
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TN-OSZP3-2021/016821-011

Trenčín
29. 07. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Popis konania / Účastníci konania
Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre spoločnosť ERSON Recycling, s. r. o.,
Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín, IČO: 36331201, zastúpenej v konaní spoločnosťou BOZPO, s. r. o., Ciglianska
3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151.

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (ďalej len ,,OU
Trenčín“), v zmysle §1 a § 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, podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“) a
na základe žiadosti od spoločnosti BOZPO, s. r. o., Ciglianska 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151, zastupujúca v
konaní spoločnosť ERSON Recycling, s. r. o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín, IČO: 36331201 a podľa zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) vydáva rozhodnutie,
ktorým sa udeľuje

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch pre:

Obchodné meno : ERSON Recycling, s. r. o.
Sídlo organizácie: Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín
IČO : 36 331 201
Sídlo prevádzky : Areál zberného a recyklačného dvora, par. č. 470/1/1, 472/1, 470/44, 472/2, 496/25, 496/43, k.
ú. Veľké Bierovce

Súhlas prevádzkovania zariadenia na zber odpadov sa vzťahuje na zber odpadov kategórie ostatný, zaradený v
zmysle vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Katalógové číslo odpadu - Názov odpadu - Kategória odpadu
17 01 01 - betón - O
17 01 02 - tehly - O
17 01 03 - škridly a obkladový materiál a keramika - O
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - O
17 02 01 - drevo - O
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17 02 02 - sklo - O
17 02 03 - plasty - O
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 - O
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O

Miesto nakladania s odpadmi a technický opis zariadenia.
Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať v jestvujúcom areáli ,,Zberného a recyklačného dvora“ (ďalej len ,,ZRD“),
par. č. 470/1/1, 472/1, 470/44, 472/2, 496/25, 496/43, k. ú. Veľké Bierovce. Parcely na ktorých je ZRD umiestnený
sú vo vlastníctve Združenia vlastníkov urbárskych lesov – pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, so sídlom
Chocholná-Velčice 388, 91304 Chocholná-Velčice, IČO: 42373671 (ďalej len ,,Združenie vlastníkov urbárskych
lesov Veľké Bierovce“). Prevádzkovateľ zariadenia uvedené pozemky Združenia vlastníkov urbárskych lesov Veľké
Bierovce užíva na základe zmluvy uzavretej dňa 27.07.2004 a jej dodatku z 06.06.2013. Podľa článku III. Dodatku
k zmluve je prenájom pozemkov platný do 31.07.2034.
Kapacita zariadenia prijímaných odpadov na ZRD je cca 50 000 ton/rok.
Areál zariadenia je oplotený plotom s uzamykateľnou bránou, vybavený kamerovým systémom. Pri vstupe do
zariadenia je umiestnená informačná tabuľa v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. V areáli sa nachádzajú prevádzkové objekty – unimobunky: 1 dvojbunka
(jedáleň, zasadačka), 1 šatňa, 1 sociálna miestnosť (sprcha, WC), 1 oddychová miestnosť a ošetrovňa, 1 kancelária
vedúceho dopravy, 1 pre obsluhu váhy, 1 pre strážnu službu, plechové sklady náhradných dielov a pomocného
materiálu.
ZRD je vybavený mostovou váhou, ktorá slúži na zisťovanie množstva dovážaných odpadov a veľkoobjemovými
kontajnermi, ktoré slúžia na zhromažďovanie vytriedených zložiek odpadov, ktoré nie je možné v zariadení
zhromažďovať.
Recyklácia a triedenie stavebných odpadov je vykonávané mobilnými zariadeniami o počte 5 ks:
• Čeľusťový drvič HARTL POWER CRUSHER PC-2A
• Čeľusťový drvič HARTL POWER CRUSHER PC-2B
• Kužeľový drvič HARTL POWER CRUSHER PC-21
• Odrazový drvič HARTL POWER CRUSHER PC-1
• Triedič KEESTRACK K4

Spôsob nakladania s odpadmi.
Pri preberaní odpadov do zariadenia prevádzkovateľ bude postupovať v zmysle schváleného prevádzkového
poriadku.
Odpady budú do zariadenia privážané nákladnou dopravou, kde obsluhe vodič nahlási druh materiálu a jeho pôvod,
zároveň vizuálne overí, či odpad zodpovedá deklarovanému druhu odpadu. Následne je vozidlo odvážené na
mostovej váhe a po odvážení vodič uloží odpad na miesto, ktoré mu určí obsluha. Po vyložení nákladu je prázdne
vozidlo znovu odvážené a obsluha vydá vodičovi vážny lístok.
Odpady odovzdané v ZRD sú zhromažďované na ploche areálu roztriedené podľa jednotlivých druhov (tehly,
betóny, asfalty, výkopová zemina). Po zhromaždení dostatočnej zásoby odpadov je odpad spracúvaný mobilným
drviacim a triediacim zariadením. Výsledný produkt je skladovaný na vyhradenej ploche, roztriedený podľa druhov a
frakcií (materiál možno použiť na zásypy a ako podkladové vrstvy pozemných stavieb a je plnohodnotnou náhradou
prírodných materiálov) a neskôr odovzdaný subjektom na ďalšie nakladanie s nim, len na základe objednávok alebo
zmluvy.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia.
Prevádzku zariadenia na zber odpadov zabezpečuje a vedie jeho prevádzkovateľ, resp. pracovník poverený
odborným dohľadom v zmysle prevádzkového poriadku.
Pracovník poverený obsluhou ZRD zodpovedá za to, že v ZRD nebudú uložené odpady, ktorých zber nie je povolený
rozhodnutím orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva a zvlášť nebezpečné odpady, zodpovedá za presné
vedenie evidencie odovzdávaných odpadov. V prípade, že pri kontrole dovezeného odpadu zistí, že sa jedná o odpad,
ktorý nie je možné umiestniť a zhodnotiť v areáli ZRD tento vráti späť pôvodcovi a upovedomí OU Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, že odpad bol vrátený. Vedie prevádzkový denník ZRD a dodržiava prevádzkový
poriadok.
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní
zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle
prevádzkového poriadku zariadenia.
Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú práce v zariadení, musia byť pri nástupe poučení o zásadách BOZP, požiarnej
ochrany a o spôsobe hlásenia mimoriadnych udalostí a havárií a pravidelne preškolení.

Dátum začatia prevádzky
Prevádzka ZRD bola povolená Obvodným úradom životného prostredia Trenčín, na základe súhlasu číslo
F2005/01167-002/TPJ zo dňa 29.03.2005.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia
Pri skončení činnosti prevádzky na zariadenia na zber odpadov budú všetky zhromažďované odpady odovzdané
oprávneným subjektom na zhodnocovanie, alebo zneškodňovanie odpadov. Areál zariadenia sa vyčistí a zároveň
uvedie do pôvodného stavu.
Úmysel ukončiť činnosť prevádzky, určenej na zber odpadov, oznámi prevádzkovateľ OU Trenčín minimálne 30
dní pred ukončením prevádzky písomnou formou.

Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať ustanovenia § 16 zákona o odpadoch.
2. Odpady zhromažďovať oddelene podľa jednotlivých druhov na vyhradených miestach zariadenia na zber odpadov.
3. Dodržiavať ustanovenia § 8 a 9 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.
4. Po nazhromaždení dostatočnej kapacity zabezpečiť ich odovzdanie oprávneným osobám za účelom ich
zhodnotenia, resp. ich zhodnotiť svojim mobilným zariadením.
5. Vykonávať evidenciu o zbere vrátane výkupu odpadov a zasielať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
podľa ustanovení vyhl. č. 366/2015 Z. z..
6. Prevádzkovateľ zariadenia je zároveň držiteľom zberaných druhov odpadov a vzťahujú sa naňho povinnosti
ustanovené v § 14 zákona o odpadoch.
7. Prevádzkový poriadok bude uložený u osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia na zber odpadov a na
prístupnom mieste prevádzky zariadenia.
8. V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa nakladania s odpadmi je žiadateľ povinný požiadať o zmenu tohto
rozhodnutia podľa § 114 zákona o odpadoch.

Platnosť tohto súhlasu je časovo obmedzená a udeľuje sa na dobu do 28. 07. 2026.

Odôvodnenie
Spoločnosť BOZPO, s. r. o., Ciglianska 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151, zastupujúca v konaní spoločnosť
ERSON Recycling, s. r. o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín, IČO: 36331201 (ďalej len ,,ERSON Recycling,
s. r. o., Trenčín), požiadala dňa 11.05.2021 OU Trenčín, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov, pre svoju prevádzku: Areál zberného a recyklačného dvora, par. č. 470/1/1, 472/1, 470/44, 472/2, 496/25,
496/43, k. ú. Veľké Bierovce.
Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.
Nakoľko ide o existujúcu prevádzku, ktorej činnosť - zariadenia na zber odpadov bola už povolená rozhodnutím OU
Trenčín (OÚ–TN–OSZP3–2016/02134-002 TME zo dňa 24.06.2016) správny orgán upustil od nariadenia ústneho
pojednávania a miestneho šetrenia vo veci.

Žiadateľ správnemu orgánu predložil:
1. žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
2. záverečné stanovisko MŽP SR podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zo dňa 26. 09. 2008,
3. zmluvu so Spoločnosťou Stredné Považie a. s., Opatovská 1735, Trenčín,
4. prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov a opatrenia pre prípad havárie,
5. stanovisko obce Veľké Bierovce k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov,
6. správny poplatok vo výške 11,0 – eur,
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7. nájomnú zmluvu medzi ERSON Recycling, s. r. o. Trenčín a Združením vlastníkov urbárskych lesov – pozemkové
spoločenstvo Veľké Bierovce, zo dňa 27. 07. 2004, platnú do 31.07.2034,
8. plnú moc od spoločnosti ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín na zastupovanie v konaní.

Dňa 10.06.2021 OU Trenčín listom č.: OU-TN-OSZP3-2021/016821-003 SLI oznámil účastníkom konania začatie
konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súčasne oznámil, že účastníci
konania majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu. Zároveň požiadal Združenie
vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce, aby zaslalo svoje stanovisko k prevádzkovaniu zariadenie na zber
odpadov- Areál zberného a recyklačného dvora, par. č. 470/1/1, 472/1, 470/44, 472/2, 496/25, 496/43, k. ú. Veľké
Bierovce.

Podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch je účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch vždy aj obec, na ktorom území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať.
Stanovisko obce Veľké Bierovce, Obecný úrad 24, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 00312142 (ďalej len ,,obec
Veľké Bierovce“) bolo OU Trenčín doručené dňa 24.05.2021. Obec Veľké Bierovce ako účastník konania vyjadrilo
kladné stanovisko k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov.

Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku je účastníkom konania ten, o koho právach, právom chránených záujmoch
alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
Dňa 29.06.2021 bolo OU Trenčín doručené stanovisko od Združenia vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce,
v ktorom požadujú vykonanie kontroly v súvislosti s činnosťou spoločnosti ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín za
účastí zástupcov Združenia vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce.

Dňa 01.07.2021 OU Trenčín listom č.: OU-TN-OSZP3-2021/016821-002 SLI zaslal účastníkom konania oznámenie
o vykonaní ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou. Ústne pojednávanie spojeného s miestnou
obhliadkou bolo stanovené na 14.07.2021 v areáli zberného a recyklačného dvora, na par. č. 470/1/1, 472/1, 470/44,
472/2, 496/25, 496/43, k. ú. Veľké Bierovce.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 14.07.2021 bolo preukázané, že prevádzkovateľ
zariadenia bude vykonávať zber odpadov kategórie ,,O- ostatný“ v zariadení, ktorého skladba, technické parametre
a systém nakladania s odpadmi spĺňa požiadavky platných právnych noriem na úseku odpadového hospodárstva.
Spoločnosť ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín, prevádzkuje mobilné zariadenie na spracovávanie stavebných
druhov odpadov a vznikajúce frakcie stavebných materiálov sa opätovne využívajú pri stavebnej činnosti.

Obec Veľké Bierovce sa na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 14.07.2021 nezúčastnila
(kladné stanovisko obce je súčasťou spisu).

Združenie vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce zastúpené v konaní predsedom spoločenstva Ing.
Alexandrom Bulkom a členom Ing. Pavlom Mojžišom na ústnom pojednávaní dňa 14.07.2021 spojenom s miestnou
obhliadkou nevyjadrili žiadne námietky a výhrady k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Avšak
trvali na tom, že do zápisnice uvedú len jedno stanovisko - citácia ,,Stanovisko k prevádzkovaniu zberu odpadov
vydáme do 28.07.2021“ (Ako dôvod uviedli prerokovanie skutočností zistených na konaní z členmi Združenia
vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce).
OU Trenčín požiadavke Združenia vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce vyhovel.

Na základe uvedeného, OU Trenčín požiadal listom č.: OU-TN-OSZP3-2021/016821-007 SLI Okresný úrad
Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,, odbor opravných
prostriedkov“) podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia do termínu
09.08.2021.
Odbor opravných prostriedkov zaslal OU Trenčín list č.: OU-TN-OOP3-2021/023049 zo dňa 19.07.2021 v ktorom
uviedol, že nevyhovuje predloženej žiadosti, nakoľko lehota na vydanie rozhodnutia uplynula dňa 12.07.2021.
Zároveň požiadal aby správny orgán vo veci rozhodol bezodkladne.
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Podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku sú správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou
vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky,
ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej
zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania
účastníkov konania a iných osôb.

Dňa 28.07.2021 bolo OU Trenčín doručené stanovisko výboru Združenia vlastníkov urbárskych lesov Veľké
Bierovce, v ktorom uviedli, že Združenie vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce vydá svoje stanovisko až po
skončení rokovaní s konateľmi firmy ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín o aktualizácii nájomnej zmluvy a odstránení
nedostatkov.

V konaní o udelení súhlasu je spoločnosť ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín zastúpená na základe predloženého
splnomocnenia spoločnosťou BOZPO, s. r. o., Ciglianska 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36332151, v zmysle § 17
správneho poriadku. Splnomocnený zástupca spoločnosti BOZPO , s. r. o., sa zúčastnil na ústnom pojednávaní
spojenom s miestnou obhliadkou.
Spoločnosť ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín má v súčasnosti uzatvorenú platnú nájomnú so Združením vlastníkov
urbárskych lesov Veľké Bierovce, a to na dobu určitú, do 31. 07. 2034, na základe dodatku č. 6 k Zmluve o prenájme
nehnuteľnosti zo dňa 27.07.2004.
Správny orgán má zato, že poskytol účastníkom konania dostatočne veľký časový úsek na vyjadrenie, počas ktorého
mohli účastníci konania predložiť svoje námietky, pripomienky k udeleniu súhlasu.
Avizované odstránenie nedostatkov v nájomnom vzťahu medzi vlastníkmi pozemkov, na ktorých je ZRD situovaný
- medzi Združením vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce a spoločnosťou ERSON Recycling, s. r. o., Trenčín,
ako to uviedlo Združenie vlastníkov urbárskych lesov Veľké Bierovce v liste zo dňa 28.07.2021, nemá žiadny vplyv
na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Nájomná zmluva je platná a jej aktualizácia je
právnym aktom, ktorý je len medzi nájomcom a prenajímateľom.

Konaním uskutočnením v súlade s § 113 zákona o odpadoch a v súlade s ustanoveniami správneho poriadku neboli
zistené skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu súhlasu. Správny orgán pri rozhodovaní o udelenie súhlasu vychádzal
zo skutočnosti, že žiadosť obsahovala predpísané náležitosti v súlade s ustanoveniami § 22 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a na základe zistených skutočnosti
na ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 14.07.2021.
Po preskúmaní podkladov OU Trenčín rozhodol udeliť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, podľa
ustanovení § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 11,0 - eur, podľa položky 162 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov bol uhradený
v zmysle ustanovení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C , 971 01  Prievidza, Slovenská republika
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11  Veľké Bierovce, Slovenská republika
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