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Číslo spisu
OU-PK-OSZP-2020/005055-003

Vybavuje

Pezinok
24. 06. 2020

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013

Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 104 ods.1 písm. d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o odpadoch“), v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok ) žiadateľovi

Popis konania / Účastníci konania
spoločnosti : Marius Pedersen, a.s.

so sídlom : Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

prevádzka : Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok

IČO : 34 115 901

Výrok rozhodnutia
podľa § 114 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch mení

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelený rozhodnutím Okresného úradu
Pezinok, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou odpadového hospodárstva č. OU-PK-
OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016 vo výrokovej časti nasledovne:

dopĺňa ostatné odpady zaradené vo vyhláške MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
03 01 01 odpadová kôra a korok
03 03 01 odpadová kôra a korok
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka
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08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
12 01 05 hobliny a triesky z plastov
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov)
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 zmesový komunálny odpad
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 07 objemný odpad

V ostatných častiach rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy
odpadového hospodárstva č. OU-PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016 zostáva nezmenené.

Odôvodnenie
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka : Viničnianska cesta 25, 902
01 Pezinok požiadala dňa 18.05.2020 tunajší úrad o zmenu súhlasu udeleného na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov rozhodnutím č. OU-PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016 s platnosťou do:
31.03.2021. Žiadosť bola doplnená dňa 09.06.2020.
Zariadenie sa nachádza na pozemkoch zapísaných na LV č. 4199, parcelné čísla: 5189/7, 5189/8, k.ú. Pezinok, plocha
je 876 m2. Vlastníkom pozemkov je spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín.
Dôvodom zmeny vo výrokovej časti rozhodnutia je doplnenie zoznamu ostatných odpadov. Nakladanie s nimi
spočíva v ich skladovaní, úprave - drvením, triedením, lisovaním a následne sú odovzdávané na základe
uzatvorených zmluvných vzťahov s organizáciami oprávnenými k predmetnej činnosti na ďalšie spracovanie
činnosťami R1, R3 a R4.

Úprava odpadov sa vykonáva nasledovnými strojovými zariadeniami:

Paketovací lis PRESONA LP 80 VH1 je určený na úpravu odpadov kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01
06, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 03, a 20 01 39. Skladá sa zo širokého dopravníkového pásu, na ktorý sa vytriedený
odpad nahŕňa za pomoci vysokozdvižného vozíka alebo nakladača tak, aby vznikla rovnomerná vrstva. Zamestnanec
obsluhujúci lis vykoná vizuálnu kontrolu odpadu a odstráni nečistoty, prípadne veci, ktoré by mohli zariadenie
poškodiť. Dopravník ovládaný pomocou hlavného ovládacieho panelu po zapnutí pracuje automaticky tak, že keď
je plniaca násypka naplnená, zastaví sa. Odpad postupuje z násypky do lisovacej komory, kde sa materiál stláča a
keď má zlisovaná balík požadovanú dĺžku automaticky sa viaže a vystupuje z bočnej strany lisu.
Celková spracovateľská kapacita lisu je 12 000 ton za rok.

Závitovkový lis RUNI SK120 o výkone 18-20 kg za hodinu je určený najmä na zhutňovanie z ľahkých penových
plastových odpadov napr. polystyrénové odpady. Tu sa budú upravovať odpady kat. č. 15 01 02, 17 02 03 a
20 01 39. Obsluhujúci pracovník pri ručnom plnení násypky lisu zhora vykonáva kontrolu a odstraňuje všetky
nežiadúce prímesi, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Následne sa odpad stláča do požadovaného tvaru. Celková
spracovateľská kapacita lisu je 80 ton za rok.

Drvič na odpad WEIMA WLK je určený na úpravu odpadov kat. č. 02 03 04, 02 06 01, 02 07 04,
03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 03 03 08, 03 03 10, 04 01 01, 08 03 18, 12 01 05, 15 01 01,
15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 02 03, 16 02 14, 16 02 16, 16 03 06, 17 02 01, 17 02 03, 17 06 04,
19 12 07, 19 12 10, 19 12 12, 20 01 01, 20 01 38, 20 01 39, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07.
Skladá sa z dopravníkového pásu, drviča a magnetického separátora. Pred umiestnením odpadu do násypky drviča je
odpad ručne dotriedený pre účely ochrany drviča a zhodnotenia druhotných surovín (napr. kovový odpad, plastové
obaly, nadrozmer a pod.). Podrvený materiál padá na dopravníkový pás, ktorý prechádza cez magnetický separátor,
kde sa odstránia menšie kovové časti, ktoré unikli kontrole pred začiatkom úpravy. Dopravníkom sa upravený odpad
prepraví do pristaveného kontajnera.
Celková spracovateľská kapacita drviča je 15 900 ton za rok.
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Ako pomocné zariadenia pri manipulácii s odpadmi budú používané vysokozdvižný vozík Linde, teleskopické
nakladače Manitou, hákové naťahovacie a veľkoobjemové kontajnery.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom
č. OU-PK-OSZP-2020/005055-002 zo dňa 09.06.2020 upovedomil žiadateľa a účastníka konania Mesto Pezinok,
Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok podľa § 18 ods. 3 o začatí konania vo veci zmeny súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a podľa § 21 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním.
Na základe preskúmania predložených podkladov a vykonanou miestnou ohliadkou za prítomnosti zástupcov
účastníkov konania dňa 16.06.2020 správny orgán zistil nasledovné skutočnosti:
prevádzka na zhodnocovanie odpadov je technicky a legislatívne zabezpečená vo vyhovujúcich priestoroch.
Prevádzkovateľ je povinný zariadenie prevádzkovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
schváleným prevádzkovým poriadkom a podmienkami zosúladenými so Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Pezinok.
Účastník konania Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, v zastúpení Ing. Oľgy Moťovskej, po
preskúmaní doručeného spisového materiálu a vykonanou miestnou ohliadkou nevzniesol v písomnom vyjadrení
listom č. MotOl/EI1/2738/17048/20 zo dňa 16.06.2020 žiadne námietky proti udeleniu zmeny predmetného súhlasu.
K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 18.05.2020 boli podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch predložené nasledovné podklady:
# potvrdenie o úhrade správneho poplatku,
# identifikačné údaje žiadateľa,
# sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
# zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
# technické údaje o zariadení,
# výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 54/R zo dňa: 18.05.2020,
# kópia rozhodnutia Okresného úradu Pezinok, OSŽP č. OU-PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016,
# kópia rozhodnutia Okresného úradu Pezinok, OSŽP č. OU-PK-OSZP/2015/006292 zo dňa 30.07.2015 –
rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní,
# zmluva uzatvorená s Mestom Pezinok zo dňa 23.09.2014,
# zmluva č. 927/2020 zo dňa 24.02.2020 uzavretá so spoločnosťou ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok,
# zmluva č. 34115901/01/ZOZ-SK/2010AK1 zo dňa 01.01.2013 uzavretá so spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o.,
Bratislava,
# zmluva o uložení odpadu uzatvorená so spoločnosťou Skládka odpadov - Dubová, s.r.o., Dubová zo dňa
02.01.2004,
# rámcová zmluva č. Z51050009 zo dňa 02.05.2005 uzavretá so spoločnosťou EBA, s.r.o., Pezinok,
# zmluva č. 2010882011 zo dňa 31.12.2019 uzatvorená so spoločnosťou Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.,
Kostolné.

Po preskúmaní spisového materiálu Okresný úrad Pezinok konštatuje, že boli splnené podmienky pre udelenie
predmetného súhlasu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov podľa položky 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresnom úrade Pezinok, M. R.
Štefánika 10, 902 01 Pezinok.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru
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Doručuje sa

Marius Pedersen a.s.
Viničnianska cesta 25
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Mesto Pezinok
Radničné nám. 7
902 14 Pezinok
Slovenská republika


