OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 42, 927 01 Šaľa
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Šaľa

OU-SA-OSZP-2021/005724-005

20. 10. 2021

Rozhodnutie
v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Popis konania / Účastníci konania
TRAFIN OIL SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Obec Močenok, Obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, Slovenská republika
Výrok
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 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 odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods.
1 písm. d) a § 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 § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
v znení neskorších predpisov, udeľuje
súhlas
pre žiadateľa/prevádzkovateľa:
a) Obchodné meno: TRAFIN OIL SK, s.r.o.
Sídlo: Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
IČO: 47 313 382
b) prevádzka: areál Duslo Šaľa, 927 01 Šaľa
miesto nakladania s odpadom: parc.č. 6040/488 reg. CKN, k.ú. Močenok

v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
c) Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
(Podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov)
Druhy činností v prevádzke:

- zber, zhromažďovanie, triedenie odpadov podľa druhov uvedených v tomto súhlase
d) Rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať
Analýzy nebude potrebné vykonávať, nakoľko do zariadenia na zber sa budú preberať výlučne odpady z kategórie
„ostatný“, ktoré nesmú byť znečistené nebezpečnými látkami.
e) Technické údaje o zariadení:
- lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Šaľa, prenajaté nebytové priestory Motoslužby s.r.o., areál Duslo a.s., parc.č.
6040/488 reg. CKN v katastrálnom území Močenok.
Dotknutý pozemok pre zariadenie na zber odpadov je v súkromnom vlastníctve konateľa – prenajímateľa.
Prevádzkovateľ - nájomca má uzatvorenú platnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov zo dňa 1.12.2020.
Vstup do areálu Duslo Šaľa, do prenajatých priestorov na prevádzku Trafin Oil SK s.r.o. je z jestvujúcej cesty. Areál
je oplotený, prechod je zabezpečený cez vstupnú rampu, ktorá sa otvára automaticky na pridelené telefónne číslo.
Prevádzka na zber odpadov je umiestnená v existujúcej jednopodlažnej, montovanej, sendvičovej hale, s elektrickou
prípojkou a priestorom určeným na hygienu. Vnútorná spevnená plocha je z liateho betónu s dostatočnou kapacitou
na manipuláciu s odpadom. Spolu s vonkajším parkovacím priestorom pre autá má plocha výmeru 240 m2. Denné
osvetlenie a prirodzené vetranie je zabezpečené svetlíkmi v zadnej časti haly. Vytvorené zariadenie spĺňa legislatívou
určené technické, materiálne a ekologické požiadavky.
Technický postup nakladania s odpadom v zariadení spočíva v zhromažďovaní vyzbieraného odpadu zo
zazmluvených gastro-prevádzok, reštaurácií alebo iných stravovacích zariadení z okresu Šaľa. Nebude vykonávaný
zber komunálnych odpadov od občanov. Logistika zberu spočíva v systéme výmeny plného barelu za prázdny. Zvozy
zabezpečuje spoločnosť Trafin Oil SK s.r.o. vlastnými dopravnými prostriedkami. Po ukončení denného plánu jazdy
sa vyzbierané, naplnené plastové barely o objeme 30, 50 a 60 l. vyložia v skladovej hale na určené miesta oddelene,
podľa druhu odpadu. Vstup do haly pre motorové vozidlá je cez automaticky ovládateľnú bránu. Pred uložením
barelov na plastové palety, v počte 6 ks, sa jednotlivé barely vážia a následne sa zabezpečia streč – fóliou proti
prevráteniu. Vo vnútorných priestoroch je umiestnený mobilný, vážiaci systém – paletový vozík s vidlami typ KPZ
71-9 s tlačiarňou od spoločnosti SEVAZ. Odpady budú vážené pred uložením do zariadenia na zber odpadov a
tiež pred transportom do zariadenia na spracovanie odpadov, o čom bude vyhotovený záznam z elektronickej váhy.
Jednotlivé barely sú označené štítkom s katalógovým číslom odpadu a pri BRO kuchynský a reštauračný odpad aj
údajom, že sa jedná o vedľajší živočíšny produkt – materiál kategórie 3 – neurčený na ľudskú spotrebu. Interval
odvozu bude prispôsobený skladovým kapacitám prevádzky skladu.
Jedlé tuky budú odoberané materskou, zazmluvnenou spoločnosťou Trafin Oil a.s., Kopeční 1009/12, Slezká Ostrava
na zhodnotenie činnosťou R9 v dvojtýždňových intervaloch. Čisté a vydezinfikované barely budú spätne vrátené
do obehu zberu, výmenou za použité.
BRO kuchynský a reštauračný odpad bude odvážaný v intervale 1x týždenne do Bioplynovej stanice Alterantive
Energy, s.r.o. Bošany na zhodnotenie činnosťou R1.
Nakladanie s predmetným odpadom bude prebiehať v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o odpadoch
a súvisiacimi vykonávajúcimi právnymi predpismi.
f) Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:
Zabezpečenie odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia na zber budú mať na starosti vyškolení technickí
pracovníci – šoféri.
g) Opatrenia pre prípad havárie:
Súčasťou žiadosti je podrobný popis opatrení v prípade havárie, s organizačným, technologickým a materiálovo
– technickým popisom zabezpečenia riešenia havarijnej situácie a podrobnosti o povinnostiach v prípade havárie
s cieľom urýchleného zabránenia zhoršenia akosti vôd, prípadne závažného ohrozenia akosti povrchových alebo
podzemných vôd. Na likvidáciu havárie sú určené a zabezpečené prostriedky vyhradené pre zdolanie havárie.
h) Dátum začatia prevádzky:
Prevádzka bude spustená po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov.
Podmienky súhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku
odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti.
- správne zaradiť odpad, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov
- zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom vyplývajúce s § 5 ods. 1 zákona o odpadoch
- vykonávať kontrolu množstva odpadu, vizuálnu kontrolu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach
a zložení odpadu
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- viesť evidenciu o množstvách a druhoch odpadov a zasielať požadované hlásenia v súlade s ustanoveniami
Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. 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
- dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 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
- označiť zariadenie na zber odpadov informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá bude v súlade
s § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov
nachádzajúcich sa v prevádzke oprávneným subjektom, následne bude objekt vyčistený a zabezpečený proti
nepovolenému prístupu
- ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti ohlásiť ukončenie prevádzky

Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, platnosť súhlasu udeľuje Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
na dobu určitú:
do 30.09.2026
Podľa § 114 ods. 1 písm. a/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť, ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo
zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušiť v zmysle uvedeného odseku písm.
b/, ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody.
Odôvodnenie
Dňa 27.09.2021 bola na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len OÚ Šaľa, OSŽP)
doručená žiadosť spoločnosti TRAFIN OIL SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča, IČO. 47 313 382,
v zastúpení Ing. Jaroslavou Gažovou (ďalej len žiadateľ), o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch so sídlom v prenajatých priestoroch prevádzky Motoslužby
s.r.o., IČO: 45 864 365, areál Duslo Šaľa, 927 03 Šaľa, na pozemku parc.č. 6040/488 reg. C KN, LV č. 6742, k.ú.
Močenok.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením č. OU-SA-OSZP-2021/005724-2 zo
dňa 28.09.2021 oznámil začatie správneho konania a nariadil ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň
05.10.2021.
Ústneho pojednávania sa zúčastnila Ing. Jaroslava Gažová, splnomocnená konateľom spoločnosti na vybavovanie
žiadosti v celom procese konania a Peter Matúšek – zamestnanec spoločnosti, bez prítomnosti zamestnanca
Obecného úradu Močenok. Počas konania bola vyslovená požiadavka o predloženie stanoviska Obce Močenok.
Dňa 12.10.2021 bolo doručené požadované stanovisko obce Močenok č. OcUMOC-1091/2021/3549 zo dňa
06.10.2021.
Správny orgán pri rozhodovaní o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vychádzal z
nasledovných dokladov:
• žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
• zmluva o prenájme nebytových priestorov zo dňa 01.12.2020 na dobu neurčitú
• stanovisko obce k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov č. OcUMOC-1091/2021/3549 zo dňa 06.10.2021
• kúpna zmluva s materskou spoločnosťou TRAFIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 27
789 080
• zmluva o dovoze a zhodnocovaní odpadu so odberateľom odpadu Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 36 822 604, uzatvorená dňa 15.07.2021 na dobu neurčitú
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• prevádzkový poriadok zariadenia k využívaniu odpadov prevádzkovaného spoločnosťou TRAFIN OIL, a.s.,
Kopeční 1009/12, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, prevádzka Ostrava-Vrbice
• zoznam reštauračných zariadení a gastro – prevádzok
• výpis listu vlastníctva a mapový podklad
• výpis z obchodného registra Odd: Sro, vložka č. 59447/L
• potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 11,00 €, ID: N01-230921-1217
V priebehu konania neboli vznesené žiadne záväzné námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu tohto
rozhodnutia.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladov doručených žiadateľom
a overení činnosti žiadateľa odpisom registrovaného subjektu z Registra právnických osôb a podnikateľov
Štatistického úradu Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava, spis. zn.: RPO-760786/2021 zo
dňa 14.10.2021 dospel k záveru, že žiadosť obsahuje predpísané náležitosti v zmysle ustanovenia § 22 vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z.z., čím boli splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov. Na základe uvedeného rozhodol orgán štátnej správy odpadového hospodárstva tak, ako je uvedené
vo výroku rozhodnutia.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok v hodnote 11,00 € ( 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
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno
proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, ktorý rozhodnutie
vydal.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10279

Doručuje sa
TRAFIN OIL SK, s.r.o., S.Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra 1
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