
OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 820, 020 01  Púchov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2021/000943-006

Púchov
30. 06. 2021

Rozhodnutie
Súhlas

Popis konania / Účastníci konania
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Výrok
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v
zmysle § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. (1) písm. d) a podľa § 108
ods. (1) písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o odpadoch) a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona 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) písm. d) zákona o odpadoch pre držiteľa odpadov

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735/35, 911 01 Trenčín
IČO: 34 115 901

Súhlas sa udeľuje pre odpady zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:

A/ Odpady kategória „O“ – ostatný odpad

Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
06 13 03 priemyselné sadze O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla
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15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 03 13 O
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 O
16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 O
17 02 02 sklo O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 12 02 železné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O

B/ Odpady kategória „N“ – nebezpečný odpad

Katalóg. číslo odpadu: Názov odpadu: Kategória odpadu:
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 01 Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické olej N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 07 02 benzín N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel 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 01 07 olejové filtre N
16 01 21 Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlófluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií N
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16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky N
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N
19 02 07 olej a koncentráty zo separácie N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlófluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 20 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N

Určenie miesta nakladania s odpadmi a spôsob nakladania:
S odpadmi sa nakladá v „Zariadení na zber odpadov“ spoločnosti Marius Pedersen, a.s. v areáli spoločnosti
Continental Matador Rubber, s.r.o. Terézie Vansovej 1054 v Púchove. Zariadenie slúži na zber, zhromažďovanie a
triedenie odpadov do doby odovzdania oprávneným organizáciám na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.
Odpady budú vyzbierané od pôvodcov odpadov spoločností: Continental Matador Rubber, s.r.o; Continental
Matador Truck Tires, s.r.o.;, Gimax s.r.o.a CS Cargo Slovakia Logistic, s.r.o. Púchov. Zariadenie je situované
vo východnej časti areálu CMR, v priestore vstupu železničnej vlečky do areálu, na pozemkoch parc.č. KNC
460/93, 460/95, 461/1, 463/3 v k.ú. Horné Kočkovce. Areál je vo vlastníctve CMR, s.r.o. Púchov a držiteľ
odpadov má priestory zariadenia v prenájme na základe predloženého dodatku č. 2/2013-00452D k zmluve o
nájme č. 106085/2011/D1 zo dňa 1.8.2013. Zberný dvor je riešený ako betónová spevnená a oplotená plocha ,
s veľkoobjemovými zbernými kontajnermi pre jednotlivé druhy odpadov. A areáli je umiestnená hala a sklady
nebezpečných odpadov a olejov. Vstupy do skladov sú prostredníctvom sekčných rolovacích brán. Súčasťou
zberného dvora je administratívno-sociálna budova. V nej sú situované vstupné priestory, denná miestnosť,
kancelárie, WC, umyvárne a šatňa.

Začatie prevádzky : prevádzka je jestvujúca, povolená rozhodnutím tunajšieho úradu v roku 2013.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Vjazd do areálu zberného dvora je po existujúcej panelovej ceste šírky 3,95 m cez dvojkrídlovú otváraciu bránu
šírky 6,0 m. Existujúca prístupová panelová cesta do zberného dvora sa využije v pôvodnom stave. Spevnené
plochy sú navrhnuté s vystuženým cementobetónovým krytom a sú izolované proti úniku ropných látok. Výmera
spevnených plôch je 2832 m 2. Oplotenie areálu je riešené tak, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb so areálu
zberného dvora. Na vstupe do zariadenia budú odpady zvážené, zaevidované a následne uložené v závislosti od druhu
odpadu. Papier, lepenka a niektoré druhy plastov budú ukladané do lisovacieho kontajnera, alebo budú upravené na
paketovacom lise. V zariadení sa nachádzajú:
- veľkoobjemové vaňové kontajnery 5-10 m3 na druhotné suroviny a ostatný odpad,
- veľkoobjemové hákové kontajnery 5-39 m3 na druhotné suroviny a ostatný odpad,
- BIG BAG vrecia,
- priestor vyčlenený na zlisované balíky (plasty, papier), pripravené na expedíciu,
- vysokzdvižný vozík,
- paketovací lis.

Zhromažďovanie ostatných odpadov sa bude vykonávať v kontajneroch na voľnej ploche. Lisovacie kontajnery a
paketovacie lisy budú umiestnené pod prístreškom. Všetky kontajnery budú viditeľne označené názvom odpadu a
katalógovým číslom. Manipulácia bude zabezpečená vysokzdvižnými vozíkmi.
Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov bude slúžiť sklad nebezpečných odpadov a olejov a certifikované eko-
sklady. Nebezpečné odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých druhov. Nádoby, sudy, kontajnery
a obaly určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú zvolené podľa závislosti od druhu, množstva a
vlastností nebezpečných odpadov. Na zhromažďovanie odpadov budú použité nasledovné kontajnery a nádoby:
vaňové kontajnery, oceľovo-plechové kontajnery, plastové nádoby, plastové kontajnery, plastové boxy, kovové
kontajnery, univerzálne kontajnery na žiarivky, kovové nádoby na tuhý nebezpečný odpad kovové nádoby na
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tekuté nebezpečné odpady, plastové sudy, plastové kontajnery, kovové sudy, veľkoobjemové nádrže, PE vrecia,
plastové nádoby na nebezpečný odpad, plastové prepravky, výklopné kontajnery. Kvapalné nebezpečné odpady budú
zhromažďované v 120 a 200 l sudoch a 1000 l plastových kontajneroch. Sklady nebezpečných odpadov a olejov sú
vybavené izoláciou proti prieniku ropných látok, samostatnými vstupmi a havarijnými jímkami. Jednotlivé nádoby
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov sú označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na zber odpadov :
Celý areál zariadenia na zber odpadov je oplotený, uzamykateľný a celá plocha vybetónovaná. Zariadenie
je označené informačnou tabuľou. Jednotlivé sklady sú označené výstražnými a bezpečnostnými tabuľkami
a symbolmi. V areáli zariadenia je povolené dlhodobo sa udržiavať len zamestnancom Marius Pedersen,
a.s.. Ostatné osoby sú oprávnené zdržiavať sa len počas doby nevyhnutnej k odovzdaniu odpadu a to v
spievode zamestatnca Marius Pedersenu, a.s. Úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
zabezpečuje prevádzkovateľ zariadenia prostredníctvom bezpečnostechnickej služby. Všetci zamestnanci prevádzky
sú oboznámení s platnou dokumentáciou v oblasti BOZP, OPP a s konkrétnimi bezepčnostnými pokynmi. Pracovníci
pri triedení nebezpečných odpadov používajú osobné ochranné prostriedky.

Zodpovedný pracovník prevádzky : Maroš Behro

Ukončenie činnosti zariadenia na zber odpadov je podmienené vyprázdnením skladu odpadov, odpad odovzdať na
zhodnotenie, resp. zneškodnenie spoločnostiam oprávneným nakladať s takýmto druhom odpadov.

Súhlas sa udeľuje do: 29. júna 2026

Ďalšie podmienky súhlasu:
1. Priestory zariadenia prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k
poškodzovaniu hmotného majetku.
2. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou.
3. Prevádzkovať zariadenie v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
4. Zabezpečiť odpady proti vplyvu atmosferických zrážok.
5. Zakazuje sa ukladať odpady mimo priestoru zariadenia na zber odpadov.
6. Viesť evidenciu o jednotlivých druhoch odpadov a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.
7. Do zariadenia možno prevziať len tie odpady, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia.
8. V prípade, že budete chcieť zbierať iný druh odpadu, ako sú uvedené v tomto súhlase, bezodkladne to písomne
oznámte na príslušný úrad životného prostredia a požiadajte o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
ostatných odpadov.

Odôvodnenie
Na Okresnom úrade v Púchove, odbore starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 17. mája 2021 zaevidované
podanie spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Predmetom podania je žiadosť o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber. a.s. Púchov, ul. Terézie
Vansovej 1054. Na základe podanej žiadosti tunajší úrad listom č.j. OU-PU-OSZP-2021000943-002 dňa 18.05.2021
oznámil začatie konania a upustil od ústneho pojednávania. V oznámení tunajší úrad stanovil lehotu do 31.mája
2021 účastníkom konania na vyjadrenie.
Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov mal tunajším úradom udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Od ústneho pojednávania bolo upustené z dôvodu, že podmienky zberu
odpadov u žiadateľa sú tunajšiemu úradu dostatočné známe. Držiteľ odpadov požiadal o udelenie nového súhlasu
z dôvodu novelizácie legislatívy na úseku odpadového hospodárstva (§ 135f) platnosť súhlasov udelených pred
1.1.2021 nie je možné predlžovať). Dňa 30.06.2021 emailom požiadal prevádzkovateľ o vypustenie nasledovných
odpadov zo žiadosti : 160103 – opotrebované pneumatiky – ostatný odpad a 060403 – odpady obsahujúce arzén –
nebezpečný odpad. Tunajší úrad požiadavke vyhovel.

Predložené náležitosti spolu so žiadosťou:
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č. 54/R,
- Prevádzkový poriadok č. 19 pre zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov spoločnosti Marius Pedersen, a.s.
– prevádzka CMR Púchov,
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- Havarijný plán č. 1 pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi v ZD CMR Púchov,
- Záznam o havárii, ktorý slúži k zápisu v prípade havárie,
- Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Luštek č.30380 so Spoločnosť Stredné Považie, a.s. Opatovská 175, Trenčín,
uzatvorená dňa 01.01.2016 na dobu neurčitú, Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 28.12. 2018, Dodatok č. 2 k zmluve zo
dňa 30.12.2019, dodatok č. 3 k zmluve uzatvorený dňa 29.12.2020,
- Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota č. 50141, uzatvorená so
spoločnosťou BORINA EKOS s.r.o. Livinské Opatovce 86, zo dňa 15.8.2012, uzatvorená na dobu neurčitú,
- Zmluva o odbere odpadu č. 2508/BA/2016 uzatvorená so spoločnosťou ARGUSS, s.r.o. Záhradnícka 27 Bratislava
dňa 16.6.2016,
- Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 927/2020 uzatvorená so spoločnosťou ecorec
Slovensko s.r.o., Glejova 15, Pezinok , dňa 24.2.2020,
- Zmluva č. 2017-0696D o poskytovaní činností a služieb v oblasti odpadového hospodárstva, uzatvorená so
spoločnosťou Continental Matador Rubber,s.r.o. Púchov zo dňa 1.3.2017, dodatok č. 12/2021-06392D k Zmluve č.
2017-03696D zo dňa 5.2.2021,
- Kópia zmluvy č. IIMB/022/2019/Marius Pedersen, a.s. uzatvorená so spoločnosťou IKEA INDUSTRY Slovakia,
s.r.o. dňa 1.1.2019,
- Kópia Rámcovej zmluvy o zbere a preprava odpadov za účelom ich zneškodnenia,
č. 1302011003, uzatvorená so spoločnosťou Poly Star, s.r.o. Šurany zo dňa 14.10.2013,
- Kópia Rámcovej zmluvy č. Z51050009 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení
odpadov, uzatvorená so spoločnosťou EBA, s.r.o. Senecká 10, Bernolákovo dňa 26.4.2005,
- Kópia zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou TSR Slovakia, s.r.o. Bratislava zo dňa 22.01.2015, 28.1.2015 a zo dňa
15.02.2013,
- Kópia zmluvy o zhodnotení odpadov v bioplynovej stanici spoločnosti Alternative Energy, s.r.o. v Bošanoch
uzatvorenej dňa 28.3.2012 + dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 21.11.2012,
- Kópia zmluvy č. 3/TRO/ZS/PB/2020 uzatvorenej so spoločnosťou POWER BATTERY, s.r.o. Banská Bystrica
dňa 1.6.2020,
- Kópia zmluvy o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Luštek č. 30380, uzatvorenej so Spoločnosťou Stredné
Považie a.s. Trenčín dňa 01.01.2016 (kópia – Podmienky na poskytovanie množstvových zliav na zneškodňovanie
odpadu skládkovaním na skládke odpadu Luštek),
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach sklenených črepov na rok 2021 uzatvorenej so spoločnosťou
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. Nemšová zo dňa 23.03.2021 + dodatok č. 1 ,
- Kópia zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Hamburger Recycling NZ, s.r.o.,
- Kópia zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou MAT-obaly s.r.o. Prievidza zo dňa 1.1.2007,
- Kópia Zmluvy č. 2017-03696D o poskytovaní činností a služieb v oblasti odpadového hospodárstva uzatvorenej so
spoločnosťou Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov zo dňa 1.3.2017, (dodatok č. 12/2021-06392D k zmluve
č. 2017-03696D zo dňa 5.2.2021,
- Kópia Rozhodnutia č. OÚŽP-2012/00266-3-EK EB5 – A/10 zo dňa 16.3.2012 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
- Správny poplatok v sume 11,00 euro zaplatený pri podaní žiadosti, predložené Potvrdenie o úhrade ID
B55-140521-0007,

Miesto a spôsob nakladania s odpadmi sú popísané vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V lehote určenej na
vyjadrenie neboli tunajšiemu úradu doručené zo strany účastníkov konania žiadne pripomienky ani námietky.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Púchov po preskúmaní podkladových materiálov rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: Podľa zákona č. 583/2003 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyrubuje podľa položky 162 d) zákona vo výške 11,00 eura.
Uhradený bol kolkovými známkami pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53, § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov,
Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
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Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa
Marius Pedersen, a.s., Športová 475, 972 05  Sebedražie, Slovenská republika
Mesto Púchov (OVM), Štefánikova , 020 01  Púchov, Slovenská republika


