OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Galanta, 10. júna 2014
Číslo: OU-GA-OSZP-2014/004134

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva v súlade s § 56
písm. b) a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru
Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta“, ktorý predložil ŠROTSERVIS spol. s r.
o., Mudroňova 85/A, 811 03 Bratislava, IČO: 43997431, po ukončení zisťovacieho konania toto
rozhodnutie:
Navrhovaná činnosť Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta, ktorá spočíva
v rozšírení existujúcej prevádzky zberu železných a neželezných kovov o zber nebezpečných
odpadov umiestnenej na Matúškovskej ulici, na pozemku parc. č. 2069/1, 2069/5, 2069/6,
2069/7, v kat. úz. Galanta, okres Galanta, kraj Trnavský,
sa

nebude

posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať
o povolenie podľa osobitných predpisov. Pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov
zohľadniť požiadavky uvedené v závere tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie
Predkladateľ zámeru ŠROTSERVIS spol. s r. o., Mudroňova 85/A, 811 03 Bratislava,
IČO: 43997431, predložil Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie
podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“)
dňa 25. 04. 2014 zámer Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta.
Zámer je riešený v 1 variante a porovnaný so stavom, keby sa zámer nerealizoval.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od požiadavky
variantného riešenia zámeru na základe odôvodnenej žiadosti navrhovateľa listom č. OU-GAOSZP-2014/004134 zo dňa 04. 04. 2014.
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Účelom zámeru je zosúladenie už existujúceho zariadenia na nakladanie s odpadmi so
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozšírenie činnosti o nebezpečné odpady.
Prevádzka pozostáva zo zariadenia na zber odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťou podľa § 2 ods. 16 zákona o odpadoch, činnosťou R12 ‐ Úprava odpadov určených na
spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Predmetom zberu odpadov, budú odpady zo
železných a neželezných kovov, odpady z papiera a lepenky, plastové odpady, odpady zo skla,
odpady z obalov, odpady z elektrických a elektronických zariadení, opotrebované batérie
a akumulátory.
Úprava odpadov za účelom zníženia ich objemu a následnej prepravy spočíva v strihaní
a rezaní odpadov zo železných a neželezných kovov a to buď prostredníctvom acetylénovej
súpravy alebo prostredníctvom zariadenia na úpravu kovov – nožnica. Ostatné odpady budú
umiestňované do kontajnerov a zberných nádob na to určených, pričom nebezpečné odpady budú
zhromažďované vo vyhovujúcich skladových priestoroch a nádobách tak, aby sa zabránilo
možnému nežiaducemu vplyvu na životné prostredie podľa vyhlášky č. 310/2013 Z. z. o
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odpady budú
odovzdávané na ďalšiu úpravu a zhodnocovanie.
Objektová skladba existujúce zariadenie na zber odpadov:
- sociálno-administratívna budova,
- garáž,
- sklad,
- údržbárska dielňa,
- váha do 1000 kg,
- 20 tonová váha
Zber ostatných odpadov
Do zariadenia na zber odpadov budú odpady dovážane držiteľmi týchto odpadov. Odpad bude
pri prijímaní vizuálne skontrolovaný s cieľom overenia jeho vlastností, následne bude odvážený
a zaevidovaný podľa Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z.).Nevyhovujúci odpad
nebude do zariadenia prijatý. Do zariadenia na zber odpadov budú prijímané nasledovné druhy
odpadov:
Katalóg.
číslo
02 01 04
02 01 04
03 03 08
07 02 13
10 02 10
12 01 01
12 01 02
12 01 04
12 01 13
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

Názov
odpadové plasty (okrem obalov)
odpadové kovy
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
odpadový plast
okuje z valcovania
piliny a triesky zo železných kovov
prach a zlomky zo železných kovov
prach a zlomky z neželezných kovov
odpady zo zvárania
obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu

Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

strana 3 rozhodnutia OU-GA-OSZP-2014/004134
15 01 05
15 01 06
15 01 07
16 01 03
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 02 04
17 02 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
19 01 02
19 10 01
19 10 02
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40

kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
opotrebované pneumatiky
železné kovy
neželezné kovy
plasty
sklo
drevo
sklo
plasty
meď, mosadz, bronz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
káble iné ako uvedené v 17 04 10
železné materiály odstránené z popola
odpad zo železa a z ocele
odpad z neželezných kovov
papier a lepenka
železné kovy
neželezné kovy
plasty a guma
sklo
papier a lepenka
sklo
plasty
kovy

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Celkové množstvo odpadov za rok :
Papier a lepenka ............................. 15 ton
Plasty .............................................. 5 ton
Sklo ................................................. 5 ton
Kovy ................................................ 5 000 ton
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov ( elektroodpad a batérie)
Zariadenie bude slúžiť na zber a dočasné skladovanie starých vozidiel a nebezpečných odpadov,
ktoré budú po prijatí roztriedené podľa druhu a dočasne skladované v špeciálnych obaloch a
kontajneroch určených na tento účel tak, aby nedochádzalo k ich zmiešavaniu s inými druhmi
odpadov. Technológia triedenia a ukladania týchto druhov odpadov bude vykonávaná ručne ako
aj vlastnou nakladacou technikou (manipulačný vozík, nakladač s hydraulickou rukou). Po
naplnení kapacity zariadenia budú ďalej odpady odvážané do spracovateľských zariadení
zmluvných spoločností. To znamená, že v zariadení sa bude vykonávať len zber a nebude sa
iným spôsobom nakladať s odpadom.
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Skladovanie batérií a akumulátorov sa bude vykonávať do certifikovaných kontajnerov s
vnútornou povrchovou kyselinovzdornou úpravou v zmysle § 48d zákona NR SR č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 16 a § 22 vyhlášky MŽP
SR č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov. Výrobca garantuje, že tieto kontajnery sú vhodné na skladovanie a prepravu batérií a
akumulátorov alebo na skladovanie a prepravu pevných alebo pastovitých látok a dodáva k nim
platný certifikát.
Kontajnery určené na zber batérií a akumulátorov, ako aj iné zbierané nebezpečné odpady
uložené do špeciálnych obalov určených na tento účel, budú dočasne uložené do zatvorených
veľkoobjemových kontajnerov s nepriepustným dnom, ktoré sú zhotovené na účel skladovania a
prepravy nebezpečných odpadov.
Odpady doporučené na zber a skladovanie v zariadení
Odpady zaraďujeme v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov
Elektroodpad :
Katalógové
číslo
16 02 11
16 02 12
16 02 13

16 02 14
16 02 15
16 02 16
20 01 35
20 01 36

Názov odpadu

Kategória

vyradené zariadenia obsahujúce chlórované uhľovodíky, HCFC,
HFC
vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako
uvedené v
16 02 09 až 16 02 12
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v
160215
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
20 01 21, 20 01 23 a obsahujúce nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

N
N
N

O
N
O
N
O

Oddelený zber a dočasné skladovanie pred jeho spracovaním sa bude vykonávať v súlade s vyhl.
MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.
Technický opis skladovania elektroodpadov
V zmysle vyhlášky č. 315/2010 Z. z. § 4 ods. 1 musí byť vykonávaný oddelený zber
elektroodpadov v členení na tieto skupiny:
a) Elektroodpad z chladiarenských, mraziacich a klimatizačných zariadení – zber takýchto
odpadov najmä z domácností,
b) Elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s katódovými trubicami
c) Elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti
d) Elektroodpad z ostatných veľkých elektrozariadení (kategórie 1, 8 až 10)
e) Elektroodpad z ostatných malých elektrozariadení (kategórie 2 až 7)
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V zmysle vyhlášky č. 315/2010 Z. z. § 4 ods. 2 bude miesto skladovania elektroodpadu vrátane
dočasného skladovania pred jeho spracovaním predstavovať:
a) vhodné miesto s nepriepustnou podlahou, ktoré majú k dispozícii na účely čistenia
odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok a zariadenia na zachytávanie
unikajúcich kvapalín a odmasťovacie prostriedky
b) ochranu proti vplyvu atmosférických zrážok
– bude zabezpečené samo statným uzatvoreným kovovým kontajnerom
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Galanta
Katastrálne územie: Galanta
Parc. č.: 2069/1, 2069/5, 2069/6, 2069/7
Zámer svojimi parametrami podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., 9. Infraštruktúra:
 položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov v položkách 5
až 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, podlieha zisťovaciemu konaniu
od 5 000 t/rok,
 položka č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,
časť B, podlieha zisťovaciemu konaniu od 10 t/rok,
 položka č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov
alebo starých vozidiel, časť B, bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu,
ktoré OÚŽP Galanta vykonal podľa § 29 citovaného zákona.
V rámci zisťovacieho konania OkÚ Galanta, OSŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1
zákona č. 24/2006 Z. z. na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom,
povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. V zákonom stanovenom termíne doručili na OkÚ
Galanta, OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod č. 22824/2014 zo dňa 25. 05.
2014 /došlo dňa 06. 06. 2014/:
Navrhovateľa upozorňujeme na skutočnosť, že pri prevádzke zariadenia na zber odpadov
je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi § 40 – nakladanie
s nebezpečnými odpadmi a § 48 d – zber použitých batérií a akumulátorov. Taktiež je
potrebné dodržiavať vyhlášku MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Pri zbere a dočasnom uložení elektroodpadov je potrebné dodržiavať vyhlášku MŽP SR
č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v znení Vyhlášky č.
15/2011 Z. z., ako aj vyhlášku MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
Zároveň Vám oznamujeme, že Odbor odpadového hospodárstva nemá v kompetencii
zaujať predmetné stanovisko o tom, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný
podľa zákona.
OkÚ Galanta, OSŽP predložené upozornenie zapracuje do záveru tohto rozhodnutia.
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Mesto Galanta pod č. 9811/2014/ORM/ZK zo dňa 21. 05. 2014 /došlo 28.05.2014/, ako
dotknutá obec predložilo nasledovné stanovisko:
 Predmetné územie zámeru je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta
Galanta a rešpektuje charakter jej lokality.
 Realizáciou predloženého zámeru sa vytvoria optimálne podmienky na zbavovanie
odpadov v zmysle platnej legislatívy.
 Mesto Galanta s navrhovanou investíciou súhlasí a doporučuje neposudzovať predmetný
zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z.



Trnavský samosprávny kraj pod č. 05301/2014/OUPZP-002/Re zo dňa 14. 05. 2014 /došlo
dňa 19. 05. 2014/:
Trnavský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a životného prostredia
k predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona č.
24/2006 Z. z., keďže ide o rozšírenie existujúcej činnosti. Aj po rozšírení činnosti nebude mať
toto zariadenie negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pod č. 691/2014 Ja zo dňa
14. 05. 2014 / došlo dňa 20. 05. 2014/: S predloženým zámerom súhlasí.



Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante pod č. ORHZ-GA1-532001/2014 zo dňa 14. 05. 2014 / došlo dňa 06. 06. 2014/: po preštudovaní predloženého
zámeru z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na
životné prostredie.



Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-GAOCDPK-2014/005104 zo dňa 20. 05. 2014 /došlo dňa 21. 05. 2014/:
Navrhovaná činnosť je v zastavanom území mesta Galanta pri existujúcej účelovej
komunikácii. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je mesto
Galanta.
Z pozície orgánu štátnej správy v doprave netrváme na posudzovaní navrhovanej činnosti
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.



Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie:
- Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia pod č. OU-GA-OSZP-2014/005116/OO zo dňa
12. 05. 2014 /došlo dňa 12. 05. 2014/: K predloženému zámeru nemá pripomienky.
- Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny pod č. OU-GA-OSZP-2014/005193 zo
dňa 14. 05. 2014 /došlo dňa 16. 05. 2014/:
Navrhovaná činnosť je umiestnená na parcelách č. 2069/1, 2069/5, 2069/6, 2069/7 v k. ú.
Galanta, v zastavanom území mesta, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň územnej ochrany.
Parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme námietky.
- Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva pod č. OU-GA-OSZP-2014/00129 zo
dňa 03. 01. 2014 /došlo dňa 09. 05. 2014/:
Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva povinný splniť nasledovné podmienky:
 dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon o odpadoch) týkajúce
sa navrhovanej činnosti,
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 zhromažďovať odpady na účel prepravy oprávnenej osobe iba na základe súhlasu podľa §
7 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch,
 vykonávať zber zložiek komunálnych odpadov len na základe zmluvy uzatvorenej s
príslušnou obcou podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch,
 prevádzka na zber odpadu z elektrozariadení musí spĺňať technické požiadavky podľa § 4
ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami
a s elektroodpadom v znení neskorších predpisov,
 na zber odpadov z elektrozariadení je potrebný súhlas podľa § 7 ods.1 písm. r) zákona
o odpadoch,
 nakladať s nebezpečnými odpadmi v množstve viac ako 100 kg ročne, len na základe
súhlasu podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch,
 priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať požiadavky podľa § 25
ods. 4 a ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch,
 stavebné a technické riešenie zariadenia na zber starých vozidiel musí byť v súlade
s vyhláškou MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní
starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších
predpisov,
 zber starých vozidiel môže vykonávať na základe súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. l)
zákona o odpadoch.
- Štátna správa na úseku štátnej vodnej správy pod č. OU-GA-OSZP-2014/005078 zo dňa
13. 05. 2014 /došlo dňa 16. 05. 2014/:
1. Všetky spevnené plochy, na ktorých sa bude dochádzať k manipulácii a skladovaniu
nebezpečných odpadov budú riadne odizolované, aby sa predišlo k úniku nebezpečných
látok do podložia.
2. Kontajnery, resp. nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť technicky riešené
tak, aby spĺňali požiadavky vyhl. č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe
pri riešení voči únikom škodlivých látok.
3. Vzhľadom k tomu, že budú v Zbernom dvore skladované nebezpečné odpady obsahujúce
škodlivé látky a bude dochádzať k manipulácii s nimi, investor požiada tunajší úrad
o udelenie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona k vybudovaniu
jednotlivých skladov, kontajnerov a nádrží nebezpečných látok. K žiadosti bude doložená
projektová dokumentácia jednotlivých nádrží, kontajnerov a spevnených plôch, kde sa
budú nebezpečné látky skladovať a kde sa bude s nimi manipulovať.
OkÚ Galanta, OSŽP nepožaduje ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona
č. 24/2006 Z. z.
OkÚ Galanta, OSŽP predložené pripomienky zapracuje do záveru tohto rozhodnutia.
Zainteresovaná verejnosť sa počas výkonu zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti
nevyjadrila.
Záver
OkÚ Galanta, OSŽP, rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť v súlade
s kritériami pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré sú uvedené
v prílohe č. 10 citovaného zákona, z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta
vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej
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podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru
od zainteresovaných subjektov.
Celkove bolo na OkÚ Galanta, OSŽP doručených 10 písomných stanovísk od zástupcov
zainteresovaných dotknutých orgánov, z ktorých ani jeden nepožaduje navrhovanú činnosť
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Z hľadiska obsahu predložených vyjadrení/stanovísk bolo 1 súhlasné, 3 s podmienkami, 6
bez námietok a pripomienok.
Zainteresovanej verejnosti bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade so zákonom č.
24/2006 Z. z., zverejnením oznámenia obcou, OkÚ Galanta, OSŽP a zverejnením zámeru na
webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Na základe uvedených skutočností OkÚ Galanta, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere,
je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu
s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení
činnosti podľa osobitných predpisov.
Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli
niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné
zohľadniť v procese konania o umiestnení a povolení činnosti podľa osobitných predpisov:
 Dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), pri nakladaní
s nebezpečnými odpadmi § 40 – nakladanie s nebezpečnými odpadmi a § 48 d – zber
použitých batérií a akumulátorov, týkajúce sa navrhovanej činnosti.
 Zhromažďovať odpady na účel prepravy oprávnenej osobe iba na základe súhlasu podľa § 7
ods.1 písm. d) zákona o odpadoch.
 Vykonávať zber zložiek komunálnych odpadov len na základe zmluvy uzatvorenej s
príslušnou obcou podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch.
 Prevádzka na zber odpadu z elektrozariadení musí spĺňať technické požiadavky podľa § 4
ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami
a s elektroodpadom v znení neskorších predpisov.
 Na zber odpadov z elektrozariadení je potrebný súhlas podľa § 7 ods.1 písm. r) zákona
o odpadoch.
 Nakladať s nebezpečnými odpadmi v množstve viac ako 100 kg ročne, len na základe súhlasu
podľa § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch.
 Priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať požiadavky podľa § 25 ods. 4
a ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.
 Stavebné a technické riešenie zariadenia na zber starých vozidiel musí byť v súlade
s vyhláškou MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní
starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších
predpisov.
 Zber starých vozidiel môže vykonávať na základe súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona
o odpadoch.
 Všetky spevnené plochy, na ktorých sa bude dochádzať k manipulácii a skladovaniu
nebezpečných odpadov budú riadne odizolované, aby sa predišlo k úniku nebezpečných látok
do podložia.
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 Kontajnery, resp. nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť technicky riešené tak,
aby spĺňali požiadavky vyhl. č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení voči únikom škodlivých látok.
 Vzhľadom k tomu, že budú v Zbernom dvore skladované nebezpečné odpady obsahujúce
škodlivé látky a bude dochádzať k manipulácii s nimi, investor požiada tunajší úrad
o udelenie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona k vybudovaniu jednotlivých
skladov, kontajnerov a nádrží nebezpečných látok. K žiadosti bude doložená projektová
dokumentácia jednotlivých nádrží, kontajnerov a spevnených plôch, kde sa budú nebezpečné
látky skladovať a kde sa bude s nimi manipulovať.
Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje
o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní,
a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa
zákona číslo 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Doručí sa
1. ŠROTSERVIS spol. s r. o., Mudroňova 85/A, 811 03 Bratislava
2. Mesto Galanta, Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta
Na vedomie
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante,
Parková 1607/10, 924 01 Galanta
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante,
Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta
5. Okresný úrad Galanta, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- odbor starostlivosti o životné prostredie, (úsek OO, OP, OV, OH)

RNDr. Edita Belovičová
vedúca odboru

