
OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02  Trnava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2020/022761-009

Trnava
03. 11. 2020

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Popis konania / Účastníci konania
Rozhodnutie, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre
prevádzkovateľa ENVI-RECYCLING, s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, IČO: 46 976 400.

Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa 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 ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“), v zmysle § 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 (ďalej len „správny poriadok“)

udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre
prevádzkovateľa zariadenia:

Názov: ENVI-RECYCLING, s. r. o.
Sídlo: Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava
IČO: 46 976 400

Sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi : k. ú. Trnava, Malženická cesta, areál ŠM Veľký dvor, zadná časť objektu
SO 03 umiestneného na parc. č. 10690/2 a spevnené plochy prislúchajúce k objektu SO 03 nachádzajúce sa na parc.
č. 10683/16.

Zoznam druhov odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg
odpadov v znení Vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., s ktorými sa bude v zariadení nakladať:

070213 odpadový plast
120105 hobliny a triesky z plastov
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150101 obaly z papiera a lepenky
150102 obaly z plastov
160119 plasty
170203 plasty
191201 papier a lepenka
191204 plasty a guma

Množstvo odpadov, ktoré sa ročne zhodnotí: 4800 t/rok

Zoznam vykonávaných činností:

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)

Spôsob nakladania s odpadmi:
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov preberá odpady od obchodných partnerov. Odpady sú
dovážané automobilovou dopravou väčšinou v prepravných boxoch na paletách. Následne sú odpady dočasne
zhromažďované a triedené podľa druhu odpadov. Ďalšie nakladanie s týmito odpadmi je vo forme drvenia alebo
lisovania.
Drvením sa zmenšuje objem plastových dielov a vytvárajú sa podmienky pre ďalšie spracovanie. Výstup je vo forme
drvy o veľkosti podľa požiadaviek odberateľov. Pri drvení sa bude používať jednohriadeľový drvič typu ZHS 1100,
Rezací mlyn typu GSE 700/1000-7-3 a drvič typu Kompas M 600/1000 (zostane ako náhrada pri výpadku nových
zariadení).
Materiál vhodený do násypky drviaceho zariadenia padá do mlecej komory, kde prichádza k podrveniu na
požadovanú frakciu v závislosti od otvorov výstupného sita. Následne je odsávacím zariadením podrvený odpad
prepravovaný na určené miesto. Po dosiahnutí transportného množstva odchádza odpad na ďalšie zhodnotenie
zmluvným partnerom.
V zariadení sa ďalej vykonáva lisovanie lepenky, papiera a PE fólie paketovacím lisom za účelom ekonomickejšej
prepravy a skladovania pred ďalším zhodnotením. Používať sa bude balíkovací lis HSM VL 500.1.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – objekt SO 03 je jednopodlažný, nepodpivničený objekt. Podlaha zariadenia
na zhodnocovanie odpadov je betónová a strecha sedlová. Zhodnocovanie odpadov sa bude vykonávať v zadnej
časti objektu umiestnenom na parc. č. 10690/2. Na skladovanie odpadov budú využité aj plochy prislúchajúce k
objektu SO 03 umiestnené na parc. č. 10683/16.
Prevádzka je vybavená na manipuláciu a nakladanie s odpadmi nasledovnými technickými zariadeniami:
- 2 ks vysokozdvižný vozík
- nízkozdvižný paletovací vozík
- mechanická váha
- kryté kontajnery s objemom cca 35 m3
- prepravné big-bagy s objemom 1 m3
- 2 ks nákladné automobily

Technické parametre jednotlivých zariadení:

ZERMA ZHS 1100 drvič
Veľkosť násypky: 1830x1140mm
Veľkosť mlecej komory: 1100x1040mm
Priemer rotora: 400 mm
Pohon hlavného motora: 37 kW
Počet rotorových nožov: 54
Počet statorových nožov: 4 v rade
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ZERMA GSE 700/1000 Rezací mlyn
Otvor rezacej komory: 990x720mm
Šírka rotora: 1000 mm
Priemer rotora: 700 mm
Pohon hlavného motora: 55kW, 400V, IP 55
Počet rotorových nožov: 7x2
Počet statorových nožov: 2/3

KOMPAS M 600/1000 – drvič plastov
Otvor násypky: 1000x900mm
Výkon drvenia: 800-1000 kg/hod.
Priemer výstupného hrdla: 146 mm
Max. hrúbka drveného materiálu plasty/guma: 15mm/10mm
Počet rotorových nožov: 6
Počet statorových nožov: 4

HSM VL 500.1-paketovací lis
Lisovací tlak: 540kN
Veľkosť balíku: 1200x800mm max 1200mm
Hmotnosť balíka: 420-450kg
Pohon motora -Výkon: 4(7,5) kW, 400V
Počet otáčok: 1450 ot/min.
Lisovací takt: 43s (až 52s)

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pre prípad havárie v zariadení na zhodnocovanie odpadov je spracovaný dokument Prevádzkový poriadok, ktorý
obsahuje zásady riešenia havarijných situácií spôsobených pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia budú všetky odpady odovzdané osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch.

Súhlas sa udeľuje na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zrušiť v zmysle § 114 zákona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade so zákonom o odpadoch a s ním súvisiacich
právnych predpisov.
2. V prípade akejkoľvek zmeny, týkajúcej sa prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov, požiadať o
zmenu tohto rozhodnutia.
3. Odpady, ktoré sú predmetom súhlasu, zhromažďovať resp. skladovať výlučne v areáli zariadenia na vyhradených
miestach.
4. V zariadení zhromažďovať maximálne také množstvo odpadov, ktoré je adekvátne k jeho kapacite.
5. Pri nakladaní s odpadom zabezpečiť všetky opatrenia vedúce k predchádzaniu prípadnému negatívnemu vplyvu
prevádzky na blízke obytné územie.
6. V zariadení nakladať s odpadmi tak, aby neprišlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie.
7. V areáli prevádzky udržiavať čistotu a poriadok.

Odôvodnenie
Žiadateľ ENVI-RECYCLING, s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, IČO: 46 976 400 podal dňa 11.05.2020
na Okresnom úrade Trnava, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) žiadosť o udelenie súhlasu na
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prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na prevádzke v k. ú. Trnava, Malženická cesta, areál ŠM
Veľký dvor, zadná časť objektu SO 03 umiestneného na parc. č. 10690/2 a spevnené plochy prislúchajúce k objektu
SO 03 nachádzajúce sa na parc. č. 10683/16.

OSŽP Trnava listom č. OU-TT-OSZP3-2020/022761-002 zo dňa 25. 05. 2020 oznámil začatie konania vo veci
udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a v súlade s § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nariadil miestne zisťovanie na deň 16. 06. 2020
o 9,00 hod..

OSŽP Trnava na miestnom zisťovaní dňa 16. 06. 2020 zosumarizoval všetky podklady predložené žiadateľom a
zistil, že predmetná žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti stanovené § 21 Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Mesto Trnava ako účastník konania v zmysle § 113 ods. 4 zákona o odpadoch do zápisnice na miestnom zisťovaní
dňa 16.06.2020 prehlásil, že v lehote do 20. 06. 2020 doloží písomné stanovisko.
Mesto Trnava doložilo dňa 18. 06. 2020 listom č. OSaŽP/36335-80638/2020/Do zo dňa 18.06.2020 stanovisko
vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Odbor stavebný a životného
prostredia, stavebný úrad, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku v predmetnom stanovisku uvádza
skutočnosť, že je potrebné preklasifikovať funkčné užívanie objektu nachádzajúceho sa na parc. č. 10690 z
pôvodného účelu maštaľ hovädzieho dobytka na zariadenie na zhodnocovanie odpadov. V predmetnom stanovisku
bola uvedená aj skutočnosť, že spoločnosť ENVI-RECYCLING, s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava
požiadala dňa 27. 05. 2020 príslušný stavebný úrad o povolenie zmeny v užívaní predmetnej stavby.
V predmetnom stanovisku Mesta Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, referát územného plánu a
architektúry z hľadiska územného plánu zadefinoval územie kde spoločnosť ENVI-RECYCLING, s. r. o.,
Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava plánuje umiestniť zariadenie na zhodnocovanie odpadov a poukázal na
skutočnosť, že v predmetnej lokalite mesto Trnava eviduje cca 20 trvale žijúcich obyvateľov v rodinných domoch.
Odbor územného rozvoja a koncepcií, referát územného plánu a architektúry v uvedenom stanovisku konštatuje,
že v dotyku na obytné územie nie je prípustné povoliť požadované zariadenie na zber odpadov, resp. zhodnotenie
odpadov vrátane zariadenia na spracovanie odpadov tepelnými postupmi a nakladania s nebezpečnými odpadmi.

OSŽP Trnava listom č. OU-TT-OSZP3-2020/022761-004 zo dňa 03. 07. 2020 vyzval žiadateľa, aby v lehote
do 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, doplnil žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov o doklad preukazujúci zrealizovanie zmeny funkčného využitia objektu, ktorý je
predmetom žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov povolený
príslušným stavebným úradom so zohľadnením požadovaného ochranného pásma od obytnej zóny a rozhodnutím č.
OU-TT-OSZP3-2020/022761-005 zo dňa 06. 07. 2020 prerušil konanie vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Žiadateľ ENVI-RECYCLING, s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, IČO: 46 976 400 listom zo dňa
06.10.2020, doručeným na OSŽP Trnava dňa 06. 10. 2020 požiadal o predĺženie termínu na doplnenie dokladu
preukazujúceho zrealizovanie zmeny funkčného využitia objektu, ktorý je predmetom realizácie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.
OSŽP Trnava žiadateľovi vyhovel a predĺžil stanovenú lehotu na doplnenie dokladu do 31. 12. 2020.
Rozhodnutie – povolenie zmeny v užívaní stavby so zohľadnením požadovaného ochranného pásma od obytnej zóny
bolo spoločnosťou ENVI-RECYCLING, s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, IČO: 46 976 400 doložené na
OSŽP Trnava dňa 22. 10. 2020.

Podmienky Mesta Trnava uvedené v stanovisku č. OSaŽP/36335-80638/2020/Do zo dňa 18.06.2020 sú zahrnuté v
podmienkach tohto rozhodnutia.

Vzhľadom k skutočnosti, že v žiadosti je uvedená ročná kapacita zariadenia 4800 t nevyžadoval OSŽP Trnava
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho
konania nakoľko pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je stanovená hranica 5000 t/rok.

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov obsahovala:
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- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- dátum začatia prevádzky,
- technologický reglement,
- kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecných bremien medzi zmluvnými stranami predávajúcim spoločnosťou
Kočišské – Trnava, s. r. o., Hospodárska 447/2, 919 51 Špačince a kupujúcim spoločnosťou ENVI-RECYCLING,
s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky č. 162 písm. c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov bol uhradený formou kolkových známok vo výške 11 eur pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava
odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2, 917 01 Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Upresnenie rozdeľovníka:
1.Mesto Trnava, Odbor stavebný a životného prostredia, referát odpadového hospodárstva
2.Mesto Trnava, Odbor územného rozvoja a koncepcií, referát územného plánu a architektúry
3.Mesto Trnava, Odbor stavebný a životného prostredia, stavebný úrad, referát územného rozhodovania a stavebného
poriadku

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
ENVI-RECYCLING, s. r. o., Bratislavská 5255/8, 917 01  Trnava, Slovenská republika
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Kočišské - Trnava, s.r.o., Hospodárska , 919 51  Špačince, Slovenská republika
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1 , 917 71  Trnava, Slovenská republika


