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Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je 
podľa §3, ods.2,4 a §5, ods.l zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.205/2004 Z.z. a 
podľa § 108, ods.l písm. m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príslušným orgánom štátnej správy 
odpadového hospodárstva na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia -  súhlasu na 
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlasu na vydanie prevádzkového 
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov takto rozhodol:

Pre žiadateľa:

Obchodné meno: MESTO Žiar nad Hronom
Právna forma: Obec
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125
Miesto nakladania s odpadmi: Vysunuté pracovisko mesta (Centrum zhodnocovania od-

v

pádov, Priemyselná 100, Žiar nad Hronom)
Zariadenie: Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

udeľuje súhlas

1. podľa § 97, ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplne
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariade
nia na zhodnocovanie odpadov pre nasledovné druhy odpadu:

200101 papier a lepenka
200102 sklo
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na 

báze lepenky)
200138 drevo iné ako uvedené v 200137
200139 plasty
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200140 kovy

a činnosti:

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R ll

Kapacita zariadenia: 20 000 ton

Spôsob nakladania s odpadmi v dotrieďovacom zariadení vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu je nasledovný:

- triediaca linka TL KZ R9+5,4/R13/TP20/P10/Pl je určená na dotrieďovanie komodít 
z triedeného zberu odpadov -  papiera, kartónu, fólií, PET-fliaš, handier, kovových 
obalov, VKM a pod.

- linka sa skladá z príjmového reťazového dopravníka so zapusteným vstupom, 
vynášacieho reťazového dopravníka, pásového triediaceho dopravníka a dvoch 
vynášacích pásových dopravníkov
triedený materiál sa dostáva cez dopravník na triediaci pás

- jednotlivé komodity sa triedia do šácht, odtiaľ padajú do 7 ks boxov resp. do nádob
- na konci dopravníka je osadená preklápacia výsypka pre zostatkový materiál
- po naplnení sa jednotlivé boxy samočinne vyprázdňujú a ich obsah sa dopravníkom 

dopravuje cez násypku do plnoautomatického lisu EKOLIS AH 55
- zlisované balíky sú zhromažďované v prístrešku na dvore areálu a sú pripravené na 

ďaľšie zhodnocovanie u oprávnených organizácií
- triediaca linka TL PI P10,5+1,1/TP7/P4 je určená na dočistenie resp. dotriedenie 

vyseparovaného odpadu zo skla

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- za prevádzku dotrieďovacieho zariadenia separovaného zberu komunálneho odpadu 

zodpovedá vedúci prevádzky
- preberanie odpadov určených na zhodnotenie sa vykonáva len na určenom mieste 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- stroje a zariadenia na zhodnocovanie odpadov používať len v súlade s platnou 

dokumentáciou
- nakladať s odpadmi určenými na zhodnotenie tak, aby boli predovšetkým zbavené 

látok nebezpečných pre životné prostredie a aby boli znížené všetky negatívne vplyvy 
na životné prostredie

- s nebezpečnými odpadmi, ktoré vznikajú činnosťou prevádzky zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom 
hospodárstve



3

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

- všetci pracovníci zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú povinní pri činnostiach 
súvisiacich s prevádzkou zariadenia dodržiavať interné predpisy organizácie 
zamerané na bezpečnosť pri práci
všetci pracovníci zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú pravidelne preukázateľne 
poučení o zásadách bezpečnosti pri práci, o hygienických zásadách a o zásadách 
správneho nakladania s odpadmi vrátane nebezpečných
stroje a zariadenia, ktoré sú využívané v zariadení na zhodnocovanie odpadov, môže 
obsluhovať len zaškolená osoba resp. osoba, ktorá má na prácu s týmito zariadeniami 
príslušnú odbornú spôsobilosť
stroje musia byť vybavené prevádzkovými dokladmi, bezpečnostnými oznámeniami 
a ochranným zariadením v miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu praxcovníkov 
všetci pracovníci musia pri práci používať predpísané ochranné pomôcky 
pracovníci pred a počas práce nesmú požívať alkohol, omamné a utlmujúce 
prostriedky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť a reakcie pracovníka

2. podľa § 97, ods.l, písm. e) zákona o odpadoch -  vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre nasledovné druhy odpadov:

200101 papier a lepenka
200102 sklo
200103 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na 

báze lepenky)
200138 drevo iné ako uvedené v 200137
200139 plasty
200140 kovy

za podmienky

v prípade zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí 
prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.

Predložený prevádzkový poriadok Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorého 
prevádzkovateľom je Mesto Žiar nad Hronom, obsahuje údaje podľa § 10 ods.6 vyhl. MŽP 
SR č.371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch .

Súhlas je časovo obmedzený do 25.01.2021.
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Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa týka iba odpadov, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
2. Nakladanie s odpadmi bude vykonávané iba v priestoroch, ktoré sa nachádzajú na 

Vysunutom pracovisku mesta (Centrum zhodnocovania odpadov -  Dotrieďovacie 
zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu) na Priemyselnej ulici 100 v 
Žiari nad Hronom.

3. Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou
z verejného priestranstva, ktorá obsahuje údaje podľa 6 ods.l vyhl. MŽP SR č.371/2015 
Z.z.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Žiar nad Hronom požiadalo dňa 14.01.2016 Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor starostlivosti o životné prostrediei o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov a o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov, pre prevádzku: Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho 
odpadu, ktorá sa nachádza na Priemyselnej ulici č. 100 v Žiari nad Hronom.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredia preskúmal 
podanie žiadateľa a ním predložené d’aľšie podklady pre toto konanie a rozhodnutie a zistil 
nasledovné skutočnosti:

- žiadateľ predložil Záverečné stanovisko MŽP SR k Centru zhodnocovania odpadov zo dňa 
07.05.2009

- žiadateľ predložil Výpis zo živnostenského registra zo dňa 08.01.2016
- žiadateľ predložil Výpis z listu vlastníctva č.l 172
- žiadateľ predložil Koncesnú listinu medzi Mestom Žiar nad Hronom a TS Žiar nad Hronom,

a.s.
- žiadateľpredložil Prevádzkový poriadok

Na základe posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov a ďaľších podkladov potrebných k vydaniu predmetného súhlasu 
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej správy v odpadovom hospodárstve skonštatoval, že pri dodržaní podmienok uvede
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ných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu celospoločenských záujmov 
ani záujmov ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas 
na určitý čas v súlade s § 97, ods. 16 zákona o odpadoch.

Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Poučenie:

Podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny 
orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom




