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OKRESNÝ
ÚRAD
KOMÁRNO

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno

Č.j.: OU-KN:-QSZP-2018/013503

- 2 - Ba

Komárno, 24.09.2018

Okresný úrad Komárno
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1
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 § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona
Č. 79/2001 Z. z. o odpadoch
a o~..rnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"), v súlade s § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ude l' uje

súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov - podľa prílohy Č. l zákona o odpadoch sa jedná
o zhodnocovanie odpadov (plastových) činnosťou R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie
organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných
biologických transformačných procesov), Rl2 - Úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností Rl až Rll a Rl3 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností
Rl a Rl2 (ďalej len "zariadenie"), pre prevádzkovateľa zariadenia (ďalej len "prevádzkovatel"'):
Obchodné meno prevádzkovateľa: General Plastic, a.s.
Sídlo prevádzkovateľa: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo
Identifikačné číslo (IČO) prevádzkovateľa: 36 547301
Štatutárny orgán: predstavenstvo
.predseda predstavenstva:
Meno a priezvisko: František Doležal
Bydlisko: Martina Granca 3519/2, 841 02 Bratislava - Dúbravka
člen predstavenstva:
Meno a priezvisko: Renáta Kl'účiková
Bydlisko: Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice
• Identifikačné údaje zariadenia:
Názov: Zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov
Miesto prevádzky: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo (v katastrálnom území
Kolárovo, na pozemkoch s parc. č.: C 28451/355, C 28451/544,

':'

C 28451/546, C 28451/647, C 28451/648, C 28451/663, C 28454/666,
C 28451/670, C 28451/672, C 28451/682, C 28451/729, C 28451/781
a C 28451/834)
Lokalita: v priemyselnej zóne v meste Kolárovo
Celková kapacita: 18150 t/rok
Celková rozloha: 31725 m'
Dátum začatia prevádzky: rok 2014

• Zoznam druhov plastových odpadov, ktorých zhodnocovanie na zariadení je povolené
(druhy odpadov sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č. l, vyhlášky
MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov):
Číslo druhu
odpadu

Názov druhu
odpadu

Kategória
odpadu

0702 13
1201 05
1501 02
1601 19
170203
19 1204
2001 39

odpadový plast
hoblinY'it-triesky z plastov
obaly z plastov
plasty
plasty
plasty a guma
plasty

O
O
O
O
O
O

o - ostatný
- ostatný
- ostatný
- ostatný
- ostatný
- ostatný
- ostatný

Súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku
zariadenia
na zhodnocovanie
odpadov (plastových odpadov činnosťou R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických
látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá /vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov/, Rl2 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou
z činností Rl až RII a Rl3 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl a R12)
sa udeľuje do 31.08.2023 .
• Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ je povinný zariadenie prevádzkovať v súlade s týmto Prevádzkovým
poriadkom pre zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov (ďalej len "prevádzkový
poriadok").
.
2. Na účel zhodnotenia odpadov na zariadení sa môžu prijímať a zhodnocovať iba odpady,
ktoré sú uvedené v tomto prevádzkovom poriadku.
3. Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť uložený na prístupnom mieste priamo
v administratívnej budove (prevádzkovom objekte) zariadenia.
4. V prípade zmeny v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ je povinný prispôsobiť
prevádzkový poriadok tejto zmene. a požiadať orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva o súhlas so zmenou prevádzkového poriadku.
V prípade nedodržiavania horeuvedených podmienok alebo povinností ustanovené
zákonom o odpadoch a nadväzujúcou
vykonávacou
vyhláškou
(vyhláška MŽP SR
Č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov), Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,
v zmysle § 114 zákona o odpadoch, môže tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
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Odôvodnenie
Žiadosťou zo dňa 24.09.2018, ktorú Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti
životné prostredie obdržal dňa 24.09.2018, p. František Doležal, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti General Plastic, a.s., Priemyselný areál 3677, 94603 Kolárovo,
IČO: 36547301, ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov (PET
a PE) činnosťou 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 Rl až RII
a R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl a R12 (d'alej len
"prevádzkovateľ zariadenia"), požiadal Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, o udelenie súhlasu
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1
písm. e) bod 2. zákona o odpadoch, pre svoju prevádzku so sídlom: Priemyselný areál 3677,
94603 Kolárovo. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov ku svojej
žiadosti zo dňa 24.09.2018, okrem náležitostí podľa § 113 ods. 8 zákona o odpadoch, k udeleniu
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov
predložil aj nasledovné náležitosti-dOkumenty:

,;«0

l. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, k dátumu 17.09.2018, Číslo dožiadania:
el-65957/2018/N, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10465/N, pre spoločnosť: General Plastic, a.s.,
Priemyselný areál 3677, 94603 Kolárovo, IČO: 36547301, na základe ktorého je oprávnená
medzi inými aj na podnikateľské činnosti: recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (deň zápisu:
09.05.2002).
2. Návrh "Prevádzkového poriadku pre zariadenie na zhodnocovanie plastových odpadov (PET
a PE)", vypracovaný dňa 21.09.2018 (ktorého súčasť tvorí aj dokument "Technologický
reglement").
3. Fotokópia "Výpisu z listu vlastníctva č. 11639" (Výpis z katastra nehnuteľností), zo dňa
24.09.2018.
4. Fotokópiu "Rozhodnutia o umiestnení stavby" na stavbu "Závod na spracovanie PET",
pod č.j.: SP 107/2003, zo dňa 08.07.2003, vydané Mestom Kolárovo, ako príslušným
stavebným úradom pre spoločnosť SLED GE SLOVAKIA, spol. s r.o., Kostolné námestie
č. 11,94603 Kolárovo, IČO: 36547301.
5. Fotokópiu "Stavebného povolenia" stavby "Závod na spracovanie PET", pod č.j.: SP
107/2003-57, zo dňa 20.10.2003; stavby "Závod na 'spracovanie- PET II. - prestavba
a prístavba", pod č.j.: SP 31/2004-13, zo dňa 29.03.2004; stavby "Závod na spracovanie
PET", pod č.j.: SP 193/2005-48, zo dňa 14.12.2005 (a jeho zmena-predlženie platnosti
pod čj.: SP 220/2006, zo dňa 22.12.2006); stavby "VN 22 kV káblová prípoj ka pre VN
rozvodňu", pod č.j.: SP 133/2007, zo dňa 10.10.2007; stavby "Výrobná hala pre predprípravu
surovín, Preložka STL plynovodu", pod č.j.: SP 180/2008; vydané Mestom Kolárovo, ako
príslušným stavebným úradom pre spoločnosť SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r.o., Kolárovo.
6. Fotokópiu "Stavebného povolenia" stavby "Zmena časti sociálnej budovy", pod č.j.:
2098/2014/SP19-3, zo dňa 27.02.2014; vydané pre spoločnosť General Plastic, a.s., Kolárovo.
7. Fotokópiu "Rozhodnutia o povolení užívania stavby" na stavbu "Závod na spracovanie PET
II. - prestavba a prístavba", pod č.j.: SP 145/2004-2, zo dňa 27.12.2004 a na stavbu "Závod
na spracovanie PET", pod č.j.: SP 29/2008, zo dňa 05.06.2008; vydané Mestom Kolárovo,
ako príslušným stavebným úradom pre spoločnosť SLEDGE SLOVAKIA, s.r.o., Kolárovo.
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8. Fotokópiuc.c.Rozhodnutia
o povolení užívania stavby" na stavbu "Výrobná hala
na predprípravu surovín", vydané Mestom Kolárovo, ako príslušným stavebným úradom,
pod č.j.: 281212012/SP125-4, zo dňa 20.07.2012, pre spoločnosť General Plastic, s.r.o.,
Kolárovo.
"%' Fotokópiu rozhodnutia Okresného úradu v Komárne, odboru starostlivosti o životné
prostredie, pod č.j.: OU-KN-OSZP-2016/012787
- 2, zo dňa 11.10.2016, s dobou platnosti
do 30.09.2018, ktorým ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva udelil
súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov
pre spoločnosť General Plastic, a.s., Kolárovo.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva, žiadosť prevádzkovateľa zariadenia preskúmal a zistil, že sa
jedná o vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (podľa prílohy
č. 1 zákona o odpadoch sa jedná o zhodnocovanie plastových odpadov činnosťou 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 Rl až RII a R13 - Skladovanie odpadov pred
použitím niektorej z činností R3 a R12). K žiadosti o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
uvedeného zariadenia, prevádzkovštšľ zariadenia v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) aj) a 23 ods. 1
vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vykonávacia vyhláška") predložil
identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia, dátum začatia prevádzky (rok 2004), ako aj
návrh prevádzkového poriadku zariadenia a sídlo tohto zariadenia. Predmetný prevádzkový
poriadok je vypracovaný v zmysle § 10 ods. 6 vykonávacej vyhlášky a obsahuje medzi inými
nasledovné časti: názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia, miesto prevádzky vrátane mien
a priezviska zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia; údaje o začatí prevádzky
a o kapacite zariadenia; technický opis zariadenia; organizačné a technologické zabezpečenie
prevádzky zariadenia a ochrany zariadenia; podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia; povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia; zoznam
druhov odpadov,
na ktorých zhodnocovanie
je prevádzkovateľ
oprávnený; vedenie
prevádzkového
denníka; spôsob vykonávania vstupnej kontroly (preberanie odpadov
do zariadenia); opatrenia pre prípad havárie a "Technologický reglement".
Z dôvodu, že sa jedná iba o jednoduché zhodnocovanie plastových odpadov (recyklácia
a úprava plastových odpadov), k udeleniu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia správny orgán nevyžadoval odborný posudok podľa prílohy Č. 22, bod 11.2.
vykonávacej vyhlášky.
'
Správny poplatok vo výške 11,-- € (slovom: jedenásť eur), bol zaplatený dňa 24.09.2018
v zmysle' položky 162 písm. e) zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva na základe vyššie uvedených skutočností žiadosti
prevádzkovateľa zariadenia vyhovel a udelil súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
predmetného zariadenia tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri určení
doby platnosti predmetného súhlasu orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vychádzal
z § 97 ods. 16 zákona o odpadoch (súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov).
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Pretože predmet žiadosti nie je v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve a nie sú ním ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníka
konania, bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P

O II Č

e nie:

Podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podat'
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správny orgán, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Doručuje sa: General Plastic, a.s., predstavenstvo, Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo
Na vedomie (po právoplatnosti rozhodnutia):
1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,949 Ol Nitra
2. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, a/a
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