OKRESNÝ ÚRAD SENICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vajanského 17/1, 905 01 Senica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Senica

OU-SE-OSZP-2021/001698-004

20. 01. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Popis konania / Účastníci konania
KOVOŠROT VAŠIN, s. r. o., Čáry
Obec Čáry
Výrok
Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie 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
v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 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 „zákon o odpadoch“) na základe
vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch žiadateľovi:
Obchodné meno:
KOVOŠROT VAŠIN, s. r. o.
Sídlo: Lachmanova 350/72, 908 43 Čáry
IČO: 46 440 801.
Súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/ 2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
A/ kategórie ostatný „O“
Číslo odpadu Názov odpadu
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 04 obaly z kovu
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
17 04 05 železo a oceľ

17 04 07 zmiešané kovy
20 01 01 papier a lepenka
20 01 04 obaly z kovu
20 01 40 kovy
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 07 zmiešané kovy
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35
B/ kategórie nebezpečný „N“
Číslo odpadu Názov odpadu
16 01 04 staré vozidlá
16 06 01 olovené batérie
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
Miesto nakladania s odpadmi: prevádzka KOVOŠROT VAŠIN, s. r. o., pozemky registra C-KN parcelné číslo 969/6,
969/20, 969/25 a 969/26 v k. ú. Čáry
Spôsob nakladania s odpadmi:
Zber odpadu a výkup odpadu od pôvodcov a držiteľov odpadu vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného
uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je umiestnené na pozemkoch registra C-KN parcelné číslo 969/6, 969/20, 969/25 a
969/26 v k. ú. Čáry.
Vjazd do zariadenia je z miestnej komunikácie cez uzamykateľnú bránu.
Prevádzka zariadenia na zber odpadov je po celom obvode oplotená, osvetlená a monitorovaná kamerovým
systémom.
Zariadenie pozostáva:
- spevnené skladovacie a manipulačné plochy,
- veľkoobjemové kontajnery, maloobjemové kontajnery, uzamykateľný sklad na farebné kovy,
zastrešený prístrešok na zber batérií a akumulátorov a zber odpadu z elektrozariadení
s pôdorysnými rozmermi 6,0 m x 4,0 m, nepriepustnou podlahou a vyberateľnou nádržou
na zachytávanie znečisťujúcich látok a unikajúcich kvapalín, certifikované kontajnery
s dvojitým dnom na zhromažďovanie batérií a akumulátorov, zastrešený prístrešok na zber
starých vozidiel s plochou 78 m2, nepriepustnou podlahou a vyberateľnou nádržou
na zachytávanie znečisťujúcich látok a unikajúcich kvapalín,
- vstupný objekt,
- sociálno-administratívny objekt,
- váhy do 6 kg, do 200 kg, do 600 kg, mostová váha do 25 000 kg,
- paletové vozíky a vysokozdvižný vozík na manipuláciu s odpadom,
- havarijná súprava pre prípad úniku nebezpečných látok,
- protipožiarne zariadenie,
- informačná tabuľa umiestnená pri vstupe do zariadenia.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
- prevádzku bude obsluhovať osoba odborne vyškolená v predpisoch bezpečnosti práce,
ochrany zdravia pri práci a predpisoch požiarnej ochrany,
- zamestnanci sú povinní používať ochranné pracovné odevy a ochranné prostriedky
a dodržiavať pracovné postupy a pokyny pre obsluhu zariadenia,
- odbornú technickú kontrolu prevádzky a údržbu technických zariadení zabezpečuje vedúci
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prevádzky,
- v zariadení bude na viditeľnom mieste umiestnený havarijný plán, prevádzkový poriadok
a požiarno-poplachové smernice, s ktorými budú zamestnanci oboznámení,
- zariadenie bude prevádzkované tak, aby sa zamedzilo nežiaducemu úniku odpadov alebo
nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí,
- v prípade úniku kvapalín a ohrození životného prostredia alebo zdravia ľudí sa bude
postupovať podľa havarijného plánu.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia na zber odpadov zabezpečí prevádzkovateľ zariadenia zhodnotenie všetkých
vyzbieraných a zhromaždených odpadov, prípadne zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z čistenia a údržby
jednotlivých objektov prevádzky osobou oprávnenou podľa zákona o odpadoch.
Okresný úrad udeľuje súhlas na dobu určitú, do 31.12.2025, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie alebo
nestratí platnosť podľa § 114 zákona o odpadoch.
Podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zber odpadov musí byť po celú dobu prevádzkovania označené
informačnou tabuľou, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 6 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov (ďalej „vyhláška“).
2. Preberanie odpadov do zariadenia bude zodpovedať požiadavkám podľa § 9 vyhlášky.
3. Zber komunálnych odpadov vykonávať len na základe platnej zmluvy uzatvorenej
s príslušnou obcou.
4. Zber použitých batérií a akumulátorov vykonávať v členení na zberové skupiny podľa § 16
vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených
výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej
„vyhláška o rozšírenej zodpovednosti“).
5. Oddelený zber elektroodpadu vykonávať v členení na zberové skupiny podľa § 10 vyhlášky
o rozšírenej zodpovednosti.
6. Odpady zhromažďovať len do vyťažiteľnosti (naplnenia) kontajnerov, skladov a plôch
určených na zhromažďovanie odpadov.
7. Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa nebezpečné odpady zhromažďujú, musia byť
označené identifikačným listom nebezpečného odpadu.
8. Odpady odovzdať na spracovanie len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch.
9. Viesť a uchovávať evidenciu o vyzbieraných odpadoch a ustanovené údaje z evidencie
ohlasovať orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle vyhlášky MŽP SR
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov.
10. Nakladať s odpadmi len v priestoroch a objektoch, na ktoré boli vydané príslušné povolenia
oprávňujúce žiadateľa užívať ich na daný účel.
11. Zariadenie na zber odpadov prevádzkovať v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
rozhodnutí. Ak tento súhlas neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, postupuje sa
podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie OU-SE-OSZP-2016/3812/06 zo
dňa 18.04.2016 v znení rozhodnutia OU-SE-OSZP-2017/009917/04 zo dňa 24.08.2017 a rozhodnutia OU-SEOSZP-2020/006353-002 zo dňa 28.05.2020.
Odôvodnenie
Listom zo dňa 07.12.2020 požiadala spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s. r. o., Lachmanova 350/72, 908 43 Čáry
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „okresný úrad“) o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Podanie obsahuje predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci a v jeho dokladovej časti boli doložené tieto listiny:
- rozhodnutie OU-SE-OSZP-2016/3812/06 zo dňa 18.04.2016, OU-SE-OSZP-2017/009917/04
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zo dňa 24.08.2017 a OU-SE-OSZP-2020/006353-002 zo dňa 28.05.2020,
- rámcová kúpna zmluva č. 2016/002/27 zo dňa 07.11.2016 na odber a zhodnotenie odpadu
uzatvorená so spoločnosťou HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Myslenická 1,
Pezinok,
- kúpna zmluva na kúpu železného šrotu zo dňa 01.03.2012 uzatvorená so spoločnosťou
RECYCLO s.r.o., Lávková 17, Hrnčiarovce nad Parnou,
- zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu zo dňa 27.02.2012 uzatvorená so spoločnosťou
AKU-TRANS spol. s r.o., Hozova 10, Nitra,
- zmluva o odbere, zhodnotení/zneškodnení odpadu zo dňa 01.03.2017 uzatvorená
so spoločnosťou PALKOV s.r.o., Mlynské nivy 56, Bratislava,
- rámcová kúpna zmluva č. 20170904 zo dňa 20.01.2019 uzatvorená so spoločnosťou Zberné
suroviny Žilina, a. s., Kragujevská 3, Žilina,
- kúpna zmluva č. KOVOŠROT VAŠIN, s. r. o./2020 na dodanie tovaru zo dňa 30.07.2020
uzatvorená so spoločnosťou SAKER, s. r. o., Horný Hričov 298,
- rámcová kúpna zmluva č. 12/2017 na dodanie tovaru zo dňa 05.10.2017 uzatvorená
so spoločnosťou KBZ s. r. o., Karpatská 14, Košice,
- vyjadrenie Obce Čáry č. 1060/105/2020 zo dňa 10.12.2020 k prevádzkovaniu zariadenia
na zber odpadov,
- plán opatrení pre prípad havárie z decembra 2020,
- prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov z decembra 2020.
Žiadateľ je podľa odpisu z Registra právnických osôb RPO-544921/2021 zo dňa 20.01.2021 oprávnený na
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi.
Okresný úrad listom OU-SE-OSZP-2020/015622-002 zo dňa 10.12.2020 oznámil účastníkom konania začatie
konania vo veci a nariadil ústne rokovanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 12.01.2021.
Na ústnom rokovaní žiadateľ predložil tieto listiny:
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Senici č. ŽP-182-14/2012-BRE
zo dňa 01.03.2012 zo zisťovacieho konania k zámeru „Zber odpadov z kovov, elektroodpadu
a batérií v stredisku „Čáry“,
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie číslo
2586/2015-3.4/vt zo dňa 27.04.2015 vydané MŽP SR na činnosť zber starých
vozidiel v stredisku Čáry, ktoré zahŕňa aj posúdenie rozšírenia zberu o zber papiera
a lepenky, batérií a obalov z kovov,
- rozhodnutie č. j. S-1817/2001-BAD zo dňa 13.12.2001 o využívaní územia „Výkupňa
druhotných surovín“ na pozemku parc. č. 969/6 v k. ú. Čáry,
- ohlásenie drobnej stavby „Výkupňa druhotných surovín“ – umiestnenie objektov výkupne
(sociálny objekt, kontajnery, plechový sklad, váha a mostová váha) zo dňa 21.1.2002,
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby „ Prístrešok na elektroodpad a akumulátory v k. ú.
Čáry“ č. j. SOÚ-332/2012-BAD zo dňa 27.01.2012 ,
- stavebné povolenie č. j. SOÚ-679/09-BAD zo dňa 2.3.2009 a kolaudačné rozhodnutie č. j.
SOÚ-607/2009-JAV zo dňa 2.4.2009 na prístrešok pre nepojazdné automobily,
- stavebné povolenie č. j. SOÚ-2467/2013-BAD zo dňa 01.10.2013 a rozhodnutie o povolení
užívania stavby č. j. SOÚ-4504/2014-BAD zo dňa 03.03.2015 na stavbu „Administratívna
budova“ na pozemku parc. č. 969/20, 25, 26 v k. ú. Čáry,
- rámcovú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory –
SLOVMAS, a.s., Na paši 4, Bratislava zo dňa 5.11.2020,
- zmluvu s organizáciou zodpovednosti pre obaly – ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B, Bratislava
zo dňa 04.03.2019,
- zmluvu o zabezpečení zberu a spracovania starých vozidiel zo dňa 30.06.2017 uzatvorenú
s Auto Recycling, záujmové združenie právnických osôb, Bojnická 3, Bratislava,
- zmluvu o vykonávaní činnosti zberu a výkupu komunálneho odpadu zo dňa 31.12.2020
uzatvorenú s Obcou Čáry, Martina Kollára 53, Čáry, platnosť do 31.12.2025,
- certifikáty o overení váh vydané Slovenskou legálnou metrológiou, n. o., Hviezdoslavova 31,
Banská Bystrica .
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Zariadenie na zber odpadov je umiestnené na pozemkoch registra C -KN parc. č. 969/6, 969/20, 969/25 a 969/26
v k. ú. Čáry.
Prevádzka je po celom obvode oplotená, vstup do prevádzky je cez uzamykateľnú bránu. Zariadenie je
označené informačnou tabuľou, ktorá obsahuje požadované náležitosti. Informačná tabuľa bude prevádzkovateľom
aktualizovaná po vydaní tohto rozhodnutia.
Prístupová komunikácia, manipulačné plochy a skladovacie plochy sú spevnené cestnými panelmi.
Na zhromažďovanie odpadov sú určené voľné plochy, veľkoobjemové kontajnery, maloobjemové kontajnery,
uzamykateľný sklad na farebné kovy, zastrešený prístrešok na zber batérií a akumulátorov a zber odpadu z
elektrozariadení s pôdorysnými rozmermi 6,0 m x 4,0 m, nepriepustnou podlahou a zabezpečeným zachytávaním
znečisťujúcich látok a unikajúcich kvapalín, certifikované kontajnery s dvojitým dnom na zhromažďovanie batérií
a akumulátorov a zastrešený prístrešok na zber starých vozidiel s plochou 78 m2, nepriepustnou podlahou a
zabezpečeným zachytávaním znečisťujúcich látok a unikajúcich kvapalín.
Oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov a ich zhromažďovanie sa uskutočňuje v členení na zberové
skupiny podľa vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti.
Nebezpečné odpady a prístrešky na zber nebezpečných odpadov sú označené identifikačnými listami nebezpečného
odpadu. Príslušne označené sú aj všetky zbierané a vykupované druhy odpadov.
Súčasťou zariadenia sú váhy na zisťovanie množstva odpadu (do 6 kg, do 200 kg, do 600 kg a mostová váha do
25 000 kg), vstupný objekt, sociálno-administratívny objekt, protipožiarne zariadenie, osvetlenie, kamerový systém
na monitorovanie prevádzky a technické zariadenia na manipuláciu s odpadom (paletové vozíky a vysokozdvižný
vozík).
Vstupná kontrola odpadov, váženie, preberanie, evidencia, organizácia a technológia prevádzky a údržba zariadenia
sú vykonávané v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia.
Odber odpadov má prevádzkovateľ zariadenia zabezpečený zmluvne osobami oprávnenými nakladať s odpadmi
podľa zákona o odpadoch.
Zariadenie na zber odpadov je prevádzkované od roku 2001.
Obec Čáry nemá k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov námietky.
Okresný úrad preskúmaním podania zistil, že odpady budú zberané od pôvodcov a držiteľov odpadu do zariadenia
na zber odpadov za účelom ich predbežného triedenia a dočasného uloženia pred prepravou do zariadenia na
spracovanie odpadov. Prevádzka spĺňa technické a materiálne požiadavky zariadenia na zber odpadov.
Pri stanovení doby platnosti súhlasu postupoval okresný podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch so zohľadnením
platnosti zmluvy o vykonávaní zberu a výkupu komunálnych odpadov uzatvorenej s Obcou Čáry.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie OU-SE-OSZP-2016/3812/06 zo dňa
18.04.2016, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, v znení
rozhodnutia OU-SE-OSZP-2017/009917/04 zo dňa 24.08.2017 a rozhodnutia OU-SE-OSZP-2020/006353-002 zo
dňa 28.05.2020.
Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania rozhodol Okresný úrad tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11,- € uhradil žiadateľ pri podaní žiadosti.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava – odbor opravných
prostriedkov, Vajanského 2, 917 01 Trnava prostredníctvom Okresného úradu Senica – odboru starostlivosti o
životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Pavol Dynka
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10009

Doručuje sa
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry, Slovenská republika
Obec Čáry, M.Kollára 53, 908 43 Čáry, Slovenská republika
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