
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-OSZP3-2022/017864-003

Trnava
02. 06. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre prevádzkovateľa zariadenia UNIASFALT s. r. o. pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov Šelpice
136/UNIASFALT s. r. o., 919 09 Šelpice 136, IČO: 44 557 051

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. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre
prevádzkovateľa zariadenia:

Obchodné meno: UNIASFALT s. r. o.
Sídlo: 919 09 Šelpice 136
IČO: 44 557 051

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Šelpice 136.

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

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
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Zoznam vykonávaných činností zhodnocovania:
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

Množstvo odpadov zhodnotených za rok: 48 000 t

Spôsob nakladania s odpadmi: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je obaľovacie zariadenie na výrobu
asfaltových zmesí. Odpady budú do zariadenia na zhodnocovanie odpadov dopravené externými organizáciami.
Jedná sa o odpady pochádzajúce z odfrézovania konštrukčnej vrstvy jestvujúcich ciest. V zariadení budú dočasne
zhromaždené následne bude vykonané dávkovanie do dávkovacieho zariadenia s pásovou váhou pomocou
kolesového nakladača a v presnom pomere pridaním do procesu výroby asfaltových zmesí. Odfrézovaný asfalt
sa pridáva späť do výroby asfaltových zmesí, čím sa tento odpad zhodnocuje. Výstupom zo zariadenia bude
certifikovaná asfaltová zmes vhodná na cesty a iné dopravné plochy. Ide o bezodpadovú technológiu.

Technické údaje prevádzky zariadenia:
Názov technoógie: AMMANN Uniglobe 160 H
Max. hodinový výkon: 160 t/hodina
Rok výroby: 2007

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a požiadavky požiarnej ochrany ustanovené v osobitných právnych predpisoch. Zariadenie na
zhodnocovanie musí byť vybavené potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a
prostriedkami na likvidovanie havarijného stavu. V prípade vzniku havárie sa pracovníci budú riadiť pokynmi
prevádzkového poriadku.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje:
Súhlas sa udeľuje na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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

Týmto rozhodnutím stráca platnosť rozhodnutie vydané Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti
o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredie pod č.
OU-TT-OSZP3-2017/025259/ŠSOH/Du zo dňa 23. 08. 2017, v znení zmeny rozhodnutia pod č. OU-
TT-OSZP3-2018/010343/ŠSOH/Du zo dňa 09. 05. 2018, v znení zmeny rozhodnutia pod č. OU-TT-
OSZP3-2018/034811/ŠSOH/Du zo dňa 29. 11. 2018.

Podmienky súhlasu:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie 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 zhodnocovanie odpadov, požiadať o
zmenu tohto rozhodnutia.
3. Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, ktoré
sa nachádzajú v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti
zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov nesmú nachádzať žiadne
odpady.
4. Odpady, ktoré sú predmetom súhlasu, zhromažďovať resp. skladovať výlučne v areáli zariadenia na vyhradených
miestach.
5.V zariadení zhromažďovať maximálne také množstvo odpadov, ktoré je adekvátne k jeho kapacite.
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Odôvodnenie
Listom zo dňa 22. 04. 2022, doručeným na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj „OÚ Trnava“) dňa 27. 04. 2022, požiadala
spoločnosť UNIASFALT s. r. o., 919 09 Šelpice 136, IČO: 44 557 051 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov na prevádzke Šelpice 136 v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Na predmetnú činnosť má spoločnosť UNIASFALT
s. r. o., 919 09 Šelpice 136, IČO: 44 557 051 rozhodnutím OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP3-2017/025259/ŠSOH/
Du zo dňa 23. 08. 2017, v znení zmeny rozhodnutia pod č. OU-TT-OSZP3-2018/010343/ŠSOH/Du zo dňa 09.
05. 2018, v znení zmeny rozhodnutia pod č. OU-TT-OSZP3-2018/034811/ŠSOH/Du zo dňa 29. 11. 2018 udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. OÚ Trnava týmto rozhodnutím zrušil platnosť
vyššie uvedených súhlasov a prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelil nový súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

OÚ Trnava listom č. OU-TT-OSZP3-2022/017864-002 zo dňa 09. 05. 2022 oznámil začiatok konania a zároveň
vyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V stanovenej lehote neboli účastníkmi konania vznesené žiadne pripomienky k predmetu žiadosti.

Ročné množstvo zhodnotených odpadov kategórie ostatný odpad v zariadení na zhodnocovanie odpadov nepresiahne
hodnotu 48.000 ton. Uvedená činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená do položky č.
9 Infraštruktúra, bod č. 11. Zariadenia na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu s prahovou hodnotou pre
zisťovacie konanie od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok. Samotné zhodnocovanie stavebných odpadov nedosahuje
prahové hodnoty stanovené zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch a vzhľadom
na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil na päť rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov obsahovala všetky náležitosti
v zmysle § 21 ods. 1 a 2 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 zhodnocovanie odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,

K žiadosti bolo ďalej priložené:
- kópia Nájomnej zmluvy medzi zmluvnými stranami: prenajímateľ – Skanska SK a. s., Krajná 29, 821 04 Bratislava,
IČO: 31 611 788 a nájomcom – UNIASFALT s. r. o., 919 09 Šelpice 136, IČO: 44 557 051,
- rozhodnutia Okresného úradu Trnava , odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia č. OU-TT-OSZP3-2017/025259/ŠSOH/Du zo dňa 23. 08. 2017, č. OU-TT-
OSZP3-2018/010343/ŠSOH/Du zo dňa 09. 05. 2018 a rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2018/034811/ŠSOH/Du zo
dňa 29. 11. 2018,
- Certifikát zhody systému riadenia výroby 1480-CPR-0017 zo dňa 15. 12. 2014,
- SK Certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK09-ZVS-0113.
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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 v sume 11,00 eur bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID:
M00-030522-4285 dňa 04. 05. 2022.

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
UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09  Šelpice, Slovenská republika
Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Obec Šelpice, Šelpice 195, 919 09  Šelpice, Slovenská republika


