podanej žiadosti tunajší úrad listom č.j. OU-PU-OSZP-2021/001422-002 dňa 31.08.2021 oznámil začatie
konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 14. septembra 2021. Zároveň vyzval žiadateľa na zaplatenie správneho
poplatku na základe vystaveného platobného predpisu M00-310821-2756. Správny poplatok bol uhradená dňa 02.
septembra 2021. V rámci ústneho pojednávania bola vykonaná miestna ohliadka zberu a zhromažďovania odpadov
v zariadení na zber. Prevádzkovateľ zariadenia na ústnom konaní požiadal o vypustenie odpadov zaradených v
súlade s vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou je ustanovený Katalóg odpadov v platnom znení, zaradených pod
katalógovým číslom 15 01 04 – obaly z kovu a 16 01 03 – opotrebované pneumatiky, (kategória ostatný odpad)
zo žiadosti. Predmetné odpady sa v zariadení nebudú zbierať. Na ústnom pojednávaní bol žiadateľ vyzvaný na
doplnenie Prevádzkového poriadku, dokument bol dňa 05. októbra 2021 predložený.
Spôsob zberu je popísaný vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Iné pripomienky ani námietky v rámci ústneho
pojednávania zo strany účastníkov konania neboli vznesené.
Predložené náležitosti spolu so žiadosťou:
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach sklenených črepov na rok 2021 uzatvorená so spoločnosťou
VETROPAK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, Nemšová, dňa 21.12.2020,
- Kópia zmluvy o dielo č. D/45/16 uzatvorená so spoločnosťou ELEKTRO RECYCLING, spol. s.r.o., Príboj 549,
Slovenská Ľupča, dňa 1.3.2016,
- Kópia zmluvy SOD04/2021 o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov – Dežerice II. 3. časť
uzatvorená so spoločnosťou Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193, zo dňa 07.04.2021,
- Kópia zmluvy uzatvorená so spoločnosťou ASEKOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, zo dňa 25.11.2020,
- Kópia zmluvy uzatvorená so spoločnosťou AJLO, združenie, Horný Val 8/17, Žilina, číslo zmluvy : 043/AJ-
BE/2021 zo dňa 19.4.2021,
- Kópia objednávky uzatvorená so spoločnosťou KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21 Zvolen, zo dňa
7.10.2020,
- Havarijný plán – Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi,
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- Kópia Rozhodnutia č. 10354-49431/2019/Koz/770170103/Z11 zo dňa 09.01.2020 od SIŽP, IŽP Žilina –
integrované povolenie na Skládku odpadov Podstránie – Lednické Rovne,
- Správny poplatok v sume 11,00 euro zaplatený bankovým prevodom na základe vystaveného platobného predpisu:
M00-310821-2756, uhradený 02.sepetmbra 2021.

Miesto a spôsob nakladania s odpadmi sú popísané vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. tunajšiemu úradu doručené
zo strany účastníkov konania žiadne pripomienky ani námietky.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Púchov po preskúmaní podkladových materiálov rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: Podľa zákona č. 583/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyrubuje podľa položky 162 d) zákona vo výške 11,00 eura.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53, § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov,
Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07  Považská Bystrica, Slovenská republika
Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/2, 020 61  Lednické Rovne, Slovenská republika


