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Rozhodnutie

o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným
zariadením / COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 4 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, podľa ustanovenia § 107 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe vykonaného správneho
konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, udeľuje

súhlas
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením , cestná
fréza Wirtgen W2000
pre žiadateľa : COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, IČO 31 651 402.
Súhlas má platnosť na území Slovenskej republiky.
Súhlas sa vydáva pre odpady kategórie „ostatný“ uvedené vo Vyhláške MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod č.:

Číslo druhu
Názov druhu odpadu
Odpadu
17 01 01 betón
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

Kategória odpadu
O

O

Spôsob nakladania s odpadmi
Zhodnocovanie odpadu – podľa § 3 ods. 13 zákona o odpadoch je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné
využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie
pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o
odpadoch.

Zoznam vykonávaných činností:
Zhodnocovanie odpadov kategórie ostatný sa bude vykonávať činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie
ostatných anorganických materiálov podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.
Mobilné zariadenie – cestná fréza Wirtgen W2000 je určené na zhodnocovanie odpadov vzniknutých zo stmelených
konštrukčných vrstiev betónových a asfaltových vozoviek priamo na mieste jeho vzniku .
Samotný proces zhodnocovania predstavuje mechanické spracovanie – studené frézovanie stmelených vrstiev vozovky.
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j
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Spočíva v rozrušovaní konštrukčných vrstiev vozovky hrotmi umiestnenými na rotujúcom frézovacom bubne mobilného
zariadenia do súbežne idúceho nákladného vozidla. Takto spracovaný recyklát je priamo použiteľný do nestmelených
zmesí na konštrukcie ciest alebo vyrovnanie a úpravu terénu pri výstavbe, prípadne na odpredaj konečnému
spotrebiteľovi.
Výstupný produkt zhodnocovania odpadov je štrkodrvina, frakcia 0 – 22 mm, asfaltový a betónový recyklát priamo
použiteľný do nestmelených zmesí na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V. a VI.
Ďalšie použitie výstupného produktu musí byť v súlade s osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na
výrobok z hľadiska jeho konkrétneho použitia.
Z hľadiska materiálovej bilancie mobilné zariadenie zhodnocuje vstupujúci odpad bez strát, množstvo vstupného
odpadu sa rovná množstvu výstupného materiálu.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti:
Mobilné zariadenie bude na miesto zhodnocovania odpadu dovezené. Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným
zariadením sa bude vykonávať na uzavretej rekonštruovanej asfaltovej/betónovej vozovke pozemných komunikácií, kde sa
bude už pohybovať stroj sám.
Sústava zariadení pozostáva: cestná fréza WirtgenW2000 (hlavné zariadenia – frézovací bubon, dopravníkové pásy),
nákladné vozidlá – vyklápače na priebežný odvoz vyfrézovaného materiálu, cisterna na vodu, zametacie vozidlo.
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude umiestnené na vyhradenom mieste a prevádzkované tak, že bude
zabezpečené proti posunutiu, prevráteniu alebo inému nežiadúcemu pohybu. Mobilné zariadenie je vo vlastníctve
žiadateľa.
Technické parametre mobilného zariadenia, cestná fréza Wirtgen W2000
Rok výroby:
2006
Výrobné číslo:
06.20.0904
Hmotnosť stroja:
25 350 kg
Hmotnosť dopravníka: 1 450 kg
Šírka frézovania:
max. 2000 mm
Hĺbka frézovania:
0 – 320 mm
Výkon :
22 t/hod
Motor:
CAT
Typ:
C15
Podvozok:
pásové jednotky ( pásy predné, pásy zadné)
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činností
Predmetné zariadenie môžu obsluhovať zaškolení pracovníci starší ako 18 rokov, preukázateľne oboznámené s
prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia, návodom na obsluhu a platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci. Preškolenie bude vykonávané periodicky v zmysle platných predpisov.
Mobilné zariadenie bude používané iba na ten účel, na ktorý bolo skonštruované. Pracovníci obsluhujúci zariadenie
musia dodržiavať pracovné postupy, návody , pravidlá i pokyny pre obsluhu zariadenia a používať predpísané osobné
ochranné pomôcky a nástroje.
Pri manipulácii s odpadom nejesť, nepiť, nefajčiť.
Pred vstupom odpadu do mobilného zariadenia bude vykonaná povereným pracovníkom vizuálna kontrola. Pre prípad
požiaru je zariadenie vybavené snehovým hasiacim prístrojom.
V prípade úniku prevádzkových kvapalín v zariadení je nutné okamžite ukončiť prevádzku stroja, upchať poškodené časti
a zachytiť unikajúce médium do havarijnej vane resp. postihnuté miesto posypať sorbentom, zoškrabať a uložiť do
určenej nádoby.
Súhlas sa udeľuje na určitý čas najviac na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Tunajší úrad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zrušiť v zmysle ustanovenia § 114 zákona o odpadoch.
Podmienky súhlasu:
1. Najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom
obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo
odpadu, ktorý bude zhodnocovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti [§ 17 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch].
2. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je možné prevádzkovať na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov.
3.

Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.

4. Viesť prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“). V prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť vydaný prevádzkový
poriadok týmto zmenám v súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z..
5. S odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade so zákonom o odpadoch, ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov.
6.

Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje

životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a
ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo
miesta osobitného významu [§ 12 ods.2 zákona o odpadoch].
7. Po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, na ktorej bolo zariadenie
umiestnené do pôvodného stavu.
8. Činnosť zhodnocovania R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov je možné použiť
jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám
príslušných technických noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej použitý ako
materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný zopakovať skúšky typu výrobku v súlade s požiadavkami
technických špecifikácií ak sa použije nový zdroj recyklovaného kameniva alebo iného stavebného výrobku.
10. Viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov, uchovávať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, dodržiavať ohlasovaciu povinnosť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, podala dňa 07. 12. 2021 na Okresný úrad Trnava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja žiadosť
o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením Wirtgen W2000 - v zmysle ustanovenia § 97 ods. 1
písm. h) zákona o odpadoch.
Z obsahu žiadosti a z predložených podkladov vyplýva, že ide o zhodnocovanie stavebných odpadov na mobilnom
zariadení, cestná fréza Wirtgen W2000 kategórie ostatný, kat. č. 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
a kat. číslo odpadu
17 01 01 betón.
Zhodnocovanie odpadov sa bude vykonávať činnosťou R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných
anorganických materiálov podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.
Výstupný produkt zhodnocovania odpadov je štrkodrvina, frakcia 0 – 22 mm, asfaltový a betónový recyklát priamo
použiteľný do nestmelených zmesí na konštrukcie ciest s dopravným zaťažením tried V. a VI.
Činnosť zhodnocovania R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov je možné použiť
jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám
príslušných technických noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej použitý ako
materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné výrobky v zmysle zákona č. č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na to, že žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti k udeleniu súhlasu na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením, správny orgán e-mailom vyzval žiadateľa dňa 05. 01. 2022 na doplnenie podania. Doplnené
podanie bolo na správny orgán doručené e-mailom dňa 21. 01. 2022.
Kapacita mobilného zariadenia je max. 22 t/hod., orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil, že ročné
množstvo odpadu, ktoré je zariadenie spôsobilé zhodnotiť dosahuje hodnotu 45 760 ton. Pri výpočte sa berie do úvahy
hodinový výkon zariadenia a vychádza sa z prevádzky mobilného zariadenia v trvaní 8 hod. denne, 5 x v týždni a 52 x v
roku. Mobilné zariadenie je vo vlastníctve žiadateľa.
Vypočítaný potenciálny ročný výkon mobilného zariadenia neprekročil prahovú hodnotu
pre zisťovacie
konanie, ktorá je podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, položka č. 9. Infraštruktúra, bod 11 Zariadenie na
zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu od 50 000 t/rok.
Súhlas sa udeľuje na určitý čas najviac na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
K žiadosti boli doložené nasledovné podklady:
- Doklad o vlastníctve mobilného zariadenia,
- Štítkový výkon stroja WIRTGEN W2000 zo dňa 26. 10. 2021 s výrobným číslom MZ,
- doplnené podanie zo dňa 21. 01. 2022,
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov MZ cestná fréza Wirtgen W2000,
- Správny poplatok vo výške 11,-€.
Na základe predložených podkladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Trnava, ako príslušný orgán
štátnej správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol

uhradený vo výške 11 €.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, Kollárova 8,
917 02 Trnava.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006
Doručuje sa
COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 31687, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949 01
Nitra 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

