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Číslo spisu
OU-TN-OSZP2-2021/020051-002

Trenčín
23. 06. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

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. g) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe
žiadosti spoločnosti ISG | DRS, s.r.o., Gen. Goliana 1545/27, 911 01 Trenčín, IČO: 31 448 933 (ďalej len „žiadateľ“),
zo dňa 02. 06. 2021, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“)

udeľuje

ŽIADATEĽ: ISG | DRS, s.r.o.
SÍDLO: Gen. Goliana 1545/27, 911 01 Trenčín
IČO: 31 448 933

súhlas

podľa § 97 ods. 1, písm. f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

Súhlas sa vzťahuje na nakladanie a prepravu nebezpečných odpadov zaradených v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „katalóg
odpadov) nasledovne:

Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 04 roztoky ustaľovačov N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitnými
požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
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18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
Celkové množstvo nebezpečných odpadov, ktoré budú prepravované je 117 ton za rok.

Miesto nakladania s nebezpečnými odpadmi:
Zber a prepravu nebezpečných odpadov si bude žiadateľ zabezpečovať sám cestnou dopravou vlastnými dopravnými
prostriedkami, na základe povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy. Preprava sa bude vykonávať z
miesta vzniku – od pôvodcov a držiteľov odpadov na území Slovenskej republiky, ktorá presahuje územný obvod
Okresného úradu Trenčín, do zariadenia na zber odpadov: Areál Agropodniku, a.s. Trnava, Trenčianske Bohuslavice
486, 913 06 Trenčianske Bohuslavice.

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi:
Nebezpečné odpady budú do zariadenia na zber prepravované osobnými motorovými vozidlami dodávkového typu
v režime podlimitnej prepravy podľa ustanovení prepravy nebezpečných vecí ADR. Odpady, ak je to možné sú
okamžite po prijatí, odovzdané zmluvnému partnerovi na konečné zneškodnenie alebo zhodnotenie. Pokiaľ to nie
je možné, sú umiestnené v zariadení na zber, kde má žiadateľ prenajaté priestory. Odpad katalógové číslo 18 01 10
amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti „N“ bude prepravovaný od pôvodcu do zariadenia na zhodnocovanie
odpadov žiadateľa.

Nebezpečné odpady budú prijímané do zariadenia v špeciálnych prepravných boxoch alebo kontajneroch a
kanistroch určených na prepravu a skladovanie daných typov odpadov. Boxy a kontajnery musia byť odolné voči
chemickým vplyvom a mechanickému poškodeniu do doby ich odovzdania osobe oprávnenej na nakladanie s
nimi. Po roztriedení a odvážení budú odovzdané oprávnenej osobe. Elektroodpad bude zbieraný od pôvodcov,
predovšetkým zo zubných ambulancií. Ide o vyradené nefunkčné prístroje, ktoré môžu obsahovať nebezpečné látky
ako napríklad amalgámový odpad (nefunkčné časti zubných súprav, nefunkčné amalgamátory alebo nefunkčné
separátory amalgámu). Elektroodpad sa bude zaraďovať pod odpad katalógové číslo 16 02 13. Po prijatí prístroja/
elektroodpadu bude v prevádzke odpad odseparovaný a jednotlivé odpady budú odovzdané zmluvnému partnerovi
na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Prístroje budú od pôvodcu prepravované v plastových boxoch motorovým
vozidlom dodávkového typu do prevádzky. Po následnom odseparovaní bude samotný elektroodpad odovzdaný
zmluvnému partnerovi. Uvedený odpad 16 02 13 je odovzdaný na konečné zhodnotenie spoločnosti Marius Pedersen
a.s..

Všetky prijímané odpady budú označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu na viditeľnom mieste a
zabezpečené tak aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie. Odpady sú skladované v ADR
certifikovaných nádobách na to určených resp. v sudoch, ktoré je možné hermeticky uzatvoriť. Počas prijímania
odpadu od pôvodcu je každý odpad zvážený digitálnou váhou umiestnenou v automobile. Podlaha v skladovacích
priestoroch je betónová a umývateľná. V prípade tekutých odpadov sú všetky umiestnené v nádobách na to určených.
Skladovacie priestory sú umiestnené na druhom podlaží budovy a nie je možné v prípade vyliatia ohrozenie a únik
odpadu do odpadových vôd. Ako manipulačnú techniku používame vozík pre ťažšie typy odpadov. Hmotnosť jednej
nádoby alebo suda bude vždy maximálne 50 kg. V prípade drobného vyliatia alebo vysypania odpadu sa okamžite
použijú handry a prostriedok VAPEX a následne umiestnenie vysypaného alebo vyliateho odpadu do pripravených
náhradných nádob.
Podmienky súhlasu:
1. Pri preprave nebezpečných odpadov je neoddeliteľnou súčasťou prepravných dokladov sprievodný list
nebezpečných odpadov v súlade s § 11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti.
2. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu o preprave nebezpečných odpadov, ktorá musí byť dokladovaná sprievodným
listom nebezpečných odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti.
3. Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj Opatrenia pre prípad havárie
pre nebezpečné odpady.
4. Nebezpečné odpady je možné odovzdať iba subjektom oprávneným nakladať s nimi. Ak tieto subjekty nebezpečné
odpady odmietajú prevziať, nemôžu prevziať alebo im zanikla činnosť, je žiadateľ povinný odpad prevziať späť.
5. Žiadateľ zabezpečí prepravu v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov.
6. Nebezpečné odpady musia byť pri preprave označené identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
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7. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín podľa § 25 ods. 1 zákona o odpadoch.
8. Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené vo vhodnom obale a riadne označené v súlade s § 25 ods.
4 zákona o odpadoch, ako i podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a
zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Súhlas na vykonávanie prepravy nebezpečných dopadov sa udeľuje do 31. 05. 2026.

Tento súhlas nenahrádza ostatné súhlasy udelené podľa iných ustanovení zákona o odpadoch.

Odôvodnenie
Žiadateľ požiadal dňa 02. 06. 2021 Okresný úrad Trenčín o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. f) zákona o
odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. Z preskúmania žiadosti vyplýva, že žiadateľ
plánuje vykonávať nakladanie a prepravu nebezpečných odpadov, ktoré sú do zariadenia na zber prepravované
osobnými motorovými vozidlami dodávkového typu v režime podlimitnej prepravy podľa ustanovení prepravy
nebezpečných vecí ADR. Preprava sa bude vykonávať z miesta vzniku – od pôvodcov a držiteľov odpadov na území
Slovenskej republiky, ktorá presahuje územný obvod Okresného úradu Trenčín, do zariadenia na zber odpadov:
Areál Agropodniku, a.s. Trnava, Trenčianske Bohuslavice 486, 913 06 Trenčianske Bohuslavice.

Okresný úrad Trenčín začatie konania neoznámil z dôvodu, že žiadateľ o udelenie súhlasu je jediný účastník konania,
vo svojej žiadosti uviedol všetky potrebné skutočnosti týkajúce sa udelenia súhlasu a taktiež predložil náležité
doklady v súlade s § 24 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch. Súčasťou žiadosti sú opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom. V prílohe
žiadosti boli predložené nasledovné doklady:
- Zmluva so spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor o ďalšom nakladaní s odpadmi.
- Zmluva so spoločnosťou EPA Plus, s.r.o., Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava o ďalšom nakladaní s odpadmi.
- Zmluva so spoločnosťou FECUPRAL spol. s.r.o., ul. Ľudovíta Štúra č. 17, 082 21 Veľký Šariš o ďalšom nakladaní
s odpadmi.
- Zmluva so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
o ďalšom nakladaní s odpadmi.
- Zmluva so spoločnosťou PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky o ďalšom nakladaní s odpadmi.
- Zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín o ďalšom nakladaní s odpadmi.
- Zmluva so spoločnosťou Metalchem b.v., Industrieweg 4, 9636 DB, Zuidbroek o ďalšom nakladaní s odpadmi.
- Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-
OSZP-2021/005036-005 zo dňa 26.05.2021 na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
- Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-
OSZP-2016/006102-2,R zo dňa 04.05.2016 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Správny poplatok bol uhradený v hodnote 11,- eur, čo bolo preukázané predložením potvrdenia o úhrade správneho
poplatku č. ID: N01-230621-0883 zo dňa 23.06.2021, v zmysle položky 162 písm. f) zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

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 na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
ISG | DRS, spol. s r.o., Golianova 27,  Trenčín, Slovenská republika


