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Rozhodnutie
súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„zákon o odpadoch“) v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej dňa 17.12.2021
udeľujesúhlas
podľa § 97 ods.1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – mobilná triedička
RESTA TK6 pre právnickú osobu:
Obchodné meno: PROSPECT spol. s r.o.,
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34 107 100
• na mobilnom zariadení je možné zhodnocovať nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatné odpady pod číslom:
17 01 01 - betón
17 01 02 - tehly
17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03
• odpady budú zhodnocované činnosťou zaradenou v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:
R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

• súhlas sa udeľuje do: 31.12.2026
• technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Mobilná triedička RESTA TK6 (ďalej „mobilné zariadenie“) slúži na triedenie stavebných odpadov a vybúraných
hmôt z rôznych druhov stavebných konštrukcií.
Triediaci výkon je 70 až 140 t/hod., v závislosti od vstupného materiálu a zvolenej frakcie výstupného materiálu.
Mobilné zariadenie je možné použiť samostatne na triedenie odpadu na vopred určenú frakciu alebo ako súčasť
mobilnej drvičky.
Mobilné zariadenie sa na vyhradenom mieste umiestni na spevnenú plochu, kde sa zabezpečí proti zosunutiu,
prevráteniu alebo inému pohybu.
Mobilné zariadenie nesmie pracovať v blízkosti vzdušných telefónnych, elektrických alebo iných vedení.
Za účelom zníženia prašnosti je potrebné v prípade suchého a veterného počasia zabezpečiť zvlhčovanie odpadov.
Mobilné zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom
technickom stave a musí byť opatrená všetkými ochrannými krytmi.
Mobilné zariadenie využívané pri výkone činnosti je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku,
aby nedochádzalo k neželaným únikom prevádzkových kvapalín, musí byť pravidelne podrobené revíziám a
kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
• bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia
- používanie osobných ochranných pomôcok pri obsluhe mobilného zariadenia
- pravidelné ročné preškoľovanie pracovníkov z prevádzkových a bezpečnostných predpisov
- dodržiavať ostatné bezpečnostné opatrenia uvedené v schválenom prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia,
tak aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia pri jeho prevádzke.
• podmienky súhlasu:
1. Mobilné zariadenie prevádzkovať len na miestach v súlade s § 5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.
2. Najneskôr 7 dní vopred písomne ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (okresný
úrad), 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).
3. Na mobilnom zariadení zhodnocovať len odpady v súlade s týmto rozhodnutím.
4. S odpadmi, ktoré vzniknú pri prevádzke mobilného zariadenia nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a
zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie u subjektov, ktoré majú vydaný súhlas na nakladanie s predmetnými
odpadmi.
5. Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia.
6. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je, vzhľadom na premenlivosť zhodnocovaných vstupov, povinný
vykonávať pravidelné overovanie vlastností výrobku v súlade s požiadavkami EN 13242, tak aby na trh uvádzal
stavebný výrobok v zhode s požiadavkami uvedenej normy.
7. Výstupný materiál, ktorý nevyhovuje požiadavkám na stavebný výrobok musí byť odovzdaný organizácii
oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch
8. Pri prevádzkovaní mobilného zariadenia dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a jeho vykonávacích
predpisov.
9. Počas manipulácie s materiálom pred a po triedení a počas skladovania, zvlhčovať v primeranom množstve a
periodicite, aby množstvo vznikajúceho prachu bolo maximálne zredukované.
10. Neumiestňovať prevádzku mobilného zariadenia na poľnohospodárskych pozemkoch podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti;
11. V prípade vykonávania činnosti v meste Nové Zámky, zasielať mestu oznámenie o množstve spracovaných
odpadov za predchádzajúci kalendárny rok;
12. Pri prevádzke triediacej jednotky eliminovať úniky znečisťujúcich látok do horninového prostredia a
podzemných vôd použitím vhodnej manipulačnej a dopravnej techniky, zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu a údržbu;
13. Pri premiestnení zariadenia do inej lokality dodržať odstupovú vzdialenosť min. 50 m od línie brehov
povrchových tokov alebo vodných plôch;
14. Z hľadiska ochrany podzemných vôd pri umiestňovaní zariadenia v rôznych miestach Slovenskej republiky
prednostne využívať spevnené plochy, prípadne nespevnené plochy s nízkou priepustnosťou povrchovej vrstvy
2/4

(počas prevádzky zabezpečiť, aby pri manipulácii s pohonnými látkami a mazadlami nedošlo k ich úniku do pôdy
a horninového prostredia);
15. Pri premiestnení zariadenia do inej lokality je potrebné dodržať odstupovú vzdialenosť od obývaného územia v
závislosti od druhu použitého drviaceho zariadenia pri voľnom hlukovom poli od 300 – 470 m, eventuálne dohodnúť
so zástupcami príslušnej obce podmienky realizácie činnosti v časovo limitovanom období a so zohľadnením
prirodzených bariér;
16. Pri presune zariadenia do inej lokality je potrebné rešpektovať lokálne podmienky. Zariadenie situovať do
vzdialenosti min. 100 m od chránených území;
17. Zabezpečiť pravidelnú údržbu a servis triediaceho zariadenia (bežnú údržbu predstavujúcu najmä drobné opravy,
doplňovanie pohonných hmôt, alebo výmenu oleja realizovať len na plochách na to určených);
18. V prípade vykonávania činnosti v meste Nové Zámky, túto nevykonávať počas soboty, nedele a sviatkov;
• Spôsob ukončenia činnosti zariadenia
- po premiestnení mobilného zariadenia na miesto ďalšieho zhodnocovania bude spevnená
plocha uvedená do pôvodného stavu, plocha bude skontrolovaná a vyčistená tak,
aby na nej nezostali prípadné pozostatky z prevádzkových kvapalín.
- pred ukončením činnosti mobilného zariadenia zabezpečiť zhodnotenie prípadne zneškodnenie všetkých druhov
odpadov, ktorých je prevádzkovateľ držiteľom resp. pôvodcom,
- ukončenie činnosti mobilného zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, ktorý udelil súhlas na jeho prevádzkovanie najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.
Tento súhlas nenahrádza ostatné súhlasy udeľované podľa zákona o odpadoch.
Odôvodnenie
Právnická osoba - PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky (ďalej „žiadateľ“) podala dňa 17.12.2021 na Okresný úrad
Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja žiadosť o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – mobilná triedička RESTA TK6.
Správny orgán pri rozhodovaní o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením vychádzal z
nasledovných dokladov:
- žiadosť spoločnosti PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky,
- kúpna zmluva k LZ č. 17500055 zo dňa 18.12.2012,
- certifikát zhody systému riadenia výrob 1301 – CPR-1540 na stavebný výrobok Kamenivo, charakterizované ako
kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri
výstavbe ciest podľa EN 13242, druhy výrobkov: betónový recyklát, zmesový tehlový recyklát a asfaltový recyklát
vydaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o., Bratislava a príloha 1 k tomuto certifikátu,
- záverečné stanovisko MŽP SR č. 2969/2021-1.7/ac 14663/2021 zo dňa 12.03.2021, ktorým súhlasí s realizáciou
činnosti „Recyklácia stavebného odpadu“ za predpokladu dodržania príslušných platných predpisov a splnenia
podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska.
- prevádzkový poriadok,
- výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 05.11.2021
Mobilné zariadenie je na účely zákona o odpadoch definované v § 5 tohto zákona, ako zariadenie na zhodnocovanie
odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po
sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré
a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov
1. v mieste ich vzniku,
2. na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo
3. v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu (§ 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov).
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Mobilné zariadenie slúži na triedenie stavebných odpadov a vybúraných hmôt z rôznych druhov stavebných
konštrukcií činnosťou
- R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. Výsledkom zhodnotenia bude materiál,
ktorý vyhovuje požiadavkám na stavebný výrobok v zmysle normy EN13242 a bude využívaný ako náhrada
prírodného kameniva a podsypového materiálu používaného napr. pri výstavbe inžinierskych alebo iných stavieb
alebo ciest.
Podmienky rozhodnutia boli stanovené z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia osôb počas prevádzky
mobilného zariadenia a zabezpečenia plnenia povinností prevádzkovateľa mobilného zariadenia vyplývajúce z
legislatívy odpadového hospodárstva. Do podmienok súhlasu boli premietnuté aj opatrenia a podmienky určené v
záverečnom stanovisku MŽP SR č. 2969/2021-1.7/ac 14663/2021 zo dňa 12.03.2021, ktorým súhlasí s realizáciou
činnosti „Recyklácia stavebného odpadu“ za predpokladu dodržania príslušných platných predpisov a splnenia
podmienok a realizácie opatrení uvedených v ňom.
Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.
Správny poplatok vo výške 11 eur v zmysle položky 162 písm. h) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou e-kolku.
Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 54 cit. zákona odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V prípade, že tento správny orgán nerozhodne vo veci sám, postúpi ho príslušnému odvolaciemu orgánu.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Jana Latečková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora , 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
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