odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Trnava, 30. 07. 2019

ov
er.
sk

Číslo: OU-TT-OSZP3-2019/025837/ŠSOH/Hu

ROZHODNUTIE

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

súhlas
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podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
31 389 139

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Divízia Isover Trnava, Vlárska 44, 917 01
Trnava
Zoznam druhov odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení Vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktoré sa budú
v zariadení zhodnocovať:
Číslo druhu
odpadu

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

15 01 02

obaly z plastov

O

17 02 03

plasty

O

Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania:
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).
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Množstvo odpadov zhodnotených za rok: 500 t
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Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpadový polystyrén – EPS dosky znečistené stavebnými prímesami (odpad s číslom druhu
odpadu 17 02 03) a obalový polystyrén (odpad s číslom druhu odpadu 15 01 02) je do
zariadenia zvážaný od držiteľov odpadov. Dovoz odpadov realizujú držitelia odpadov sami
alebo prostredníctvom zmluvných partnerov, ktorí sú registrovaní ako dopravcovia odpadu.
Do objektu zariadenia vstupujú cez riadený vstup – vrátnicou, ktorá je zabezpečená rampou.
Odpady sú privezené k vstupnej bráne haly, kde sa nachádza zariadenie na zhodnocovanie
odpadov – drviaca linka. Vedúci výroby alebo ním poverený operátor drviacej linky
prevezme odpady na váženie a vystaví o prevzatí doklad, odpady dočasne uloží na vyhradené
miesto a zapíše do prevádzkového denníku údaje o prevzatí odpadu. V prípade, že sa odpad
z vizuálnej kontroly javí ako neprijateľný (obsahuje nebezpečné látky, je neidentifikovateľný
a pod.), vedúci výroby alebo ním poverený operátor drviacej linky tento odpad odmietne
a zaznamená údaj do prevádzkového denníka.
Operátor drviacej linky očistí odpad od nečistôt (zvyšky betónu, sadry, lepiacich pások,
lepidla a pod.) a takto upravený odpad ukladá na podávací pás, ktorý ho dopraví priamo
k drviču. Drvič tvoria rotujúce oceľové segmenty, ktoré trhajú polystyrén na malé zhluky
guľôčok – granule. Veľkosť granúl je daná výstupným sitom a môže byť 8, 10 alebo 12 mm podľa nastavenia. Granulát sa následne zbaví najdrobnejších čiastočiek – prachu a dopraví sa
do sila. Kapacita drviacej linky je 20 m3/hod.
Z činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude vznikať odpad katalógové číslo 19 12
04 plasty a guma (zostatkový odpadový polystyrén a prach z jeho spracovania, ktorý
nezodpovedá kritériám pre vstupnú surovinu vo výrobnom procese a nedá sa zhodnotiť).
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Na vzniknutý granulát je vystavený Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o.
Bratislava certifikát SK04 – ZSV – 2093, v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý deklaruje, že výstup
z predmetného zariadenia je stavebný výrobok „Recyklované ľahké kamenivo z EPS do
betónu, drvina z EPS“ využívajúci sa ako recyklované ľahké kamenivo získané spracovaním
recyklovaného expandovaného polystyrénu na použitie do betónu do nenosných stavebných
konštrukcií. Výstupom zo zariadenia na zhodnocovanie je teda surovina, ktorá je priamo
používaná vo výrobnom procese spoločnosti na výrobu nových výrobkov.
Technické údaje prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v areáli výrobného závodu spoločnosti,
ktorý je po celom obvode oplotený, vybavený uzamykateľnou bránou a vrátnicou. Stráženie
objektu vykonáva vrátnik. Zariadenie na zhodnocovanie odpadu sa nachádza v prekrytej hale,
kde je vyhradený priestor na skladovanie odpadu, priestor na čistenie odpadu a samostatný
priestor pre umiestnenie lisu a váhy. V zariadení sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na
zhromažďovanie odpadového polystyrénu, ktorý sa nedá zhodnotiť.
Zoznam strojov a zariadení:
- drviaca linka (výrobca KMB, Dánsko) pozostávajúca z podávacieho pásu, drviča,
odprašovača lisu na prach a zásobného sila,
- váha s plošinou do 1,5 t,
- veľkokapacitný kontajner,
- vysokozdvižný vozík.
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Všetci pracovníci pracujúci na prevádzke sú oboznámení s náležitosťami súvisiacimi
s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci. Pracovníci sú vybavení ochrannými
pracovnými pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia.
Pri riešení havarijných situácií je potrebné postupovať v zmysle dokumentu „Prevádzkový
poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – R3“ – časť Opatrenia pre prípad havárie.
Na prevádzke sú v prípade potreby riešenia havarijnej situácie umiestnené:
- absorpčný materiál,
- ochranné pomôcky (rukavice, ochranná obuv a odev),
- metla, lopata a krompáč,
- kovové vedro.
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.
Týmto rozhodnutím stráca platnosť rozhodnutie vydané Okresným úradom
Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2015/018326/ŠSOH/Hu dňa
03. 09. 2015.
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Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ zariadenia na zhonocovanie odpadov je povinný dodržiavať povinnosti
prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov stanovené zákonom o odpadoch
a súvisiacimi právnymi predpismi na úseku odpadového hospodártva.
2. V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, požiadať o zmenu tohto rozhodnutia v zmysle zákona o
odpadoch.
3. Odovzdať odpady, ktoré vzniknú ako výstupné odpady pri prevádzkovaní zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, oprávneným organizáciám.
4. Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť spracovanie
všetkých odpadov, ktoré sa nachádzajú v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
oprávnenými organizáciami. Po ukončení činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov
sa v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov nesmú nachádzať žiadne odpady.
5. Tento súhlas nenahrádza súhlas resp. povolenie podľa iných osobitných predpisov (napr.
podľa vodného zákona, stavebného zákona, zákona o ochrane ovzdušia, zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a pod.).
Odôvodnenie

Dňa 03. 07. 2019 požiadala spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., so
sídlom: Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139 na Okresnom úrade Trnava,
odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre zariadenie na zhodnocovanie
odpadov so sídlom: Divízia Isover Trnava, Vlárska 44, 917 01 Trnava.
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Jedná sa o existujúce zariadenie, v ktorom sa vykonáva zhodnocovanie ostatných
odpadov – stavebného odpadového polystyrénu a obalového polystyrénu, nachádzajúce sa
v areáli spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – Divízia Isover Trnava,
Vlárska 44, 917 01 Trnava. Predmetné zariadenie je prevádzkované na základe súhlasu
udeleného rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP32015/018326/ŠSOH/Hu zo dňa 03. 09. 2015, ktorý je platný do 24. 09. 2020. Prevádzkovateľ
zariadenia na zhodnocovanie odpadov požiadal o udelenie nového súhlasu, nakoľko došlo
k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia a zmena platného rozhodnutia by
bola neprehľadná. Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. dodatkom k žiadosti
doručeným na tunajší úrad dňa 17. 07. 2019 zároveň požiadala o zrušenie doteraz platného
rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2015/018326/ŠSOH/Hu zo dňa 03. 09. 2015. Na základe
uvedeného Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia týmto rozhodnutím zároveň zrušil platnosť
rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2015/018326/ŠSOH/Hu zo dňa 03. 09. 2015 – t. j. doteraz
platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeleného
prevádzkovateľovi Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. na prevádzku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v areáli Divízie Isover Trnava, Vlárska 44, 917 01 Trnava.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia listom zo dňa 16. 07. 2019 oznámil začiatok
konania v uvedenej veci a vyzval účastníkov konania na uplatnenie pripomienok a námietok
v lehote 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania. V stanovenej lehote neboli
účastníkmi konania vznesené žiadne pripomienky ani námietky.
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Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 21 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Príloha k žiadosti podľa § 21 ods. 2 písm. a) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov, t. j. záverečné stanovisko z procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo
k oznámeniu o zmene sa pre predmetnú činnosť nevyžaduje. Taktiež príloha k žiadosti podľa
§ 21 ods. 2 písm. b) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, t. j. zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadu,
ktorý sa v zariadení zhodnocuje, sa nevyžaduje. Predmetom žiadosti je konečné zhodnotenie
odpadu, nakoľko žiadateľ preložil kópiu SK certifikátu o zhode systému riadenia výroby u
výrobcu SK04 – ZSV – 2093 zo dňa 06. 05. 2015, ktorý deklaruje, že výstup z predmetného
zariadenia je stavebný výrobok „Recyklované ľahké kamenivo z EPS do betónu, Drvina
z EPS“ využívajúci sa ako recyklované ľahké kamenivo získané spracovaním recyklovaného
expandovaného polystyrénu na použitie do betónu do nenosných stavebných konštrukcií.
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
obsahovala:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
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- dátum začatia prevádzky,
- kópiu rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP32015/018326/ŠSOH/Hu zo dňa 03. 09. 2015 – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov platný do 24. 09. 2020, na základe ktorého prevádzkuje
spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. predmetné zariadenie na
zhodnocovanie odpadov v čase podania žiadosti,
- prevádzkový poriadok,
- odborný posudok k vydaniu súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre spoločnosť Saint-Gobain
Construction Products, s.r.o., IČO: 31 389 139 vypracovaný v zmysle ustanovení vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
vypracovaný v Bratislave, dňa 06. 06. 2019 odborným posudzovateľom Ing. Petrom
Gallovičom, číslo osvedčenia 22/16/P-18.
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 potvrdenia
o úhrade správneho poplatku vo výške 11 eur pri podaní žiadosti.
Poučenie
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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

Doručuje sa
1. Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
2. Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Odbor stavebný a životného prostredia,
Trhová 3, 917 71 Trnava
Na vedomie – po nadobudnutí právoplatnosti
1. SIŽP, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

