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OU-IL-OSZP-2021/001719-007

Ilava
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Rozhodnutie
Súhlas podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Výrok
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. 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 § 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“) na základe žiadosti spoločnosti Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, v súlade
s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým udeľuje

súhlas
podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
pre žiadateľa:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom, (IČO 36 312 941), prevádzka –
Stredisko triedeného zberu, Sládkovičova 1678/21, Dubnica nad Váhom.
Súhlas sa vzťahuje na uvedený odpad podľa Prílohy č.1 Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov :

Katal. číslo Názov odpadu Kateg. Predpokl. ročné množstvo
200101 Papier a lepenka kat. "O" 500t
200103 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky "O" 60 t
200139 Plasty "O" 300 t
200136 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 "O" 3 t
200135 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, obsahujúce
neb. časti "N" 3 t
200301 Zmesový komunálny odpad "O" 80 t

Technický opis zariadenia

Stredisko separovaného zberu sa nachádza v oplotenom areáli. Prístup do STZ je odbočkou priamo z mestskej
komunikácie na ul. Hviezdoslavovej cez bránu pre vozidlá Zber jednotlivých druhov komunálnych odpadov sa
vykonáva v areáli zberného dvora-strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ul. 1678/21 v Dubnici nad Váhom,
ktorý pre potreby nakladania s komunálnymi odpadmi prevádzku pre mesto Dubnica nad Váhom. Zberajú sa uvedené
druhy komunálneho odpadu, ktorý na zberný dvor dovez zberové vozidlá z mesta.

Súčasťou STZ je dotrieďovacia hala, ktorá pozostáva z triediacej linky TL P5,8/TP8, 3 ks lisov. Na STZ sa využíva
VZV Clark a vyklápač 1100 I kontajnerov.
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Odpady sa dotrieďujú na triediacej linke a následne sa po dotriedení lisujú do balíkov, ktorí sú odovzdané
odberateľom. Zberový papier je po dotriedení uložený vABROLL kontajneri s objemom cca 25 m3, ktorý si po
naplnení vyprázdňuje odberateľ.

Na zbernom dvore sa nachádzajú kancelárske priestory, sklad materiálu, šatne, sprchy a toalety pre zamestnancov,
garáž. V prevádzkovej budove sa nachádza plynová kotolňa, ktorá vykuruje vnútorné priestory a zabezpečuje ohrev
vody.

Opatrenia pre prípad havárie:
Zberný dvor má spracovaný Havarijný plán pre nakladanie s neb. odpadom.
Dátum začatia prevádzky: Zberný dvor a stredisko triedeného zberu je prevádzkovaný v danej lokalite už od roku
2002, kedy nastal rozvoj triedenia odpadov.
Obder vyzberaných odpadov má žiadateľ zabezpečené prostredníctvom zmluvy o následnom spôsobe zhodnotenia
alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu s organizáciami:
- ENVI-PAK, s.r.o., Bratislava, ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly
- Metal servis recykling, s.r.o., Slovenská Ľupča,
- Spoločnosť Stredné Považie, a.s., Trenčín, ukladanie odpadov na Skládku Lúštek .

Organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia.

Prevádzku zberného dvora - Strediska triedeného zberu zabezpečuje vedúci STZ, referent STZ a pracovníci
obsluhy zberného dvora. Vedúci STZ riadi činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Je zodpovedný za
dodržiavanie predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, PO a BOZP. Je zodpovedný za hmotné vybavenie prevádzky,
technologické zariadenia a stroje, zabezpečuje ich funkčnosť. Referent STZ vedie evidenciu odpadov, s ktorými
spoločnosť TSM Dubnica n/V s.r.o. nakladá. Obsluha zberného dvora zabezpečuje príjem a vizuálnu kontrolu
odpadu, odovzdávaného na zberný dvor, evidenciu odpadu v prevádzkovom denníku zariadenia na zber odpadov.
Odpad uloží na určené miesto v zariadení na zber odpadov.
Súhlas sa udeľuje pri dodržaní nasledovných podmienok :

1. Plniť ustanovenia platných zákonných nariadení na úseku odpadového hospodárstva a vytvárať také podmienky
pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia
2. Odpad možno zhromažďovať najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením a najdlhšie 3 roky pre jeho
zhodnotením. Na dlhšie zhromažďovanie môže Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie dať súhlas len
v prípade, že sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zneškodnenie alebo zhodnotenie
tohto odpadu.
3. Viesť prevádzkový denník zariadenia, ktorý obsahuje najmä údaje:
a. mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku v uvedený deň,
b. o množstve a druhoch odpadov prijatých denne, vrátane označenia ich pôvodcov
prípadne držiteľov,
c. o neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia.
d. o technickom stave zariadenia na zber odpadu.
4. Označiť prevádzku informačnou tabuľou, zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky ich zberu.
5. Prevádzková doba zberného dvora je stanovená : pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 6:00 do 16:00 hod, v stredu
od 6:00 do 18:00 hod. V sobotu od 7:00 hod do 13:00 hod.
6. Znížiť zaťaženosť životného prostredia v okolí zberného dvora exhalátmi výfukových plynov z nákladných
automobilov, ktoré manipulujú s odpadom v zbernom dvore na technické minimum.
7. Časť plochy zberného dvora pri plote s rodinným domom - ul. Vajanského 535/2 a Hviezdoslavova 502/29,
Dubnica nad Váhom zanechať trvale bez bigbagov s odpadom s možnosťou na túto plochu odstaviť veľkokapacitný
kontajner ABROLL 1.
8. Neparkovať zberné vozidlá na komunálny odpadov v prednej časti Strediska triedeného zberu.
9. Pribežne počas celého roka zabezpečiť deratizáciu objektov prevádzky STZ.
10. Dodržiavať ustanovenia § 16 zákona o odpadoch týkajúceho sa spôsobu zberu odpadu.
11. Odber vyhradených prúdov odpadov uskutočňovať na základe zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov,
príslušnou treťou osobou alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku.

Platnosť tohto rozhodnutia je v súlade s § 97 ods.16 zákona o odpadoch do 31. 07. 2022.
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Odôvodnenie
Dňa 26. 10. 2021 bola na Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť od TSM
Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom o vydanie súhlasu na prevádzkovanie
zberného dvora podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch pre prevádzku Strediska triedeného zberu,
Sládkovičova 1678/21, Dubnica nad Váhom.
Prílohou žiadosti bolo:
- Prevádzkový poriadok zberného dvora a Havarijný plán pre nakladanie s neb. odpadom z 03/2016,
- Zmluva s OZV č. ZP-Z09232015090/A uzatvorená s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové
materiály ENVI – PAK, a.s., Bratislava z 30.06.2016,
- Zmluva o dielo č. S/06/2016 na odber elektroodpadu uzatvorená s Metal Servis Recykling, s.r.o., Slovenská Ľupča
z 19.02.2016,
- Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Lúštek uzatvorená s SSP a.s, Trenčín zo dňa 22.01.2016,

Oznámenia o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania sa uskutočnilo listom Okresného úradu Ilava,
odbor starostlivosti o životné prostredie spis. č. OU-IL-OSZP-2021/001719-002 zo dňa 03.11.2021. a bolo určené
ústne pojednávanie k prejednaniu žiadosti na deň 10.11.2021. Z dôvodu práceneschopnosti konateľa spoločnosti
a vedúceho Strediska triedeného zberu, Sládkovičova 1678/21, Dubnica nad Váhom dňa 10.11.2021 bolo ústne
pojednávanie preložené listom č. OU-IL-OSZP-2021/001719-004 zo dňa 09.11.2021 na 22.11.2021.
Zariadenie je umiestnené v k.ú. Dubnica nad Váhom na okraji obytnej zóny na ulici Sládkovičova 1678/21. Nachádza
sa v uzamykateľnom oplotenom areáli. Z dôvodu, že obyvatelia susedných rodinných domov sú dotknutý na svojich
právach činnosťou zberného dvora a v predchádzajúcich konaniach vo veci vydania súhlasu na zber odpadov pre
žiadateľa boli účastníci konania, z tohto dôvodu vystupujú ako účastníci konania aj v tomto konaní.
Zástupcovia žiadateľa a mesta Dubnica nad Váhom na konaní uviedli:
Na nové Stredisko triedeného zberu je vydané právoplatné územné rozhodnutie, spracováva sa projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie aby sa mohlo požiadať o fin. prostriedky z Výzvy z operačného programu
KŽP a aby sa stihol termín z kohézneho fondu.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. požiadalo MŽP SR, aby do novej haly mohla byť umiestnená triediaca linka, v
súčasnosti sa robí analýza splnenia podmienok NFP a MŽP SR.
Účastníci konania Ing. Brindza a Ing. Brindzová na ústnom pojednávaní súhlasili s vydaním rozhodnutia na súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. do konca 07/2022, za predpokladu,
že bude schválený rozpočet na nákup novej triediacej linky a vypracovanie analýzy na zmenu využitia novej haly
do konca 12/2021. Ak toto nebude vykonané, nebudú súhlasiť s ďalším predĺžením prevádzky Strediska triedeného
zberu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. na ulici Sládkovičova 1678/21 v Dubnici nad Váhom. Zástupcovia žiadateľa
a mesta Dubnica nad Váhom tieto požiadavky akceptovali.
Žiadateľ má spracovaný Prevádzkový poriadok zberného dvora a Havarijný plán pre nakladanie s neb. odpadom.
Prevzaté odpady zhodnocuje alebo zneškodňuje prostredníctvom oprávnených organizácií na zmluvnom základe.
Odber vyhradených prúdov odpadov je nutné uskutočňovať na základe zmluvy s Organizáciou zodpovednosti
výrobcov, príslušnou treťou osobou alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku v súlade s §16 ods. 3 zákona
o odpadoch.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovil podmienky súhlasu na prevádzkovanie
predmetného zariadenia na zber odpadov tak, ako boli uvedené v doteraz platnom súhlase.
Na základe preskúmania podkladov predloženej žiadosti, vykonaného ústneho pojednávania dňa 22.11.2021
rozhodol o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. l písm. d) zákona o
odpadoch pre TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom, prevádzka Stredisko
triedeného zberu Sládkovičova 1678/21, Dubnica nad Váhom. Súhlas podmienil tak, ako je uvedené v podmienkach
rozhodnutia. Platnosť rozhodnutia sa stanovila podľa konsenzu účastníkov konania do 31.07.2022 v súlade s § 97
ods.16 zákona o odpadoch.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
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Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10174

Doručuje sa
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007 P.O.BOX 121, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Jaroslav Brindza, Vajanského 535/2, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Ľubica Brindzová, Vajanského 535/2, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Ľubomír Holomáň, Hviezdoslavova 502/29, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovenská republika


