TRADUCEREA DIN LIMBA SLOVACA – la solicitarea partii
Stg.sus
Stampila semn statal

PREFECTURA PEZINOK
Directia Protectia Mediului

M.R. Stefanika 10, 902 01 Pezinok
Nr. : OU- PK-OSZP-2019/005285/1

La Pezinok in data de 10.06.2019

DECIZIE
Prefectura Pezinok, Directia Protectia Mediului, Administratia de stat
privind gestionarea deșeurilor ca respectivul organism al administrației de stat, în
conformitate cu § 5 alin. 1 Legea NR SR (Parlamentul Republicii Slovace)
nr. 525/2003 Cul. de legi Privind Administrația de stat pentru îngrijirea mediului și
modificările si completarile aduse anumitor legi, în conformitate cu Legea nr.
180/2013 Cul.de legi, Privind organizarea administrației locale și modificări si
completarile aduse anumitor legi și Autoritatea de stat pentru gestionarea deșeurilor
conform § 104 alin. 1 lit. d) si §108 alin.1 lit. m) din legea nr. 79/2015 Cul. de legi
privind deșeurile și modificările si completarile aduse anumitor legi (denumită în
continuare „Legea deșeurilor"), în conformitate cu § 46 din Legea nr. 71/1967 Cul.
privind procedura administrativă, in enuntul prevederilor si modificarilor ulterioare,
(Cod procedură administrativă)
acordă solicitantului
denumire comercială : Tenarry Slovakia s.r.o.
cu sediul :

Šenkvická cesta 15/C, 902 01Pezinok

punct de lucru :

Šenkvická cesta 15 / C 902 01 Pezinok

CUI:

35 837 047

conform § 97 alin. 1, lit. c) din Legea deșeurilor
consimțământul pentru funcționarea unei instalații de gestionare a deșeurilor
prin activitatile:
R3
Reciclarea sau recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca
solvenți, (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)
R 12 Tratarea deșeurilor destinate uneia dintre operațiunile numerotate de la R1 la
R11
R13 Depozitarea deșeurilor înainte de utilizare R3 și R12
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pentru alte deșeuri incluse în Decretul Ministerului Mediului din Republica Slovacă nr.
365/2015 Cul legi, care stabilește Catalogul deșeurilor :
nr. tip.deşeuri:

denumirea tipului de deșeuri conform Decretului Ministerului
Mediului din Republica Slovacă nr. 284/2001 Cul legi, care
stabilește Catalogul deșeurilor, in enuntul regulamentelor ulterioare

07 02 13
15 01 02
16 01 19
17 02 03
19 12 04
20 01 39

deșeuri plastice
ambalaje din plastic
materiale plastice
materiale plastice
materiale plastice și cauciuc
materiale plastice

1. Consimțământul este acordat de Institutia de fata pentru o perioadă determinată:
de la 01.07.2019 până la 30.06.2024, cu excepția cazului în care există motive
pentru modificarea, încetarea sau anularea acestuia în temeiul Legii deșeurilor
conform § 114 Legea deșeurilor.
2. Locul gestionării deșeurilor:
Punct de lucru: Šenkvická I5 / C, 9O2 01 Pezinok, teren înregistrat la LV nr. 9262,
numărul parcelei: 5142/15, suprafață cadastrală Pezinok, suprafața terenului: 567
m2.
3 . Capacitatea totală a instalației: 25 000 de tone pe an.
4. Cerințe tehnice pentru funcționarea instalației: instalația de recuperare a deșeurilor
se află pe terenul înregistrat pe LV nr. 9262, număr parcelă: 5142/15, suprafață
cadastrală Pezinok, suprafața terenului este de 567 m2. Proprietarul terenului este
compania Tenarry Slovakia s.r.o., Šenkvická cesta I5 / C, 902 01 Pezinok.
Instalatia este în conformitate cu § 6 din Decretul Ministerului Mediului al Republicii
Slovace nr. 371/2015 Cul.de legi, care pune în aplicare unele prevederi și Legea
privind deșeurile, suprafata îngrădită, poartă de intrare care se încuie, întreaga zonă
este pavată, asigurată împotriva furtului de deșeuri colectate sau împotriva degradarii
acestora din cauza condițiilor meteorologice. La intrarea în incintă, este montată un
cantar rutier cu funcționare neautomată , cu clasa a 3-a de precizie. Tipul MOVA _ S
60 t / U18 fabricat de BRUTO s.r.o. Sereď, număr de serie: 0810/10 cu o capacitate
de cântărire de până la 60 de tone. Deșeurile destinate prelucrarii sunt transportate
la sediu cu autovehicule de transport ale partenerilor contractuali. După cântărire,
acestea sunt colectate în incintă. Tratarea lor prin zdrobire are loc într-un dispozitiv
cu două până la trei etape. Prima etapă are loc cu ajutorul unui concasor cu arbore
dublu EBDWICH 470-30 kW de la compania Zerkeleinerungssysteme GmbH care
lucrează pe principiul tăierii materialului de intrare, folosindu-se de mișcări lente, a
două role de sine stătătoare cu sens opus de mers una fata de cealalta. Rezultatul
acestei operatii de zdrobire/taiere sunt bucăți sau fasii a căror dimensiune depinde
de tipul materialului de intrare. Dispozitivul include un transportor de intrare și un
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transportor de ieșire, care transportă materialul zdrobit la concasor, unde are loc a
doua etapă de procesare. Concasor DP 30-350 / 630 de la PROFING Piešťany spol.
s r.o. este o moară de cuțite de mare viteză concepută pentru zdrobirea cu putere si
a materialelor mari, mai voluminoase, în special a materialelor plastice. Concasorul
este acționat împreună cu un ciclon și cu un ventilator de transport care transportă
materialul zdrobit la un punct de colectare desemnat. Tocătorul, în funcție de
cantitatea și grosimea deșeurilor mărunțite, funcționează sub o putere de intrare de
15 kW sau 30 kW și este, de asemenea, posibil să se toace sticle de PET, folii de
polietilenă și pungi de microten. O parte din deșeurile astfel gestionate vor trece la a
treia etapă, care constă dintr-un extruder IRO 3200 1P, cu modificări - adaptari de la
compania Chodos s.p., Chodov, Republica Cehă. Mașina este alcătuită dintr-un
buncăr, un cap de extrudare, o cutie de viteze, un cilindru de lucru, un melc, un
panou de control, un dulap de comandă și sistem de propulsie. In buncăr se
introduce plasticul zdrobit, rezultat din etapa a doua, dispozitivul topește zdrobitura
prin intermediul energiei electrice și, prin răcire într-o conductă de răcire, se
formează un nou granulat sferic de consistență și formă uniformă, care este direct
utilizabil pentru producerea de noi produse din plastic. Deșeurile tratate sunt apoi
colectate pentru mai departe pe baza relațiilor contractuale încheiate de către
companii autorizate să desfășoare activitatea în cauză.
5. Măsuri de precauție în timpul funcționării instalației: Toți angajații care lucreaza la
instalația de gestionare-recuperare a deșeurilor sunt obligați să urmeze instruirea
privind protecția împotriva incendiilor, securitatea și sănătatea la locul de muncă,
oferirea primului ajutor, folosirea echipamentelor și mijloacelor de protecție și modul
in care să facă față evenimentelor neprevăzute, aparute pe parcursul exploatarii.
Înainte de a pune utilaje și vehicule în funcțiune, angajatul responsabil este obligat să
se asigure că acestea sunt operaționale și respecta condiții de siguranță. După
finalizarea operatiunilor, angajatul responsabil este obligat să asigure toate
vehiculele împotriva mișcărilor spontane. Persoanelor neautorizate li se interzice
accesul în zona de lucru. Persoanelor a caror capacitatea de munca este limitată de
consumul de alcool, substanțe toxice și droguri, intrarea în zona de lucru este
interzisă. Muncitorii sunt obligați să folosească echipamentul de protecție prescris și
hainele de lucru la locul de muncă. Seful/ angajatul responsabil/ raspunde pentru
daunele și vătămările cauzate de nerespectarea măsurilor de siguranță în munca, în
conformitate cu legislația relevantă.
Modul de încetare a activitatii instalatiei:
În cazul încetării activității instalatiei, spațiile vor fi curățate, aranjate și predate pentru
utilizare ulterioară. Dacă în timpul activității menționate sunt generate si alte deșeuri,
acestea vor fi, de asemenea, gestionate sau eliminate pe baza relațiilor contractuale
încheiate cu organizațiile autorizate.
7. Condiții pentru consimțământ :
- cantitatea de deșeuri care va fi primita in instalația de gestionare/ recuperare a
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deseurilor, nu trebuie să depășească capacitatea instalației;
- compania nu va prelua deșeurile categ. nr. 20 01 39 - materialele plastice în
instalația de recuperare a deșeurilor din orașul Pezinok datorită faptului că nu are o
relație contractuală care i-ar da dreptul la gestionarea deșeurilor
- deșeurile tratate pentru prelucrare ulterioară sunt permise a fi predate doar către
organizații în cauză legal autorizate, care au contracte in aces sens
- respectarea prevederilor legislative in domeniul deșeurilor si a condițiilor de
gestionare a deșeurilor astfel încât mediul să nu se deterioreze.

Justificare
Societatea Tenarry Slovacia s.r.o., Šenkvická cesta 15 / C, 902 01 Pezinok în
numele societatii de REMAS Servis, s.r.o., cu sediul social la Ľ. Fullu 7, 841 05
Bratislava, a solicitat autorității locale respective în 26 aprilie 2019, să acorde
aprobarea pentru funcționarea instalației de recuperare a deșeurilor.
Instalația de recuperare a deșeurilor este situată pe terenul înregistrat la LV nr.
9262,număr parcelă: 5142/15, registru cadastral Pezinok, suprafața terenului este de
567 m2, proprietarul terenului este compania Tenarry Slovakia s.r.o., Šenkvická cesta
15 / C, 902 01 Pezinok.
Prefectura Pezinok, Departamentul de Mediu, Administrația de stat pentru
gestionarea deșeurilor, prin adresa nr. OU – PK – OSZP – 2019/005285 din data de
03.05.2019 a notificat solicitantul si participantul cu privire la inceperea procedurii și
l-au chemat să exprime si sa depună în termen de 7 zile, în conformitate cu § 33
alin. 2 din Codul de procedură administrativă, propunerile și observațiile sale fata de
documentele procedurii.
Punctul de lucru pentru recuperarea deșeurilor este asigurat din punct de
vedere tehnic și legislativ în spații adecvate. Operatorul este obligat să opereze
instalația în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul gestionării deșeurilor, cu
regulile de funcționare aprobate și condițiile armonizate cu Regulamentul general
obligatoriu al orașului Pezinok.
Subiectul recuperării îl constituie alte deșeuri, iar gestionarea acestora constă
în depozitarea lor înaintea tratarii prin taiere, zdrobire, măcinare, topire, răcire și
reciclare ulterioară prin R3 - reciclarea sau recuperarea substanțelor organice care
nu sunt utilizate ca solvenți, (inclusive compostare și alte procese de transformare
biologică).
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Participant la procedura, Orașul Pezinok, Radničné námestie nr. 7.902 14 Pezinok,
reprezentat de Sef Referat pentru Mediu, KS și D Ing. D-na Oľga Moťovská, după
examinarea materialului livrat, în exprimarea sa scrisă, emisă la 10.06.2019, adresa
cu numărul MotO1 / EI1 / 2567/16776/19, nu există comentarii, sugestii sau obiecții
la acordarea consimțământului în cauză.
La Solicitarea livrată autorităților noastre din data de 26.04.2019 au fost,
conform § 21alin. 1 și 2 din Decretul Ministerului Mediului din Republica Slovacă nr.
371/2015 Cul.de legi, care pune în aplicare unele dispoziții din Legea deșeurilor,
prezentate următoarele documente:
- confirmarea achitarii taxei de administrare,
- imputernicire
- date de identificare a solicitantului
- sediul instalației de recuperare a deșeurilor
- lista tipurilor de deșeuri care trebuie tratate în instalație
- datele tehnice ale instalatiei
- Ministerul Mediului din Republica Slovacă Bratislava - Aviz final nr. 1692/2010-3,4
/dp din 18.03.2010,
- Ministerul Mediului din Republica Slovacă Bratislava - Aviz privind schimbarea
tehnologiei nr. 4170/2010 - 3.4 / dp din 18.02.2010
- contract cadru de cumpărare din 04.03.2016 - Renviro s.r.o. Bratislava,
- contract de cumpărare din data de 30.09.2010- General Plastic s.r.o., Kolárovo,
După examinarea dosarului, prefectura Pezinok constată că au fost
îndeplinite condițiile pentru acordarea consimțământului în cauză, și hotareste asa
cum este prezentat in partea întroductivă a deciziei.
Taxa administrativă în valoare de 11 € a fost achitată în conformitate cu Actul
Parlamentului Republicii Slovace nr. 145 / 1995 Cul. de legi privind taxele
administrative, in enuntul prevederilor ulterioare în conformitate cu punctul 162 lit. c)
baremul taxelor administrative la momentul depunerii cererii.
Povata privind contestația:
Împotriva acestei decizii se poate face contestație conform § 54 Legea nr. 71/1967
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Cul. de legi privind procedura administrativă in enuntul prevederilor ulterioare, (Cod
de procedură administrativă) în termen de 15 zile de la data notificării sale la
Prefectura Pezinok, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok.
Decizia nu este supusă controlului judiciar.
Stampila:

Prefectura Pezinok (16)
JUDr. Lenka Dudakova
ȘEF DEPARTMENT
Semnătura indescifrabilă.

Se inmana:
1.) REMAS Servis, s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
2.) Orasul Pezinok, Radnicne namestie nr. 7, 902 14 Pezinok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________
S-a tradus ceea ce era de tradus, a fost omis ceea ce era de omis.
Subsemnata Vlasta Lazu, traducator autorizat de Ministerul Justitiei cu autorizatia
nr. 515, certific exactitatea prezentei traduceri cu textul în limba slovaca prezentat
la traducere. Prin efectuarea traducerii, traducatorul nu-si asuma responsabilitatea
pentru cele mentionate in textul prezentat la traducere.
Traducator interpret autorizat
VLASTA LAZU
Semnatura si stampila
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