
OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámok 104, 014 01  Bytča____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2021/000667-009

Bytča
13. 08. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm.

d/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Popis konania / Účastníci konania
1. TRAFIN OIL SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
2. Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 014 01 Bytča

Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa §
2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve 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“) a podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (správny poriadok) udeľuje

súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d/ zákona o odpadoch
pre právnickú osobu:

Obchodné meno: TRAFIN OIL SK, s.r.o.,
Obchodné sídlo: Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
IČO: 47 313 382

Prevádzka a miesto nakladania s odpadom:
Hollého 1174, 014 01 Bytča, na pozemku s parc. č. 919/21 v k.ú. Veľká Bytča

v nasledovnom rozsahu a za dodržania nasledovných podmienok:

1. Zoznam druhov odpadov, ktoré sú predmetom zberu:
V zariadení na zber odpadov bude nakladané s nasledovnými druhmi odpadov zaradených podľa vyhl. MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
nasledovne:

20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 Jedlé oleje a tuky
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2./ Druhy činností v prevádzke na ulici Hollého 1174, 014 01 Bytča, na pozemku s parc. č. 919/21 v k.ú. Veľká Bytča:
- zber, zhromažďovanie, triedenie odpadov podľa druhov uvedených v tomto súhlase

Iná činnosť týkajúca sa úpravy, spracovávania, zneškodňovania resp. zhodnocovania odpadov nie je predmetom
tohto súhlasu.

3./ Pri nakladaní s odpadmi bude kladený dôraz na výkup čistých odpadov neznečistených nebezpečnými látkami.
Nebezpečné odpady prevádzkovateľ do zariadenia nie je oprávnený prevziať.

4./ Technický postup nakladania s odpadom v zariadení spočíva v dovoze odpadov do priestorov zariadenia,
vykladaní odpadov, vážení, triedení podľa druhov, uložení odpadov do priestorov a odvoze odpadov zmluvnou
organizáciou.
Pri preberaní odpadu sa ďalej vykoná evidencia v zmysle zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Preberanie odpadov do zariadenia musí byť v súlade s § 9
vyhlášky č. 371/2015 Z.z. Odpady budú skladované v 50 – 60l plastových uzatvárateľných bareloch, ktoré budú
postavené na europaletách, pod ktorými bude ešte umiestnený kartón zabraňujúci pohybu barelov na paletách.
Na jednej palete bude sústredených šesť barelov, ktoré budú pred odvozom na ďalšie nakladanie s nimi obalené
fóliou. Po naplnení kapacity nákladného vozidla určeného na transport odpadov budú ďalej odpady odvážané do
spracovateľských zariadení zmluvných spoločností. Odpady budú vážené na elektronickej váhe pred uložením do
zariadenia na zber odpadov a tiež pred transportom do zariadenia na spracovanie odpadov, o čom bude vyhotovený
záznam z elektronickej váhy.

5./ Technické údaje o zariadení
Prevádzka zberne pozostáva z objektov:
Manipulačné plochy – dvory a nádvoria
Plochy pre zber a zhromažďovanie odpadov - Skladová hala s betónovými podlahami
Vysokozdvižný vozík
Elektronická váha
Barely a palety

6./ Bezpečnostné opatrenia a opatrenia pre prípad havárie pri prevádzkovaní zariadenia:
- pri prevádzkovaní zariadenia obsluha musí dodržiavať všetky bezpečnostné, havarijné a hygienické opatrenia,
ktoré sú všeobecne platné pre činnosti pri nakladaní s odpadmi
- odpady bude umiestňovať v prevádzke tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie
- odpady budú zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom;
pri manipulácii s odpadmi sa budú dodržiavať podmienky BOZP a PO;
- obsluha zariadenia musí byť vopred riadne vyškolená a poučená o dodržiavaní bezpečnostných opatrení a vybavená
pracovnými ochrannými prostriedkami potrebnými pri výkone pracovných činností predmetného zariadenia

7./ Prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s odpadom zakategorizovaným do sk. 20 (komunálny odpad) od
pôvodcov odpadov na základe zmluvy na vykonávanie činnosti s obcou v zmysle § 81 ods. 13 zákona o odpadoch

8./ V prevádzke zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch,
a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, plniť povinnosti držiteľa
odpadu vyplývajúce z § 14 a povinnosti pri zbere odpadu v zmysle § 16 zákona o odpadoch.

9./ O množstvách a druhoch odpadov viesť evidenciu a zasielať požadované hlásenia v súlade s ustanoveniami
Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 317/2020 Z.z.,
uchovávať evidenciu a ohlásenie v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe 5 rokov.

10./ Označenie zariadenia na zber odpadov bude v súlade s § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov.

11./ Spôsob ukončenia činnosti v zariadení:
- po ukončení prevádzky je prevádzkovateľ povinný v termíne do 30 dní ohlásiť ukončenie prevádzky na OÚ Bytča,
odstrániť všetky odpady nachádzajúce sa v prevádzke, následne uviesť areál prevádzky do pôvodného stavu
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12./ Dátum začatia prevádzky: Po vyznačení právoplatnosti predmetného súhlasu

13./ Predmetný súhlas sa vydáva s platnosťou do 31. júla 2026, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie
alebo stratu platnosti podľa § 114 zákona o odpadoch.

14./ Zariadenie bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí. Ak tento súhlas
neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

Odôvodnenie
Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča požiadal Okresný úrad Bytča, odbor
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie dňa 18. 06. 2021 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej “zákon o odpadoch“) so sídlom prevádzky: na pozemku s parc. č. 1659/137, LV 4372,
k.ú. Veľká Bytča.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením č.s.: OU-BY-OSZP-2021/0006667-2/Cur
zo dňa 24. 06. 2021 oznámil začatie správneho konania a nariadil ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou na deň
01. 07. 2021.
Ústneho pojednávania sa zúčastnila Ing. Gabriela Kremeňová Kobellová, Back office manager splnomocnená
konateľom spoločnosti na základe predloženého splnomocnenia a Peter Matúšek – zamestnanec spoločnosti a Ing.
Beníček Dušan, zástupca za Mesto Bytča. Na pojednávaní žiadateľ uviedol, že došlo k vypovedaniu nájomnej
zmluvy s prenajímateľom nehnuteľnosti, kde sa malo predmetné zariadenia nachádzať. Z toho dôvodu sa na ústnom
pojednávaní dohodlo, že po podpísaní novej nájomnej zmluvy o tom prevádzkovateľ upovedomí tunajší úrad a
zároveň požiada o nové ústne pojednávanie. Dňa 15. 07. 2021 žiadateľ doplnil podanie vo veci doloženia novej
nájomnej zmluvy a uvedením novej adresy prevádzky. Na základe doplnenia podania tunajší úrad opätovne zvolal
oznámením č.s.: OU-BY-OSZP-2021/0006667-5/Cur zo dňa 21. 07. 2021 ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou
na deň 30. 07. 2021. Dňa 26. 07. 2021 bola tunajšiemu úradu doručená informácia listom č. 10856/2021 – VaŽP-Blk
zo dňa 26. 07. 2021 od Mesta Bytča, MsÚ – odd. výstavby a ŽP ako odpoveď na zaslané oznámenie o opätovnom
nariadení ústneho pojednávania. Mesto Bytča v predmetnom liste uvádza, že zamestnanec Mesta Bytča na základe
žiadosti od žiadateľa Trafin Oil SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča vykonal dňa 20. 07. 2021
obhliadku nebytových priestorov na pozemku s parc. č. 919/21 k.ú. Veľká Bytča, areál Drevoindustria Súľov, s.r.o.,
Hollého 1174, 014 01 Bytča a v liste konštatuje, že predmetné priestory sú vhodné na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov. Na základe miestnej obhliadky Mesto Bytča vydalo dňa 20. 07. 2021 k predmetnej žiadosti kladné
záväzné stanovisko č. 9341/2021 – VaŽP-Blk, ktorým súhlasí s vydaním súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov pre prevádzku umiestnenú na adrese Hollého 1174, 014 01 Bytča.
Žiadny z účastníkov konania nemal pripomienky k vydaniu predmetného súhlasu v rozsahu, ako bol prejednaný na
ústnom pojednávaní, o čom bola spísaná zápisnica.
Dňa 10. 08. 2021 žiadateľ doplnil podanie a predložil Zmluvu o vykonávaní výkupu triedeného komunálneho odpadu
s Mestom Bytča v zmysle § 81 ods. 13 zákona o odpadoch. Zároveň žiadateľ v liste požiadal o odstránenie odpadu
s kat. č. 19 08 09 zo zoznamu druhov odpadov v žiadosti zo dňa 18. 06. 2021, nakoľko s ním nebudú nakladať a
nežiadajú ho uviesť v predmetnom rozhodnutí.
Prevádzka zberne je umiestnená v k.ú. Veľká Bytča, na pozemkoch s parc. č. KNC č. 919/21, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie na LV č. 2545, na ulici Hollého 1174, 014 01 Bytča. Prevádzkovateľ zariadenia na zber predložil
nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov s prenajímateľom Drevoindustria Súľov, s.r.o. na dobu neurčitú.
Zariadenie má informačnú tabuľu, na ktorej sú uvedené základné informácie o zariadení samotnom, ako aj
zoznam druhov odpadov – katalógové čísla odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať a s identifikačnými
údajmi osoby, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie zberne s telefonickým kontaktom a ostatné náležitosti týkajúce sa
označovania zariadenia na nakladanie s odpadmi v zmysle § 6 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
Za odbornú technickú kontrolu prevádzky zariadenia zodpovedá jeho prevádzkovateľ.

Žiadateľ predložil tunajšiemu úradu nasledovné doklady:
- Žiadosť vypracovanú v súlade s § 22 Vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch
- Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/DIBY/2021
- záväzné stanovisko Mesta Bytča č. 9341/2021 – VaŽP-Blk zo dňa 20.07.2021
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- Výpis z obchodného registra Odd. Sro, vložka č. 59447/L
- Zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadov so spoločnosťou Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava
- Kúpna zmluva s materskou spoločnosťou TRAFIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava
- Prevádzkový poriadok zariadenia k využívaniu odpadov prevádzkovaného spoločnosťou TRAFIN OIL, a.s.,
Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava
- Zmluva o vykonávaní výkupu triedeného komunálneho odpadu s Mestom Bytča
- Generálna plná moc

Pre toto zariadenie nebol vypracovaný zámer, ktorý by bol posudzovaný v zmysle ustanovení zákona NR SR č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA), pretože
zariadenie nespĺňa podmienky pre povinnosť predloženia zámeru. Činnosť zber ostatných odpadov nepodlieha
posudzovaniu vplyvu na životné prostredie podľa zákona EIA.

Okresný úrad Bytča po preskúmaní predložených dokladov dospel k záveru, že boli splnené zákonné požiadavky
pre udelenie súhlasu v takom rozsahu a za takých podmienok, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok v hodnote 11 € (slovom: jedenásť euro) formou e - kolku v súlade s položkou
162 písm. d) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(správny poriadok) možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia predmetného rozhodnutia na
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča. Toto rozhodnutie je možné
preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa
TRAFIN OIL SK, s.r.o., S.Sakalovej 190/30, 014 01  Bytča, Slovenská republika
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38  Bytča, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1


