
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-OSZP3-2021/025352-004

Trnava
24. 09. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
pre prevádzkovateľa zariadenia Metalimpex Slovakia, s.r.o. pre zariadenie na zber odpadov Coburgova 84, 917 02
Trnava / Metalimpex Slovakia, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 35 895 373; Mesto Trnava

Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia 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 ako
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 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. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre prevádzkovateľa
zariadenia:

Obchodné meno: Metalimpex Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO: 35 895 373

Sídlo zariadenia na zber odpadov: Coburgova 84, 917 02 Trnava; k. ú. Trnava, pozemky registra „C“ parcelné č.
8598/113, 8598/114, 8598/115, 8598/278, 8598/279, 8598/280, 8598/281, 8598/282, 8598/283

Zoznam druhov odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktorými sa bude v zariadení
nakladať:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
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12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O

Spôsob nakladania s odpadmi:
V zariadení na zber odpadov sa vykonáva zber odpadu a výkup odpadu – zhromažďovanie odpadu od iných osôb,
vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadení na spracovanie
odpadov.
Zber a výkup odpadov je organizovaný priamym prevzatím od predchádzajúcich držiteľov odpadov. V zariadení
sa nevykonáva výkup odpadov od fyzických osôb, odpad sa preberá len od fyzických osôb – podnikateľov a od
právnických osôb.
Odpady sa v zariadení na zber odpadov triedia a skladujú podľa druhov v kontajneroch alebo na zabezpečených
spevnených plochách zariadenia.

Technické údaje prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber je umiestnené v katastrálnom území Trnava, v areáli bývalých Trnavských automobilových
závodov, na parcelách registra „C“ č. 8598/113, 8598/114, 8598/115, 8598/278, 8598/279, 8598/280, 8598/281,
8598/282, 8598/283. Plocha zariadenia na zber má výmeru 6939,6 m2. Priestory sú vo vlastníctve spoločnosti
Metalimpex Slovakia, s.r.o.. Zariadenie je oplotené, uzamknuté, chránené kamerovým systémom a označené
informačnou tabuľou. V zariadení sa nevykonáva výkup od fyzických osôb. Voľné plochy, prístrešky, sklady na zber
odpadov sú vybudované tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu
hmotného majetku. Dažďová voda je zvedená do odlučovača ropných látok.
Technické zabezpečenie:
- spevnená prevádzková plocha (komunikačná plocha 4187,3 m2 a prevádzková plocha 2752,3 m2),
- 2 sklady – oceľový skelet s plechovou a drevenou výplňou,
- kancelárie a prevádzkové priestory – obytné kontajnery,
- oplotenie – oceľové pevné pletivo,
- vstup – automatická posuvná brána,
- cestná váha do 60 ton na dĺžku 18 m,
- koľajová váha na vlečke – elektronická nízkoprofilová s vážnosťou 60 ton,
- na prepravu železných a neželezných kovov sa využívajú nákladné vozidlá s naťahovačmi kontajnerov a vozidlá
s návesom 70 m3),
- nakladače (bagre) na nakladanie kovového odpadu na vagóny a nákladné vozidlá.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
požiadavky požiarnej ochrany ustanovené v osobitných právnych predpisoch.
V prípade úniku ropných látok je na prevádzke k dispozícii havarijná súprava a v prípade požiaru hasiaci prístroj. V
prípade vzniku havarijného stavu sa pracovníci riadia pokynmi havarijného plánu a prevádzkového poriadku.
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Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje:
Súhlas sa udeľuje od 19. 11. 2021 do 18. 11. 2026.

V prípadoch ustanovených v § 114 ods. 1 zákona o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia všetkých
súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov, požiadať o zmenu tohto
rozhodnutia.
3. Pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, ktoré sa
nachádzajú v areáli zariadenia na zber odpadov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti zariadenia na zber
odpadov sa v areáli zariadenia na zber odpadov nesmú nachádzať žiadne odpady.
4. Odpady, ktoré sú predmetom súhlasu, zhromažďovať výlučne v areáli zariadenia.
5. V zariadení zhromažďovať maximálne také množstvo odpadov, ktoré je adekvátne jeho kapacite.
6. Zariadenie musí spĺňať legislatívou určené technické a materiálne požiadavky.

Odôvodnenie
Listom zo dňa 18. 08. 2021, doručeným na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj „OÚ Trnava“) dňa 26. 08. 2021, požiadala
spoločnosť Metalimpex Slovakia, s.r.o., Sídlo: Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 35 895 373 o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na prevádzke Coburgova 84, 917 02 Trnava v zmysle § 97 ods. 1
písm. d) zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zariadenie, v ktorom sa vykonáva zber a výkup odpadov, t. j. zhromažďovanie od inej osoby
vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadení na spracovanie odpadov.

Predmetné zariadenie žiadateľ v čase podania žiadosti prevádzkuje na základe súhlasu udeleného rozhodnutím
č. OU-TT-OSZP3-2015/030461/ŠSOH/Hu zo dňa 21. 10. 2015, v znení predĺženia platnosti súhlasu č. OU-TT-
OSZP3-2020/032954-003 zo dňa 18. 09. 2020, ktorý je platný do 18. 11. 2021. Na základe uvedeného tunajší úrad
udelil nový súhlas nadväzne, od 19. 11. 2021. Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v súlade
s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na
päť rokov, súhlas udelil do 18. 11. 2026.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2021/025352-002 zo dňa 03. 09. 2021 oznámil začatie konania v
uvedenej veci a vyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do 10 dní. Dňa 22. 09. 2021 bolo na OÚ
Trnava doručené súhlasné stanovisko Mesta Trnava k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie predmetného zariadenia
na zber odpadov vydané pod č. OSaŽP/39388-96372/2021/Do zo dňa 21. 09. 2021. V uvedenom stanovisku Mesto
Trnava, ako účastník konania, zároveň požadovalo dodržať podmienky, ktoré OÚ Trnava zahrnul do podmienok
tohto rozhodnutia.

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov obsahovala všetky náležitosti v zmysle
§ 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, a to:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na zber odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- kópie zmlúv na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu,
- kópiu záverečného stanoviska č. 9105/06 – 3.5/hp zo dňa 23. 02. 2007 vydaného Ministerstvom životného
prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. – realizácia navrhovanej činnosti „Závod na spracovanie kovového
odpadu, EWMR Slovakia – Trnava“ sa odporúča,
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- kópiu záverečného stanoviska Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2016/000505/ŠSMER/Šá zo dňa 24.
06. 2016 – s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti „Navýšenie množstva zhodnoteného odpadu v prevádzke
Metalimpex Slovakia s. r. o. Trnava“ sa súhlasí.

K žiadosti bolo ďalej priložené:
- kópia súhlasu, na základe ktorého žiadateľ prevádzkuje zariadenie na zber odpadov v čase podania žiadosti
- rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2015/030461/ŠSOH/Hu zo dňa 21. 10. 2015 a predĺženie
platnosti tohto súhlasu – rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2020/032954-003 zo dňa 18. 09. 2020,
- dokument Prevádzkový poriadok vypracovaný 11. 11. 2017,
- certifikát o overení č. 01183-620-012-21 vydaný Slovenským metrologickým ústavom dňa 22. 03. 2021,
- kópia generálnej plnej moci na zastupovanie spoločnosti zo dňa 17. 01. 2013.

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. d) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov v sume 11,00 eur bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID:
N01-230821-0211.

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 po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Metalimpex Slovakia, s.r.o., Coburgova 84, 917 02  Trnava, Slovenská republika
Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Hlavná 1 , 917 71  Trnava, Slovenská republika


