
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2021/005036-005

Nové Mesto nad
Váhom
26. 05. 2021

Rozhodnutie
súhlas

Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne 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, § 104 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 len zákon o odpadoch),
v súlade so zákonom 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 písmeno d) zákona o odpadoch žiadateľovi

obchodné meno: ISG | DRS, spol. s r.o.
sídlo: Gen. Goliana 1545/27, 911 01 Trenčín
IČO: 31 448 933

Miesto prevádzkovania
zariadenia na zber odpadov: Areál Agropodniku, a.s. Trnava, 913 06 Trenčianske Bohuslavice 486, parc. č. 2067/15,
k. ú. Beckov

Súhlas sa udeľuje na odpady zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov do kategórie O – ostatný odpad a N – nebezpečný odpad:

Katalógové č. odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 04 roztoky ustaľovačov N
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
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 01 ostré predmety okrem 18 01 03 O
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,
napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky O
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 O
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18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02 O
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 O

Celkové množstvo zberaných odpadov: cca 121,05 t.

Doba na ktorú sa súhlas udeľuje:
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa udeľuje na dobu určitú, do 25. 05. 2026, pri dodržaní
podmienok súhlasu a pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.

Určenie miesta nakladania s odpadmi:
Zariadenie na zber odpadov, Areál Agropodniku, a.s. Trnava, 913 06 Trenčianske Bohuslavice 486, parc. č. 2067/15,
k. ú. Beckov.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zber a výkup predmetných odpadov, ich triedenie a dočasné zhromažďovanie. Odpady sú odovzdávané na ďalšie
nakladanie oprávneným zazmluvneným subjektom.

Technické požiadavky prevádzky predmetného zariadenia na zber odpadov:
- zabezpečenie predmetného zariadenia tak, aby nedošlo k znehodnoteniu, odcudzeniu alebo úniku zberaných
odpadov,
- priestory zariadenia na zber prevádzkovať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k
poškodzovaniu hmotného majetku,
- odpady prijaté do predmetného zariadenia triediť a zhromažďovať vo vhodných označených nádobách a
kontajneroch, tak, aby nedošlo k preplneniu skladovacích priestorov zariadenia,
- preberaný odpad vážiť na ciachovaných váhach, vykonať jeho vizuálnu kontrolu,
- odbornú technickú kontrolu prevádzky zariadenia zabezpečuje a je za ňu zodpovedný Mgr. Oliver Pástor a Ing.
Oliver Pástor, Csc..

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke predmetného zariadenia:
- pravidelné školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vybavenie ochrannými pracovnými odevmi a
pomôckami, zabezpečenie požiarnej ochrany prevádzky,
- predmetné zariadenie prevádzkovať tak, aby nedošlo k odcudzeniu odpadov alebo k ich nežiaducemu vplyvu na
zdravie ľudí a životné prostredie alebo k ich úniku a znečisťovaniu okolitých pozemkov a životného prostredia.

Spôsob ukončenia činnosti predmetného zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Po ukončení predmetnej činnosti prevádzkovateľ predmetného zariadenia na zber odpadov zabezpečí:
- zhodnotenie, príp. zneškodnenie všetkých druhov odpadov, ktoré budú v tom čase v predmetnom zariadení u
zmluvne zabezpečených oprávnených spoločností,
- vyčistenie záujmových priestorov a okolia predmetného zariadenia na zber odpadov od prípadných znečisťujúcich
látok a túto skutočnosť oznámi na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

K predmetnej činnosti Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovuje
nasledovné podmienky:
- Zariadenie na zber odpadov prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového
hospodárstva, najmä plniť povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 a povinnosti pri zbere a výkupe odpadu podľa
§ 16 zákona o odpadoch, ďalej dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, najmä so zreteľom na § 5, § 6, § 8 a § 9 a viesť a
uchovávať evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov.
- Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v súlade s § 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Označiť predmetné druhy zberaných a vykupovaných odpadov kódovými číslami podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.
z. ktorou bol ustanovený Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
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- Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutočňovať v členení na zberové skupiny podľa § 10 vyhlášky č. 373/2015
Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v
znení neskorších predpisov.
- Odpady je možné zhromažďovať najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením a najdlhšie 3 roky pred ich
zhodnotením.
- Odpady odovzdať iba subjektom oprávneným na nakladanie s nimi.
- Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov zaniká zánikom činností na ktoré bol vydaný.
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie môže z vlastného podnetu
(nedodržanie podmienok tohto súhlasu) alebo na návrh účastníka konania udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť podľa
§ 114 zákona o odpadoch.
- O predĺženie platnosti súhlasu môže byť požiadané najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu
v súlade s § 97 ods. 18 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie
Žiadateľ, ISG | DRS, spol. s r.o., so sídlom Golianova 27, 911 01 Trenčín, IČO: 31448933, požiadal elektronickým
podaním dňa 21. 04. 2021 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzke
v Areáli Agropodniku, a.s. Trnava, 913 07 Trenčianske Bohuslavice 486, v budove na parcele č. 2067/15 v k.
ú. Beckov. Žiadateľ má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm.
d) rozhodnutím Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-
OSZP-2016/006558-3,R zo dňa 13.06.2016, s platnosťou do 13.06.2021. Podľa § 135f zákona o odpadoch platnosť
rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať.

Dňa 07.05.2021 žiadateľ elektronickým podaním doplnil žiadosť a ďalšie doklady potrebné pre udelenie
predmetného súhlasu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie konania vo
veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov účastníkom konania listom č. OU-NM-
OSZP-2021/005036-4 zo dňa 13. 05. 2021, v ktorom upustil od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky a stanovil
lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok účastníkov konania na 10 dní od doručenia oznámenia. V stanovenej
lehote žiadny účastník konania svoje námietky a pripomienky k predmetu konania neoznámil.

Zariadenie na zber odpadov je prevádzkované v miestnostiach budovy Agropodniku, a.s. Trnava, v obci Trenčianske
Bohuslavice, na druhom poschodí. Budova a miestnosti sú uzamykateľné a zabezpečené proti vstupu cudzích osôb.
Celý areál Agropodniku, a.s. Trnava je strážený bezpečnostnou službou. Podlaha v skladovacích priestoroch je
betónová a umývateľná.
Odpady sú prijímané do zariadenia v špeciálnych prepravných boxoch alebo kontajneroch a kanistroch určených
na prepravu a skladovanie daných typov odpadov. Nádoby na skladovanie sú označené identifikačnými listami
nebezpečných odpadov. Odpady sú vážené pri prijímaní od pôvodcu digitálnou váhou umiestnenou v automobile.
Odber odpadov je zmluvne zabezpečený s oprávnenými osobami.

Písomné podanie obsahovalo náležitosti v zmysle § 22 a ďalších ustanovení vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 25.05.2021 (informatívny)
- Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou EPA Plus, s.r.o., Bratislava
- Zmluva o zhodnotení a zneškodnení odpadu č. SO80400541 uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou A.S.A.
Slovensko s.r.o. Zohor + dodatok č. 1 a č. 2 k tejto zmluve
- Zmluva č. 40/2011 uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou FECUPRAL spol. s.r.o. Veľký Šariš + dodatok
č. 1 k tejto zmluve
- Zmluva č. 50208781 uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou Považská odpadová spoločnosť, a.s. (Marius
Pedersen, a.s.) + príloha č. 1 a dodatok č. 1 k tejto zmluve
- Zmluva č. NO/21/0029 o prijímaní nebezpečných odpadov uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou Odvoz
a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s., Bratislava
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- Zmluva o odbere a preprave odpadov č. 2002012889 uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou PolyStar, s.r.o.,
Nové Zámky
- Zmluva č. SK 000436 uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou Metalchem b.v. Zuidbroek, Holandsko
- Vyhlásenie spoločnosti Marius Pedersen, a.s. o zabezpečení zhodnotenia elektroodpadu kat. č. 16 02 13 v koncovom
zariadení ENVIGEOS_V
- Opatrenia pre prípad havárie
- Kópia Záverečného stanoviska z MŽP SR č. 4347/2010-3,4/dp) vydaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zariadenie na zhodnocovanie amalgámového odpadu spoločnosti
ISG | DRS, spol. s r.o.
- Kópia rozšírenia činnosti zhodnocovania amalgámového odpadu o zber a nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vydaného MŽP SR dňa 13.10.2011 pre ISG DRS, spol. s r.o.

Na základe preskúmania podkladov rozhodol Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 5,50 € bol uhradený ekolkom v zmysle prílohy: Sadzobník správnych poplatkov,
položka 162 písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa
ISG | DRS, spol. s r.o., Golianova 27,  Trenčín, Slovenská republika
Obec Beckov, Ružová 338, 913 10  Beckov, Slovenská republika
Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07  Trenčianske Bohuslavice, Slovenská
republika


