
OKRESNÝ ÚRAD SENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve
Hurbanova 21, 903 01  Senec____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SC-OSZP-2021/001919-010

Senec
18. 06. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu a vydaní prevádzkového poriadku

Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s.r.o., so sídlom Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava, IČO: 31 352 979 v zastúpení
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 975 05 Banská Bystrica, IČO 31 582 028 požiadala o predĺženie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.18 a súčasne podľa § 114 ods1 písm. a)
Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov.

Výrok
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §5 ods.1 zákona č.525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
podľa §108 ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
žiadateľovi spoločnosti:

obchodné meno: OSPRA-INVEST spol. s.r.o.
so sídlom: Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava
prevádzka: OSPRA-INVEST spol. s.r.o., Hlavná 325, 900 41 Rovinka, parc. č. 243/1 CKN, k.ú. Rovinka
IČO: 31 352 979
udeľuje súhlas

A) podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

B) podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.

1. Udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) a na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch sa vzťahuje
na zhodnocovanie nasledovných druhov odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

07 02 13 odpadový plast

Nakladať sa bude s odpadmi „O“ v celkovom množstve 3000 t/rok.

2. Miesto nakladania s odpadmi:
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pozemok parc. č. 243/1 CKN, k.ú. Rovinka, obec Rovinka

3. Spôsob nakladania s odpadmi v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.:

R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

4. Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje:

súhlas udeľuje úrad na dobu určitú do 24.06.2024, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie alebo stratu
platnosti podľa §114 zákona o odpadoch.

5. Podmienky súhlasu:

I. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný :

a) Plniť si povinnosti stanovené pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov Zákonom o odpadoch
a k nemu prislúchajúcich vykonávacích predpisoch,
b) Prevádzkovať zariadenie v súlade s prevádzkovým poriadkom,
c) V prípade zmien v prevádzke aktualizovať prevádzkový poriadok zariadenia a požiadať o zmenu vydaného
súhlasu podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. Zákona o odpadoch,
d) V prípade vzniku odpadu z technologického procesu je prevádzkovateľ povinný vzniknuté odpady správne zaradiť
podľa Katalógu odpadov a odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom podľa ustanovení §14 ods.1
Zákona o odpadoch,
e) Podľa ustanovenia §13 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 je povinný zabezpečiť
finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú
činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou
činnosťou, a to nepretržite po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Finančné krytie zodpovednosti za
environmentálnu škodu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti
za environmentálnu škodu alebo formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto
zodpovednosti napríklad zárukou banky alebo účelovo viazaným účtom,
f) Podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od
povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za
environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie
environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne informovať o všetkých jeho zmenách.

II. Schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov do roku 2024, vypracovaný OSPRA-
INVEST s.r.o., je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

6. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:

• prevádzkovateľ zariadenia odovzdá oprávnenej osobe, v termíne do 30 dní od skončenia prevádzky všetky odpady
nachádzajúce sa v zariadení na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,
• prevádzkovateľ bude písomne informovať tunajší úrad o ukončení činnosti zariadenia do 30 dní od ukončenia
prevádzky.

Odôvodnenie
Spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s.r.o., so sídlom Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava, IČO: 31 352 979 v zastúpení
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 975 05 Banská Bystrica, IČO 31 582 028 požiadala listom zo dňa 19.11.2020 a
doplnením žiadosti listom zo dňa 08.01.2021, doplnením zo dňa 04.03.2021 a doplnením zo dňa 18.5.2021 Okresný
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úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako správny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.18 a súčasne podľa
§ 114 ods1 písm. a) Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov. Predmetom žiadosti je
predĺženie súhlasu, ktorý udelil Obvodný úrad životného prostredia v Senci, úsek odpadového hospodárstva pod č.
ŽP/OH/625/2008 PO zo dňa 02.04.2008, v znení č. ŽP/OH/2359/2010 PO zo dňa 25.11.2010, č. ŽP/OH/1498/2013
PO zo dňa 17.06.2013, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SC-OSZP/2016/6106
- Po zo dňa 21.06.2016 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle ustanovení § 97 ods. 1
písm. c) zákona o odpadoch na prevádzku nachádzajúcu sa na pozemku : k. ú. Rovinka, parc. č. 243/1 CKN, obec
Rovinka. Jedná sa o zhodnocovanie odpadov výrobou plastového regranulátu.

Z dôvodu úpravy platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (viaceré novely zákona o odpadoch), Okresný úrad
Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie vydá z vlastného podnetu nové rozhodnutie - udelenie nového súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, najmä z dôvodu prehľadnosti, jasnosti a úpravy výrokovej
časti rozhodnutia a jeho uvedením do súladu s ustanovením § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch s určením
nových podmienok súhlasu a vydanie prevádzkového poriadku podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Senec oznámil začatie konania listom pod č. OU-SC-OSZP/2021/001919-007 zo dňa 23.04.2021 a
zároveň nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 11.05.2021 o 10:00 hod so stretnutím účastníkov
konania na mieste prevádzky. Spoločnosť OSPRA-INVEST s.r.o. predložila na ústnom pojednávaní k nahliadnutiu
prevádzkový denník. Obec Rovinka ako účastník konania sa nezúčastnil miestnej obhliadky.

Tunajší úrad upovedomil účastníkov konania listom pod č. OU-SC-OSZP-2021/001919-009 zo dňa 14.05.2021,
podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, že sa pred vydaním rozhodnutia môžu vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 10 dní od doručenia tohto upovedomenia. Žiadny z účastníkov
ďalšie doplnenie k dnešnému dňu nezaslal.

Žiadosť bola doručená správnemu orgánu v súlade s § 97 ods. 18 zákona o odpadoch.

K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 19.11.2020 podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch predložené nasledovné podklady:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
- technologický reglement zhodnocovania odpadov pre danú prevádzku
- zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi nasledovnými stranami: OSPRA-INVEST spol. s.r.o.,
Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava a DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 975 05 Banská Bystrica zo dňa 09.10.2020,
- výpis z listu vlastníctva č.710 zo dňa 2.3.2021,
- 2 x návrh prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov,
- prehlásenie o zhode,
- kópia súhlasu a kópie jeho zmien,
- 2 x potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 4€.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preskúmaní predložených dokladov rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, t.j. vydáva z vlastného podnetu nové rozhodnutie z dôvodu
prehľadnosti, jasnosti a úpravy výrokovej časti rozhodnutia jej uvedením do súladu s ustanovením § 97 ods. 1 písm.
c) a § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.

Podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil 2
x správny poplatok vo výške 4 eur (slovom štyri eurá) ekolkom, nakoľko vydanie rozhodnutia o udelení
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podlieha spoplatneniu (príloha sadzobníka
správnych poplatkov, časť X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, položka 162 písm. y).
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom.

Ing. Beáta Adameová
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 138, 974 05  Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Rovinka (OVM), Rovinka 350, 900 41  Rovinka, Slovenská republika


