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Pracovník:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLO VENSKEJ REPUBLIKY
81235 BRA TISLA VA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA I

Bratislava: 23.2.2015
Číslo: 216/A/15-3.3
9839/2015
(4060/2015-3 3

Rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej
správy podl‘a ~ 68 ods. 2 písm. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o odpadoch“) a na
základe vykonaného správneho konania podl‘a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov udeľuje
Auto rizáciu

podl‘a ~ 8 ods. 3 písm. d) a ~ 13 ods. 2 zákona o odpadoch v spojitosti s ~ 2 ods. 4 a ~ 3
vyhlášky MŽP SR Č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov
vo veciach odpadov, o ustanovovaní osób oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní
odbornej spósobilosti týchto osób pre:
Žiadatel‘:

ElektroWaste, s.r.o.,
Korytovská 20
951 41 Lužianky
ICO: 44296592

Prevádzka:

ElektroWaste, s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky

Osobné údaje štatutárneho zástupcu spoločnosti:
Ing. Matúš Sklenár, Konatel‘ spoločnosti
Hornozoborská 41
949 01 Nitra
Osobně údaje odborne spósobilej osoby:
Ing. Štefan Straňák
Hlohovecká 281
951 32 Horná Král‘ová
Číslo osvedČenia:
12/13/0-3.3 zo dňa 27.5.2013
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Autorizácia sa udel‘uje na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení pre
kategórie a skupiny odpadov z elektrických a elektronických zariadení uvedených v prílohe Č.
1, vyhlášky MZP SR Č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom
(d‘alej len „vyhláška 315/2010 Z.z.“) podl‘a nasledovného:
Kat. 5: Osvetl‘ovacie zariadenia
2. Lineárne žiarivky
3. Kompaktně žiarivky
4. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok
s kovovými parami
5. Nízkotlakové sodíkové výbojky.
uvedené elektroodpady sa budú v prevádzke firmy ElektroWaste, s.r.o., Korytovská 20, 951
41 Lužianky (ďalej len „prevádzka ElektroWaste, s.r.o., Lužianky“) spracovávat‘.
V prevádzke ElektroWaste, s.r.o., Lužianky budú spracovávané druhy odpadov uvedené vo
vyhláške MŽP SR Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
zmien a predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) s katalógovým číslom, názvom
a charakterom:
16 02 13
20 01 21

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti,
mé ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut‘

N
N

Autorizácia sa udel‘uje na obdobie do 23.2.2020
Dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti: 23.2.20 15
Spósob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti:
Žiadatel‘ o autorizáciu, spoloČnost‘ ElektroWaste, s.r.o., Lužianky, bude v prevádzke
nakladat‘ s hore uvedenými odpadmi na základe:
-

Rozhodnutia Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Č.
OU-NR-OSZP3-2015/010987-04-F42 zo dňa 18.2.20 15 na zber a spracovanie odpadu
z elektrozariadení pre činnosti podl‘a prílohy Č. 2 k zákonu 223/2001 Z.z. o odpadoch
R12 aRl3.

Postup pri spracovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení je nasledovný:
V prevádzke ElektroWaste, s.r.o., Lužianky sa budú spracovávat‘ iba hore uvedené
elektroodpady kategórie 5 podl‘a prílohy č. 1 k vyhláške 315/2015 Z.z.. Svetelné zdroje sa
budú pred spracovaním skladovat‘ v samostatnej hale, odkial‘ budú do haly spracovania
presúvané pomocou paletových vozíkov. Spracovanie sa vykonáva na k tornu určenom
technologickom zariadení MP 4000, dodanom spoločnost‘ou Balcan Engineering LTD.
Zariadenie je učené pre spracovanie všetkých svetelných zdroj ov s obsahom ortuti. Parametre
zariadenia sú v zhode so smernicami EEC 2006/42/EG, EEC 2006/95/EG, EEC/2004/108/EG
a splňa podmienky najlepšie dostupnej tecřmológie pre spracovanie elektroodpadov zo
svetelných zdrojov s obsahom ortuti.
.
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Priestory pre spracovanie elektroodpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti sú
situované v areáli spoločnosti Envi-Geos, s.r.o., Lužianky. Prevádzka spracovania
elektroodpadovje rozdelená na 5 samostatných prevádzkových celkov:
SP 01 Spracovatel‘ská hala s rozlohou 150 m2
SP 02 Sklad elektroodpadov pred spracovaním s rozlohou 150 m2
SP 03 Sklad náhradných dielov s rozlohou 10 m2
SP 04 Sklad nebezpečných odpadov s rozlohou 25 m2
SP 05 Sociálne rpiestory zamestnancov, kancelária
-

-

-

Stavebno
technické riešenie všetkých prevádzkových priestorov je v súlade
s ustanoveniami ~ 4, ods. 4 vyhlášky MZP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektroodpadom
a elektrozariadeniami.
V celej prevádzkovej hale je podlaha so špeciálnou nepriepustnou úpravou náterom
EPONAL. Plánovaná kapacita je do 700 ton spracovaného elektroodpadu ročne.
Spracovanie elektroodpadu bude v ucelenom technologickom celku pozostávajúcom zo
zariadenia MP 4000.
Odpady vzniknuté Po spracovaní svetelných zdrojov s obsahom ortuti budú odovzdávané na
d‘alšie spracovanie firmám oprávneným na nakladanie s odpadmi podl‘a ~ 19 ods. 2
zabezpečujúcim ich zhodnocovanie spósobmi uvedenými v prílohe č.2 zákona o odpadoch.
Pri osobnej obhliadkc vykonanej dňa 20.2.20 15 v prevádzke ElektroWaste, s.r.o. Lužianky
bob skontrolované:
—

—

-

-

-

Zmluvné zabezpečenie vzniknutých odpadov Po spracovaní odpadov zo svetelných
zdrojov s obsahom ortuti. Všetky vzniknuté odpady budú odovzdávané oprávneným
osobám v zmysle ~ 19 ods. 2 zákona o odpadoch.
Súhlas na spracovanie z elektroodpadov vydaný OU Nitra, OSZP Nitra č.s. OU-NR
OSZP3-2015/010987-04-F42 dňa 18.2.2015. Predmetné rozhodnutie je v súlade s
ustanoveniami zákona o odpadoch.
Prevádzkové priestory a technológia na spracovanie svetelných zdrojov s obsahom
ortuti.

Firma ElektrWaste, s.r.o. Lužianky má na vykonávanie autorizovanej činnosti vhodné
materiálne a personálne zabezpečenie, ktoré je potvrdené aj Odborným posudkom
vypracovaným oprávnenou osobou Ing. Veronika Hlaváčková, číslo osvedčenia 1 1/12/P-3.3
a má uzatvorenú zmluvu s odborne spósobilou osobou na autorizovanú činnost‘ Ing. Stefan
Straňák, Hlohovecká 281, 951 32 Horná Král‘ová, číslo osvedčenia 12/13/0-3.3.
—

Odbvodnenie

Ministerstvo životného prostredia Sbovenskej republiky prijalo dňa 18.2.20 15 žiadost‘
firmy ElektroWaste, s.r.o., Lužianky o udelenie autorizácie na spracovanie odpadov
z elektrických a elektronických zariadení v prevádzke umiestnenej v katastri obce Lužianky,
v priestoroch spoločnosti Envi-Geos, s.r.o., Lužianky na adrese Korytovská 20, 951 41
Lužianky.
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva (ďalej len
„Ministerstvo“) žiadost‘ preštudovabo a skontrolovalo kompletnost‘ predložených materiálov
podl‘a ~ 10 zákona o odpadoch.
Ministerstvo v zastúpení pracovníkmi odboru odpadového hospodárstva vykonalo
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fyzickú obhliadku prevádzky dňa 20.2.2015. Zápis z vykonanej obhliadky je priložený
v dokumentácii žiadosti o udelenie autorizácie ajejej nedelitel‘nou súčast‘ou.
Ministerstvo na základe vykonanej obhliadky a preskúmaním priložených dokladov
k žiadosti zistilo, že prevádzka spoločnosti ElektroWaste, s.r.o., Lužianky splňa podmienky
pre udelenie autorizácie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických
zariadení podl‘a ~ 8 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch.
Ministerstvo na základe žiadosti predloženej podl‘a ~ 10 ods. 3 a 4 zákona o odpadoch
a vykonaného správneho konania zistilo, že žiadatel‘ o udelenie autorizácie splňa podmieriky
udelenia autorizácie podl‘a ~ 9 zákona o odpadoch na spracovanie odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
K žiadosti o udelenie autorizácie na spracovanie odpadu z elektrických
a elektronických zariadení zo dňa 17.2.20 15 spoločnost‘ ElektroWaste, s.r.o., Lužianky
priložil:
Rozhodnutia OU Nitra, OSZP, č.s. OU-NR-OSZP3-2015/010987-04-F42 zo
dňal8.2.2015, ktorým sa udel‘uje súhlas podl‘a ~ 7, ods. 1, písm. r) zákona o odpadoch
na zber a spracovanie odpadu z elektrozariadení.
Výpis z obchodného registra zo dňa 17.2.20 15
Výpis z registra trestov konateľa zo dňa 18.2.2015,
Doklad o pracovnom vzt‘ahu odborne spósobilej osoby k žiadatel‘ovi,
Odborný posudok k navrhovanej čim~iosti vypracovaný v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR Č. 126/2004 Z.z. o autorizácii, o vydávaní
odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osób oprávnených na
vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spósobilosti týchto osób v znení
neskorších predpisov.
Záverečné stanovisko Č. 8936/2008-3.4/hp zo dňa 20.4.2009 vydané Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky, odborom environmentálneho posudzovania
podl‘a zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre
zariadenie na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení v k.ú.
Lužianky, doplnené „Oznámením o zmene č. 6492/2013-3.4/hp o dňa 29.7.2013,
ktorým bola posúdená Činnost‘ spracovania svetelných zdrojov s obsahom ortuti
v prevádzke ElektroWaste, s.r.o., Lužianky umiestnenej v prevádzke fimy Envi-Geos,
Lužianky.
Kolkovú známku v hodnote 20,00 €.
-

-

-

.

-

.

-

Na základe uvedených skutoČností Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 20,00 € podl‘a položky 162 n) zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou kolkovej známky.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ rozklad podl‘a ~ 61 ods. 1 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doruČenia
k ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky a to cestou odboru odpadového
hospodárstva.
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Toto rozhodnutieje možné preskúmat‘ súdom podl‘a ~ 47 ods. 4 zákona č. 711967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Mgr. eonóra Š latová
Riadi el‘ka odboru odpadového hospodárstva
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Doručuje Sa:
ElektroWaste, s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
Na vedomie:
1. OU Nitra, OSŽP, Stefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
2. SIZP-UIOH Bratislava, Jeseniova 17D, Bratislava
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