
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/005294-006

Považská Bystrica
08. 07. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144, požiadala o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Separačná linka a kanálový balíkovací lis HSM
VK 4012“, pre prevádzku so sídlom Kunovec 2797, 017 01 Považská Bystrica.

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.
1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d)
a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správneho poriadku“) udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Separačná
linka a kanálový balíkovací lis HSM VK 4012“ pre držiteľa odpadu

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

Sídlo prevádzky: Kunovec 2797, 017 01 Považská Bystrica.

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať (zaradené podľa Prílohy č. 1 bodu B vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov):
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
15 01 07 / obaly zo skla / O
15 01 09 / obaly z textilu / O
19 12 01 / papier a lepenka / O
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19 12 05 / sklo / O
20 01 01 / papier a lepenka / O
20 01 02 / sklo / O
20 01 03 / viacvrstvové kombinované materiály / O
20 01 04 / obaly z kovu / O
20 01 10 / šatstvo / O
20 01 11 / textílie / O
20 01 38 / drevo iné ako uvedené v 20 01 37 / O
20 01 39 / plasty / O
20 01 40 / kovy / O

Určenie miesta nakladania s odpadmi – sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v prevádzke „Hala na triedenie plastových odpadov“, so sídlom
Kunovec 2797, 017 01 Považská Bystrica, na pozemku parc. č. KN-C 4334/4 v k. ú. Považská Bystrica, zapísanom
na LV č. 10652 vo vlastníctve MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36
265 144.

Zoznam vykonávaných činností podľa Prílohy č. 1 k zákonu 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)

Opis technologického postupu nakladania s odpadmi, technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Hlavné časti zariadenia na zhodnocovanie odpadov tvoria:
1. Triediaca linka.
Triediaca linka slúži na dotriedenie jednotlivých komodít (papier, plasty, sklo, obaly z kovov a kompozitné obaly)
od nežiaducich nečistôt a prímesí, resp. iných druhov odpadov na požadované percento čistoty príslušnej komodity.
Triediaca linka pozostáva z kovovej konštrukcie a dopravných pásov s elektrickým pohonom. Linka má na každej
strane 5 stojísk. Stojiská sú umiestnené na plošinách, zastavenie linky je riešené stop lankom, ktoré je umiestnené
nad dopravným pásom po celej dĺžke.
Odpady sú dovezené zbernými vozidlami a vysypané do zásobníka, z ktorého sú pomocou vynášacích dopravníkov
vynesené na triediaci pás, kde sú pracovníkmi manuálne odstraňované časti nepatriace do príslušnej komodity
druhotnej suroviny. Po vytriedení sú jednotlivé komodity zhromažďované v bigbagoch. Odpady nevhodné na
zhodnotenie, rôzne nežiaduce prímesi a nečistoty sa zhromažďujú na určenom mieste a následne sa odvážajú na
zneškodnenie na skládku odpadov.

2. Kanálový balíkovací lis HSM VK 4012.
Vytriedený odpad z triediacej linky zhromaždený v bigbagoch je presunutý ku kanálovému balíkovaciemu lisu,
v ktorom je odpad zlisovaný do balíkov o rozmeroch 720 x 900 x 600/1200 mm. Zlisované odpady sú dočasne
zhromažďované v skladovacích priestoroch do doby, kým sa dosiahne požadované množstvo vytriedeného odpadu
dohodnuté s prepravcom, ktorý ho prepraví ku konečnému spracovateľovi.

Prevádzkové priestory súvisiace so separačnou linkou tvoria komunikácie, manipulačné plochy, plochy a priestory
určené na dočasné zhromažďovanie vytriedených komodít odpadov. Ďalšie technické vybavenie zariadenia: ručný
paletový vozík, kolesový nakladač Schmidt 1610, prídavné zariadenia k nakladaču (lyžica, kliešte na balíky, paletové
vidly).

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia, bezpečnostné opatrenia pri prevádzke
zariadenia:
Odborná technická kontrola prevádzkových súborov, technického a technologického zariadenia bude zabezpečená
zodpovednými a riadne zaškolenými pracovníkmi spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. ako aj externe
oprávnenými osobami z iných organizácií. Všetky technické zariadenia používané v prevádzke budú udržiavané
v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku a tiež budú vykonávané ich pravidelné predpísané kontroly a revízie.
Činnosti pri prevádzkovaní zariadenia budú vykonávané v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a pokynmi
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pracovníka zodpovedného za prevádzku zariadenia. Všetky používané technické a technologické zariadenia musia
byť obsluhované zásadne iba na účel a spôsobom predpísaným výrobcom jednotlivých zariadení.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa riadia internými predpismi:
Organizačnou smernicou – BOZP a Bezpečnostnými pracovnými postupmi – BPP. Zamestnanci sú pravidelne
školení z bezpečnostných predpisov. Pri výkone práce sú povinní používať predpísané ochranné pracovné
prostriedky.
Opatrenia pre prípad havárie sú spracované v Havarijnom pláne a v jednotlivých prevádzkových predpisoch.
Zamestnanci sú povinní pri práci dodržiavať pravidlá bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci a predpisy ochrany
pred požiarmi.

Množstvo zhodnotených odpadov: 3000 ton/rok.

Dátum začatia prevádzky: nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pred ukončením činnosti prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný odpad nachádzajúci sa v zariadení
spracovať, resp. ho odovzdať na spracovanie inému oprávnenému subjektu. Plochy a priestory prislúchajúce k
zariadeniu budú mechanicky vyčistené a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu
životného prostredia. O ukončení činnosti zariadenia prevádzkovateľ písomne informuje príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Súhlas sa udeľuje do: 07. júla 2026.

Záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ak sa na predmetnú činnosť vyžaduje:
Záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie sa na predmetnú činnosť nevyžaduje, nakoľko prahová hodnota pre činnosť uvedenú v Prílohe č. 8 k
zákonu č. 24/2006 Z. z. v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné
prostredie číslo 9. Infraštruktúra, položka č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov je od 5000 ton/rok.

Podmienky súhlasu:

1. Zariadenie na nakladanie s odpadmi prevádzkovať podľa zákona o odpadoch a podľa osobitých predpisov na úseku
odpadového hospodárstva a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Na
prevádzkovateľa zariadenia sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 14 a § 17 zákona o odpadoch.
2. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je potrebné označiť informačnou tabuľou podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
3. Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia – technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový
denník, zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy
a obcí (§ 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
v znení neskorších predpisov).
4. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
5. Ohlasovať údaje z evidencie tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 3 vyhlášky MŽP
SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
6. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľ zariadenia oznámi túto
skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a prispôsobí prevádzkovú dokumentáciu
týmto zmenám.
7. Požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bodu
2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch možno platnosť súhlasu predĺžiť, 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.
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Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných
predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevzal dňa 18. mája 2021 žiadosť
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144, vo veci
udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na hodnocovanie odpadov „Separačná linka a kanálový balíkovací
lis HSM VK 4012“, pre prevádzku so sídlom Kunovec 2797, 017 01 Považská Bystrica.

Prílohou žiadosti boli:
- fotokópia vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-PB-
OSZP-2019/012766 zo dňa 07. 10. 2019,
- fotokópia vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PB-
OSZP-2021/000780 zo dňa 13. 01. 2021,
- OS 04 – Prevádzkový poriadok separačnej linky.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2021/005294-002 ZG17 A-10 zo dňa 01. 06. 2021 podľa § 18 ods. 3 správneho
poriadku upovedomil známych účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci a podľa § 21 správneho
poriadku nariadil ústne pojednávanie na deň 16. júna 2021, o ktorom bola podľa § 22 správneho poriadku spísaná
zápisnica. Ústneho pojednávania sa za žiadateľa zúčastnil p. Ivan Čvirik, odborný legislatívny pracovník spoločnosti
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., za Mesto Považská Bystrica sa zúčastnili Ing. Daniela Sovíková a Ing. Iveta
Michálková, pracovníčky referátu odpadového hospodárstva. Na ústnom pojednávaní zástupca žiadateľa požiadal
o vyradenie odpadu katalógové číslo 15 01 04 obaly z kovu zo zoznamu druhov odpadov uvedených v žiadosti, s
ktorými sa bude v zariadení nakladať. Tunajší úrad požiadavke žiadateľa vyhovel a odpad katalógové číslo 15 01
04 obaly z kovu zo zoznamu odpadov vyradil. Zástupca žiadateľa zároveň doplnil žiadosť o zoznam vykonávaných
činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch. Predmetom prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov
bude vykonávanie činnosti R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a činnosti
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku). Z dôvodu, že prílohou žiadosti neboli zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia
alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje, bol zástupca žiadateľa požiadaný o ich doloženie
v termíne do 18. 06. 2021. V určenom termíne žiadateľ doložil obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa
nakladania s odpadmi. Keďže na ústnom pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené iné pripomienky a
námietky, zápisnica o ústnom pojednávaní bola podpísaná bez výhrad.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v prevádzke označenej ako „Hala na triedenie plastových
odpadov“, so sídlom Kunovec 2797, 017 01 Považská Bystrica, na pozemku parc. č. KN-C 4334/4 v k. ú. Považská
Bystrica vo vlastníctve žiadateľa, na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 10652 Úradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky (evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-210708-227, vykonanej dňa
08. 07. 2021 o 11:26).

Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tvorí triediaca linka a kanálový balíkovací lis HSM VK 4012. Triediaca linka
slúži na dotriedenie jednotlivých komodít (papier, plasty, sklo, obaly z kovov a kompozitné obaly) od nežiaducich
nečistôt a prímesí, ktoré sú po vytriedení zhromažďované v bigbagoch. Odpady nevhodné na zhodnotenie sa
zhromažďujú na určenom mieste a následne sa odvážajú na zneškodnenie na skládku odpadov. Vytriedený odpad
z triediacej linky zhromaždený v bigbagoch je presunutý ku kanálovému balíkovaciemu lisu, v ktorom je odpad
zlisovaný do balíkov o rozmeroch 720 x 900 x 600/1200 mm. Zlisované odpady sú dočasne zhromažďované
v skladovacích priestoroch do doby, kým sa dosiahne požadované množstvo vytriedeného odpadu dohodnuté s
prepravcom, ktorý ho prepraví ku konečnému spracovateľovi.

Prílohou žiadosti boli v súlade s § 21 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. fotokópie vyjadrení
Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-PB-OSZP-2019/012766 zo
dňa 07. 10. 2019 a č. OU-PB-OSZP-2021/000780 zo dňa 13. 01. 2021, podľa ktorých navrhovaná činnosť „Hala
na triedenie plastového odpadu“ nepodlieha posudzovaniu v procese podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko prahová hodnota pre činnosť
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uvedenú v Prílohe č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu
ich vplyvu na životné prostredie číslo 9. Infraštruktúra, položka č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov je
od 5000 ton/rok.

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Z tohto dôvodu
je jeho platnosť časovo obmedzená.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov a na základe výsledkov
ústneho pojednávania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11,00 eur. Pri podaní žiadosti
elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je sadzba poplatku 50 % z
poplatku určeného podľa sadzobníka, teda 5,50 €. Správny poplatok bol uhradený bankovým prevodom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07  Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13  Považská Bystrica, Slovenská republika


