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Rozhodnutie
okľesrrý úľad Bľatislava, odbor starostlivosti o životné pro ochrany

a vybľaných zložiek životnélro pľostredia pľíslušný podlä $5 ods.1 zákona č.5Ż512003 Z.z. o štátnej spľáve

staľostlivosti o životné pľostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov a zákona č,J802013 Z'z. o

organizácii miestnej štátrrej správy a o Zmene a doplnerrí niektoých zákonov v zneni neskoršíclr pľedpisov

a podl'a $l08 ods.1 písm.m zákona č,.79l20I5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnerrí niektoých zákonov
(d'alej lełr zákon o odpadoch)' v súlade s ustanoveniami ztlkonač,.7111967 Zb. o sprtxnom konaní v znení
neskoršíclr pľedpisov udel'uj e

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov po{l'a $97 ods.1 písm.c zilkona o odpadoch,

spoločnosti RECOPAP s.r.o., Bľatislavská 18,900 5I Zohor,ICo: 35 877 Ż5l.
Zariadęnĺe je umiestnené v aľeáli spoločnosti A-Z STAV s.r.o. na Lieskovskej ceste (ulrovýchodne od

spoločrrosti SLO\.INAFT' a. s., Bratis|av a _ Vlčie hľdlo).
ať

činnosťou Rl2 úpľava odpadov uľěených na spľacovanie niektoľou z činností Rl až R11 a čirrnosťou R13
skladovarrie odpadov pľed použitím niektoľej z činrrostí Rl až Rl2 podľa pľílohy č.l k zákonu o odpadoclr.
Spôsob nakladarria s odpadmi:

prebeľarrie odpadov do zaľiaderria, vinlálna kontľola odpadov
vźtženie odpadov na mostovej váhe (pľiclrádzajúciclr aodchádzajúcich nákladnýclr vozidiel), evidencia
odpadov, vykládka
skladovanie odpadu pred zlrodnotenírn (R13)
úpľava odpadov lisovaním pomocou hydľaulickélro paketovacieho lisu (R12)

zhtomaźďovanie zlisovaných odpadov do doby naplnenia transpoľtnej dávky
odvoz odpadov đo zaľiaderria na spracovanie odpadov.

Kapacita zariadenia: 4 990 tlrok
Technické požiadavky pľevádzky zariadenia:
Zariadeľlię rnusí byť oplotené a zabezpećené pľoti prístupu neoprávnenýclr osôb a poškodeniu alebo

odcudzeniu zlrľomaŽd'ovanýclr odpadov' omaěené informaěnou tabuľou obsahujúcou pľedpísané údaje.

b,

Tolo rozhodnutie

právoplatnosť clňa:

v Bľatislave dňal

;lrelcovník

kateg.číslo
druhu:

názov druhu odpadu podl'a vyhlášky i.365l20l5 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

o070213 odpadoý plast
o1s0101 obaIy zpapieľa a lepenky
o1s0102 obaly z plastov
o150105 kornpozitrré obaly
oI 501 09 obaly z textilu
o110203 plasty
opapieľ a lepenka191201
o191204 plasty a guma

o19IŻ08 textí1ię
o200101 papieľ a lepenka
o2001 10 šatstvo
o2001 1 1 textílie
oŻ00139 plasty



Zariadenie musí byť vybavené:
_ váhou

- prístreškom ocel'ovej konštrukcie s betónovou podlahou
_ strojno-technologickým zariadenim: lis typ - BOLLEGRAF HBC 100

- manipulačnou technikou : vysokoz dv ižný v o zik Ż ks
_ pľiestormi pľe obsluhu zariadenia (administratívno - sociálne ztnemie pľacovníkov).
Bezpečnostné opatrenia pľi prevádzke zaľiadenia:
ĺJprura odpadu musí byť vykonávaná zamestnancami za použitia ochľanných prostriedkov a doďrżiavanĺa
pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri pľáci tak, aby nedošlo k ich ohľozęniu a poškodeniu zdravia.
Irré podmienky súhlasu:
1. S odpadmi skupiny 2001 bude pľevádzkovatel'nakladať len v súlade s VZN hl. mesta SR Bratislavy

ě.412016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a dľobnými stavebnými odpadmi natlzemí hl. mesta SR
Bratislaly a o Zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bľatislavy č).13lŻ0l2 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a dľobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. mesta SR Bratislavy
č,.l2l2001 o nakladaní s komunálnymi ođpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na űzemi 1rl. mesta
SR Bľatislavy v znení všeobecne závđzného naľiadenia č,.13lŻ016 (ďalej len,,VZN č,' 412016*).

Ż' S odpadmi skupiny 2001je prevádzkovateľ opľávnený nakladať až po splĺrení povirrností uvedených v
$81 ods.13 zákona o odpadoclr.

Spôsob ukončenia čirrnosti zaríadenia:
Po ukončení činnosti pľevádzkovateľ vyvezie všetĘ odpady zo zariadenia za űćelom iclr spracovania
oprávnenou osobou a pľiestory uvedie do pôvodrrého stavu'
Cas. na ktoľý sa súhlas udel'uje:
Súlrlas vydáva turrajší úľad na dobu určitú, do 12.6'Ż023.

odôvodnenie.

Spoloěnosť RECOPAP s.ľ.o. požiadala tunajší úľad, v zastiryeni RNDľ. Dominikou Mindašovou,
listom zn.DoS/040412018 zo dria 4.4.20ĺ8 o udelenie súhlasu podl'a $97 ods.1 písrn.c zákona o odpadoch
na pľevádzkovanie zariadenia na zlrodnocovanie odpadov.
Zariadenieje umiestnerré vareáli spoločnosti A-Z STAV s'r.o. na Lieskovskej ceste (ulrovýchodne od
spoločrrosti SLO\aNAFT, a.s., Bratislava_ Vlčie lrľdlo)' na paľc. reg. ,,C" KN č'624317l,72,73,č,.6243/81',
83 v k.ú' Podunajské Biskupice, vo výľobnej hale o výmeľe 1504 m2.

Spoločnost' RECOPAP s.ľ.o. je evidovaná v obchodnom registľi okresného súdu Bľatislava I' oddiel Sľo,
vložka č.30814/B s pľedmetom činrrosti _ podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečnýclr
odpadov.
Zaěatie konania Vo veci udelenia súlrlasu tunajší úrad oznámi| listom č'oU-BA-osZP3-Ż018l
055846/PAEĺII zo dňa l1.1.2018, súčasne naľiadil ústne pojednávanie spojené smiestnym zisťovaním,
ktoľé sa konalo dňaŻ4.5.2018 za účasti spoločnosti RECOPAP, a.s. a Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ą Poiednźxarria bola spísarrá zápisnica.
Učastník konania, Hlavrré mesto SR Bratislava vydalo k prevádzkovaniu zariadęnia súlrlasné stanovisko
pod č. MAGS oZP 4686012018 - 35Ż057 zo dńa6.6.Ż018.
Spôsob nakladania s odpadrni:
Vozidlo pľichádzajúcę do zarĺadenia sa zastaví pľed mostovou váhou. Vodič rrahlási ľegistračné údaje
pľacovníkovi rra váhę. Na pokyn tolrto pracovníka vojde vozidlo na válru azasÍaví. Potrebné údaje sa
zaevidujĺl v programe na váhe, ktorý je elektronickou databázou pľe prevádzkový denrrík zariadenia'
Na válre sú zaregistrované nasledovné údaje: lrmotnosť vozidla s odpadom, predchádzajúci dľžitel' alebo
pôvodca, katalógové číslo odpadu, ŠPZ vozidla, Pľi odjazde vozidla je vodičovi potvrdená sprievodka
odpadu a odovzdaný váźlly lístok so všetkými zaevidovanými údajmi.
Ešte pľed prevzatim odpadu zodpovedný pľacovrrík vykoná vizuálnu korrtrolu dođávky odpadu s cieľom
oveľiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach azlożeni odpadu.
Zaľiadenieje umiestnené vnezateplenej hale ocelbvej konštľukcie oľozmeroclr Ż5 mx 60 m sbetónovou
podlaliou. odpady sú upľavovarré lise typu BoLLEGRAF HBC 100.
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Zlisované odpađy sú v zaľiadení uskladnené do doby nazhľomażdenia tľanspoľtnej dávky a následrré sú
pľepravované do zariadenia na spľacovanie odpadov, pľimáľne za účelom iclr recyklácie. odpad, ktoý nie
je moŽné materiálovo zhodnotiť je postúpený do zariadenia na ýrobu ,,TAP" a následne energeticĘ
zhodnotený v cementáľni. Nespracovateľný odpad je výriedený a zneškodnený na skládke v Zohore.
Žiadateľ predložil úradu:

zmluvy o odbeľe odpadov
objednávku č.018020000Ż la odber odpadu ě. druhu 150102 (PE fólia farebná a transparentná) od

dodávateľa FCC Slovensko s'ľ.o. odbeľatelbm' Jánom Krěulom RE - PLAST na rok 2018

ľozlrodnutie oÚ Trnava č.oU-TT-osZP3-Ż0161030598/ŠSoÍl/Du zo dňa 18.1I.2016 vo veci udelenia
súlrlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zlrodnocovanie odpadov z plastov činnosťou R3 vydané
pľevádzkovatel'ovi' Jánovi Krčulovi RE - PLAST,Zvoněin
rámcovú kúpnu zmluvu 3100312016 uzavľetú medzi zmluvnými stranami: kupujúcim, General Plastic
a.s. a pľedávajúcim, .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o', ktoľej pľedmetom je odber zlisovaných PET
fl'aší (odpad č. dľulru 150102 a200139)
zmluvu o zlrodnotęní odpadov zo dřla 1.l.2018 uzavretumędzi prevádzkovatel'om, spoločnosťol A-Z
STAV s'r.o. a objednávatelbm, spoločnosťou FCC Slovensko s'ľ.o.' v ktoľej sa prevádzkovatęľ
zavazuje poskytovať objednávateľovi sluŽby _ zhodnocovanie odpadov na svojom zaľiadení v k.ú.
Podunajské Biskupice
objednávku č.ov_86/2018 oodbere odpadu zpapiera alepenky od spoločrrosti RECOPAP s.r.o.

kupujúcirn, spoločnosťou Slovpaper Recycling s.r.o.

spľievodné informácie k prepravám odpadu zo dňa9.3.2018 (príloha VII nariadenia (ES) č,J013lŻ006)
o preprave odpadu z textilu, pričom osobou organizujúcou prepravu je FCC Slovensko s'r.o'
a pľíjemcom odpadu je FCC Textil2Use GmbH / MędEx-ImpEx S.R.L., Romania
zmluvu o nájme nebytoýclr priestorov uzavretű medzi prenajímatel'om, spoločnosťou A-Z STAV
S.r.o. a nájomcom, spoločnosťou RECoPAP s.r'o., ktorej predmetom je nájom časti stavby súp'č.
lŻ785, llála _ výrobňa vibrolisovar1ých betónových výiobkov s pľístľeškami' o výmeľe 1504 mz,

evidovaná na LV č,.5544, Bratislava II, k.ú. Podunajské Biskupice _ parc.č. 6Ż43171,:7Ż,73,81 a 83

pľevádzkoý poľiadok zaľiadenla
kópie ľozlrodnutí, ktoľé boli vydané ouŻp v Bľatislave pod č,.ZPHlŻo06l06861lIIlPAE zo dňa
20.I2.2006 v znení jelro neskoľších zmien rozlrodnutiamičIZPHD0081035I3lIIlPAEzo dňaŻ3.4.2008,
č,.ZPHlz}Il105978,lIIlPAE zo dňa20.12.2011 ač,.ZPWŻ\|Żĺ 06484/II/LEN zo dťla24.|0.201Ż, vo veci
udelenia súhlasu prevádzkovanie zaľiadenia na zlrodnocovanie odpadov ěinnosťou R12 (paketovací lis
BOLLEGRAF) v aľeáli spoločrrosti oLo, a.s. umiestnenom vo Vlěom lrľdle.
výpis z oR okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.30814/B
splnomocnenie k zastupovaniu spoločnosti RECOPAP s.r.o. RNDľ. Dominikou Mindašovou.

okľesný úľad Bľatislava, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie ochľany prírody
avybľaných zloźiek Životného pľostredia po preskúmaní predloženýclr dokladov ľozhodol tak, ako je
uvedené vo výľokovej časti rozhodnutia.

Poučenię o odvolaní:
Proti tomuto rozlrodnutiu možno podať odvolanie podl'a $$ 53 a 54 zákona č,.7ll|967 Zb. o spľávnom
konaní v znení rreskoľšíclr pľedpisov do 15 dní odo dňa jeho doľuěenia na okresný úľad Bľatislava, odbor
starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie oclrľany pľírody a vybľaných zložíęk životného prostredia,
Tomášikova 46, 832 05 Bľatislava. Toto ľozlrodnutie možno po vyčeľpaní opravnýclr pľostriedkov
pľeskúrnať súdom

Zodpovedná:
JUDr. Elena Jaďud'ová
vedúca oddelęnia
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