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ROZHODNUTIE
okĺesný úrad Pezinok, odboľ starostlivosti o životnépľostľedie, štátna spľáva odpadového
hospodárstva ako pľíslušnýorgán štátnej spľávy podľa $ 5 ods.l zákona NR sPtč'52512003 Z. z. o
štátnej spľáve staľostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so
zákonom l80l20l3 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektor1ých zákonov a
oľgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstva podľa $ 104 ods.1 písm. d) a $ 108 ods'1 písm. m)
zákona č. 7912015 Z. z' o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,, zákon
o odpadoch"), v súlade s $ 46 zékona č. 7111967 Zb' o správnom konaní v zneni neskoršíchpredpisov
( správny poriadok ) udeľuje Žiadateľovi
obchodné meno

Tenarľy Slovakia s.ľ'o.

so sídlom :

Šenkvická cesta l5/C, 9O2 01Pezinok

prevádzka:

Šenkvická cesta 15/C' 9O2 Ol Pezinok

lČo

35 837 047

:

podľa $ 97 ods.

1

písm. c) zákona o odpadoch
súhl as na pt ev áďzkovanie zariadenía na zho dno

cov

ani e

o

dp

adov

činnosťou:

R3

Rl2
Rl3

Recyklácia alebo spätnézískavanie oľganických látok, ktoré sa nepouŽívajú ako rozpúšťadlá,
(vľátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
Uprava odpadov určených na spľacovanie niektorou z činnostíRl aŽ Rl1
Skladovanie odpadov pred pouŽitím R3 a R12

pľe ostatné odpady zaradené vo vyhláške vĺŽp SR č.365/2015 Z. z., ktoľou sa ustanovuje Katalóg
odpadov:

číslodruhu
odpadu

0t 0213
t5 01 02
16 01 19
17 02 03

19 t2 04
20 01 39

názov dľuhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č.2841200l Z. z.,ktorou sa ustanovuje
Katalóe odpadov v zneni neskoršíchpľedpisov
odpadový plast
obaly z plastov
plasty
plasty
plasty a guma
plasty

l. Súhlas udeľuje tunajšíúrad na dobu uľčitú:od 0I.07 .2019 do 30.06.2024, pokiaľ nenastanú dôvor
jeho Zmenu, zánik alebo zľušenie podľa $ 1 l4 zákona o odpadoch.

na

2. Miesto nakladania s odpadmi:

Prevádzka: Šenkvická I5/C,9O2 01 Pezinok, pozemok zapísan! na
paľcelnéčíslo:5I42l15, k.ú. Pezinok, rozloha pozemku: 567 m".

LV č' 9262,

3' Celková kapacita zariadenia:25 000 ton ročne.
4. Technické požiadavky prevádzky zaľiadenia: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádzana
č' 9262,parcelné číslo:5142i 15, k.ú' Pezinok' rozloha pozemku je 567 m2.
pozemku zapíianom
"uĹÝ
Vlastníkom pozemku je spoločnosť Ťenany Slovakias.r.o., Šenkvická cesta I5lC,gO2 01 Pezinok.

Zariadenieje označenévsúlade s $ 6 vyhlášky MZP SR č.37112015 Z. z', ktoľou sa vykonávajú
niektoré ustanoveni a zákona o odpadoch, ohľadené oplotením' vstupná brána uzamykateľná, celá
plocha je spevnená, zabezpeóená proti odcudzeniu zhromaŽďovaných odpadov alebo ich
znehodnoteniu vplyvom poveteľnostných podmienok. Pri vstupe do aľeálu je osadená cestná váha
s neautomatickou činnost'ou 3. tľiedy presnosti. Typ MoVA _ S 60 tru18 výrobcu BRUTO s.r.o.'
Sereď, výrobné číslo:0810/10 s váŽivosťou do 60 ton. odpady na spracovanie sú do aľeálu
dopravované nákladnými vozidlami zmluvných paľtnerov. Po odvÍĺŽenísa ztlľomažďujúv areáli
pľevádzky. Ich úpľavadrvením pľebieha v dvoj až trojstupňovom zaľiadení.Prvy stupeň prebieha za
pomoci dvojhĺiadeľovéhodľvičaEBDWICH 470-30 kW od spoločnosti Zeľkeleinerungssysteme
GmbH pracujúceho na princípe strihania vstupného mateľiálu za pomoci dvoch pomalobeŽných, opľoti
sebe stojacích valcov. Výstupom drvenia sú kúsky alebo pruŽky, ktorých veľkosť je závislá od
vstupného materiálu. Súčast'ouzariadenia je vstupný dopľavník a výstupný dopľavník, ktoý dopravuje
nadrvený mateľiál do drviča, kde pľebieha druhý stupeň spracovania. DľvičDP 30-350/630 od
spoločnosti PROFING Piešťany spol. s r.o. je ýchlobežný noŽový mlyn určený na výkonové
a objemové dľvenie i rozmerných materiálov najmä plastov' Drvič sa prevádzkuje spolu s cyklónom
a s tľanspoľtným ventilátorom, ktorý prepravuje podrvený mateľiál na určenézbemé miesto. Drvič
v závislosti od mnoŽstva a hrúbky dľveného odpadu sa prevádzkuje pod príkonom 15 kW alebo 30 kW
aje moŽné ním drviť aj PET fláše, polyetylénové folie amikľoténovésáčky' Časťzhodnocovaného
odpadu pľejde na tretí stupeň, ktoľý je tvorený extrudéľomIRo 3200 lP s úpravami od spoločnosti
Chodos s.p', Chodov, ČR. Stroj pozostáva znásypky, vytláčacej hlavy, prevodovej skľine, pracovného
valca, šneku, ovládacieho panelu, riadiaceho rczvádzača a pohonu. Do násypníka sa nasype podrvený
plast z dľuhého stupňa, zaľiadenie dľvinu rcztavi pomocou elektľickej energie a Za pomoci chladenia
v chladiacom potrubí vývoľínový guľôčkovýgľanulát jednotnej konzistencie a tvaru, ktoľý je priamo
pouŽiteľný na výrobu nových plastových výrobkov. Upĺavené odpady sú následne odobeľané na ďalšie
zhodnotenie ĺa zák\ade uzatvorených zmluvných vďahov spoločnosťamioprávnenými kvýkonu
pľedmetnej činnosti.

5. Bezpečnostné opatrenia pľi pľevádzke zariadenia: Všetci pracovníci pľevádzky zaľiadenia na
zhodnocovanie odpadov sú povinní absolvovať školenie o pľotipožiaľnejochĺane, bezpečnosti

ochĺane zdravia pri práci' poskytovaní prvej pomoci, používaníochľanných pomôcok a pľostriedkov
a o spôsobe ľiešenia nepredvídanej udalosti v pľevádzke. Pľed uvedením strojových zanaďeni a vozidiel
do pľevádzky je zodpovedný pracovník povinný sa presvedčiť,či sú pľevádzkyschopné a v bezpečnom
stave' Po ukončení prác je zodpovedný pracovník povinný zaistiť všetky vozidlá pred samovoľným
pohybom. Nepovoleným osobám je vstup do pľevádzky zakázaný. Pľacovníkom, ktoých pľacovná
ichopnosť je obmedzená poŽitím alkoholu, toxických látok a liekov je vstup do prevádzky zakázaný.
Pľacovníciprevádzky sú povinní pľi pľáci pouŽívaťpľedpísanéochĺannépľacovné prostriedky a
pracovný odev. Za škodu aujmu na zďtavi, ktorá vznikne nedodľžanimbezpečnostných opatrení
v pĺevádzke zodpovedá vedúci pracovník v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi.
a

)

jpôsob ukončenia činnosti zariadenia:

ť prípade ukončenia činnosti zaúadenia budú pľiestory upratané, vyčistenéaodovzdané na ďalšie
využitie. Ak pľi uvedenej činnosti vzniknú ďalšie odpady, budú tiež zhodnotené alebo zneškodnené na
zák|ade uzatvo

re

ných zm luvn ý ch v zť ahov s oprávneným i org

an

izáciami

7' Podmienky súhlasu:
pľekročiťkapacitné možnosti daného zariadenia,

odpadov z mesta Pezinok vzhľadom k tomu, že nemá uzatvoľený zmluvný vzťah, ktorý by ho
k nakladaniu s odpadom opľávňoval,
zab ezp eč ený m ot garlizáciám opľávneným k pľedmetnej č inno sti,

také podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoľšovaniu životného pľostľedia'

odôvodnenie
Spoločnosť Tenarľy Slovakia S.r.o'' Šenkvická cesta 15lC, 9O2 01 Pezinok v zastúpení
spoločnosťouREMAS Servis, s.r'o., so sídlom Ľ. Fullu 7,841 05 Bratislava,požiadala tunajší úrad
dňa26.04.2019 o udelenie sťňlasu naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza na pozemku zapísanom na LV č. 9262,
parcelné číslo:5 142lI5, k.ú. Pezinok, rozloha pozemku je 567 m2' Vlastníkom pozemku je spoločnosť
Tenaľry Slovakia s.r'o.' Šenkvická cesta 15/C, 9O2 OI Pezinok'
okľesný úľadPezinok, odboľ staľostlivosti o životnépľostľedie, štátna spľáva odpadového
hospodárstva listom č. OU-PK-OSZP-20I91005285 zo dňa 03.05'2019 upovedomil Žiadateľa
a účastníkakonania Mesto Pezinok, Radničnénámestie č,. ] , 902 14 Pezinok podľa $ 18 ods. 3 o začati
konania avyzval ho, aby sa v lehote do 7 dní v súlade $ 33 ods. 2 správneho poriadku k podkladom
pľedmetného konania vyjadril a uplatnil svoje návrhy a pľipomienky.
Pľevádzka na zhodnocovanie odpadov je technicky a legislativne zabezpečená vo vyhovujúcich
priestoľoch. Prevádzkovateľ je povinný zariadenie prevádzkovať v súlade s platnou legislatívou
v odpadovom hospodáľstve, schváleným pľevádzkovým poľiadkom a podmienkami zosúladenými so
Všeobecne zžxäznýmnaľiadenímMesta Pezinok.
Pľedmetom zhodnocovania sú ostatné odpady a nakladanie s nimi spočívav skladovaní pred ich
úpľavoustrihaním, dľvením, mletím, tavením, chladením a násĺednej ľecyklácii činnost'ou R3
recyklácia alebo spätnézískavanie organických látok, ktoľésa nepouŽívajúako rozpúšťadlá,(vrátane
kompostovania a iných biologických transfoľmačných procesov).
Učastníkkonania Mesto Pezinok, Radničnénámestie č. 7,902 14 Pezinok v zastúpení vedúcej
refeľátu Životného prostľedia, KS a D Ing' oľgy Moťovskej po preskúmaní doručenéhospisového
materiálu nevzniesol v písomnom vy'jadrení doľučenomdňa 10.06.2019 listom číslo:
Motol/Ell12567116776119 žiaďne pľipomienky, návľhy ani námietky pľoti udeleniu predmetného
súhlasu'

K Žiadosti doručenej tunajšiemu úľadudŤr-26.04.2019 boli podľa $ 2l ods. 7 a2vyhlášky MŽP
SR č. 37112015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch predložené

nasledovné podklady:

.)

Po pľeskúmaníspisového materiáltr okĺesný úľadPezinok konštatuje, Že boli splnené
podmienky pre udelenie predmetného súhlasu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
-časti
rozhodnutia.
Spľávny poplatok v hodnote 11 € bol zaplateĺý v zmysle zákonaNR SR č.I45lI995 Z. z. o spľávnych
poplatkoch v znení neskorších pľedpisov podľa poloŽky 162 písm. c) sadzobníka spľávnych poplatkov
pri podaní Žiadosti.

Poučenie o odvolaní
Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní v zneni neskorších pľedpisov (správny poľiadok) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na
okĺesnom uľade Pezinok, M. R' Šteflĺnika10,gO2 01 Pezinok.
Rozhodnutie nie je preskúmateľnésúdom.
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JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Doručuie sa:

l.) REMAS Servis, s.r.o'' Ľ. Fullu 7,84I05 Bľatislava
2.) Mesto Pezinok, Radničnénámestie č,.7 ,902 14 Pezinok
4

