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OKRESNÝ ťJRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo spisu Trnava

OU-TT-OSZP3-2021 006586-004 10. 03. 2021

15.3.2021 IIm~I
KPP-2021 -44-058356 .

Okresný úrad Trnava,
Odbor starostlivosti o ‚

životné prostredie

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
správne konanie vo veci udelenia súhlasu podl‘a ~ 97 ods. I písm. d) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre
prevádzkovatel‘a DETOX s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028

Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podl‘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 neskoršich predpisov a ako
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podl‘a ~ 104 písm. d) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o odpadoch“), v zmysle ~
108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na základe vykonaného správneho konania podl‘a zákona č. 7 1/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d‘alej len „správny poriadok“)

udel‘uje s Ú h 1 a s

podl‘a ~ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre prevádzkovatel‘a
zariadenia:

Obchodné meno: DETOX s. r. o.
Sídlo: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
ICO: 31 582 028

Sídlo zariadenia na zber odpadov: Coburgova 84/2263, Trnava, k. ú. Trnava, parc. č. 8440/36, 8440/37, 8440/38,
8440/39, 8440/40, 8440/53, 8454/32, 8454/34, 8454/35.

Zoznam druhov odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení Vyhlášky MŽP SR Č. 320/2017 Z. z., s ktorými sa bude v zariadení nakladat‘:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
01 01 01 odpad z t‘ažby rudných nerastov O
01 01 02 odpad z t‘ažby nerudných nerastov O
01 03 04 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy N
01 03 05 má hlušina obsahujúca nebezpečné látky N
0103 O6hlušinaináakouvedenáv0l 03 04a01 03050
01 03 07 mé odpady obsahujúce nebezpečné látky z fýzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov N



01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 0
01 03 09 červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10 0
01 03 10 červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07 N
01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny mé ako uvedené v 01 04 07 0
01 04 09 odpadový piesok a íly O
01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 0
01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kameni~ej soli mé ako uvedené v 01 04 07 0
01 04 12 hlušina a mé odpady z prania a čistenia nerastov mé ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 0 01 04 13
odpady z rezania a pílenia kameňa mé ako uvedené v 01 04 07 0
01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O
01 05 05 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej N
01 05 06 vrtné kaly a mé vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
01 05 07 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu mé ako uvedené v 01 05 05 aOl 05 06 0
01 05 08 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov mé ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 0
02 01 01 kaly z prania a čistenia O
02 01 02 odpadové živočíšne tkanivá O
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá O
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažd‘ované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
02 01 09 agrochemické odpady mé ako uvedené v 02 01 08 0
02 0110 odpadové kovy O
02 02 01 kaly z prania a čistenia O
02 02 02 odpadové živočíšne tkanivá O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstred‘ovania a separovania O
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel O
02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšt‘adlami O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 02 odpady z konzervačných činidiel O
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovIn O
02 07 02 odpad z destilácie liehovín O
02 07 03 odpad z chemického spracovania O
02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
030101 odpadová kóraakorok0
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky N
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy mé ako uvedené v
0301 040
03 01 99 odpady inak nešpecifikované
03 02 01 nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 02 organochlórované prostriedky na ochranu dreva N
03 02 03 organokovové prostriedky na ochranu dreva N
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03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva N
03 02 05 mé prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky N
03 03 01 odpadová kóra a drevo O
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu O
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking) O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O
03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 03 03 10 0 04 01 01
odpadová glejovka a štiepenka O
04 01 02 odpad z lúhovania O
04 01 03 odpady z odmast‘ovania obsahujúce rozpúšt‘adlá bez kvapalnej fázy N
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm O
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm O
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm O
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm 0 04 01 08
odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm O
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 10 organické látky prírodného póvodu, napríklad tuky a vosky O
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšt‘adlá N
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 0
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N
04 02 17 farbivá a pigmenty mé ako uvedené v 04 02 16 0
04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 04 02 20
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 04 02 19 0 04 02 21 odpady z
nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
05 01 02 kaly z odsol‘ovaniaN
05 01 03 kaly z dna nádrží N
05 01 04 kaly z kyslej alkylácie N
05 01 05 rozliate ropné látky N
05 01 06 kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení N
05 01 07 kyslé dechly N
050108 inédechtyN
05 01 09 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 05 0110
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 05 01 09 0 05 0111 odpady z
čistenia palív zásadami N
05 0112 ropné látky obsahujúce kyseliny N
05 0113 kaly z napájacej vody pre kotly O
05 0114 odpady z chladiacich kolón O
05 0115 použité filtračné hlinky N
05 0116 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy O
0501 l7bitúmenO
05 06 01 kyslé dechly N
05 06 03 ostatné dechly N
05 06 04 odpad z chladiacich kolón O
05 07 01 odpady obsahuj úce ortut‘ N
05 07 02 odpady obsahuj úce síru O
05 07 99 odpady inak nešpecifikované
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitáN
06 01 02 kyselina chlorovodíková N
06 01 03 kyselina fluorovodíková N
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá N
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06 01 06 mé kyseliny N
06 02 01 hydroxid vápenatý N
06 02 03 hydroxid amónny N
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N
06 02 05 mé zásady N
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce t‘ažké kovy N
0603 l4tuhésoliaroztokyinéakouvedenévo6o3 11 a06 03 130
06 03 15 oxidy kovov obsahuj úce t‘ažké kovy N
06 03 16 oxidy kovov mé ako uvedené v 06 03 15 0
06 04 03 odpady obsahuj úce arzén N
06 04 04 odpady obsahuj úce ortut‘ N
06 04 05 odpady obsahuj úce mé t‘ažké kovy N
6 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 06 05 03 kaly
zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 06 05 02 0 06 06 02 odpady obsahujúce
nebezpečné sulfidy N
06 06 03 odpady obsahuj úce sulfidy mé ako uvedené v 06 06 02 0
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru N
06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortut‘ N
06 07 04 roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina N
06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány N
06 09 02 troska obsahujúca fosfor O
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované N 06 09 04
odpady z reakcií na báze vápnika mé ako uvedené v 06 09 03 0
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky N
06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika O
06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a mé biocídy N
06 13 02 použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 N
06 13 03 priemyselné sadze O
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu N
06 13 05 sadze z pecí a komínov N
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 0110 mé filtračné koláče a použité absorbenty N
07 0111 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 0112 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 0111 0
07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 02 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 02 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 10 mé filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 02 11 0
07 02 13 odpadový plast O
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N
07 02 15 odpadové prísady mé ako uvedené v 07 02 14 0
07 02 16 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny mé ako uvedené v 07 02 16 0
07 02 99 odpady inak nešpecifikované
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07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 03 10 mé filtračné koláče a použité absorbenty N
07 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 03 11 0
07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 04 10 mé filtračné koláče a použité absorbent)‘ N
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 04 11 0
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 05 10 mé filtračné koláče a použité absorbent)‘ N
07 05 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 05 11 0
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 14 tuhé odpady mé ako uvedené v 07 05 13 0
07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 06 10 mé filtračné koláče a použité absorbent)‘ N
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 06 11 0
07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 03 organické halogénované rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 04 mé organické rozpúšt‘adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 07 08 mé destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 07 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbent)‘ N
07 07 10 mé filtračné koláče a použité absorbent)‘ N
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 07 07 11 0
08 0111 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšt‘adlá alebo mé nebezpečné látky N
08 0112 odpadové farby a laky mé ako uvedené v 08 0111 0
08 0113 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšt‘adlá alebo mé nebezpečné látky N
08 0114 kaly z farby alebo laku mé ako uvedené v 08 0113 0
08 0115 vodné kaly obsahuj úce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo mé nebezpečné látky N
08 0116 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, mé ako uvedené v 08 0115 0
08 0117 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšt‘adlá alebo mé nebezpečné látky N
08 0118 odpady z odstraňovania farby alebo laku mé ako uvedené v 08 0117 0
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08 0119 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšt‘adlá alebo mé nebezpečné
látky N
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky mé ako uvedené v 08 0119 0
08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku N
08 02 01 odpadové náterové prášky O
08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O
08 02 03 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály O
08 03 07 vodné kaly obsahuj úce tlačiarenskú farbu O
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu O
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba má ako uvedená v 08 03 12 0
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N
08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby mé ako uvedené v 08 03 14 0
08 03 16 odpadové leptavé roztoky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 0
08 03 19 disperzný olej N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšt‘adlá alebo ině nebezpečné látky N
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály ině ako uvedené v 08 04 09 0
08 04 llkaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšt‘adlá alebo ině nebezpečné látky N
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov mé ako uvedené v 08 04 11 0
08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšt‘adlá alebo ině
nebezpečné látky N
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály ině ako uvedené v 08 04 13 0
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšt‘adlá
alebo mé nebezpečné látky N
08 04 16 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 0415 0
08 04 17 živičný olej N
08 05 01 odpadové izokyanáty N
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšt‘adlách N
09 01 04 roztoky ustaľovačov N
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustal‘ovačov N
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahuj úce striebro N
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 0110 fotoaparáty najedno použitie bez batérií O
09 0111 fotoaparáty najedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 N
09 0112 fotoaparáty najedno použitie s batériami mé ako uvedené v 09 0111 0
09 0113 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 N
09 01 99 odpady inak nešpecifikované
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 0
10 01 02 popolček z uhlia O
10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva O
10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spal‘ovania oleja N
10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O
10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O
10 01 09 kyselina sírová N
10 0113 popolček z emulgovaných uhl‘ovodíkov použitých ako palivo N
10 0114 popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspal‘ovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
10 0115 popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspal‘ovania odpadov mé ako uvedené v 10 0114 0
10 0116 popolček zo spoluspal‘ovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N
10 0117 popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 0116 0
10 0118 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
1001 l9odpadyzčisteniaplynuinéakouvedenév 100105,1001 07a 1001180
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10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako uvedené v 10 01 20 0
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov mé ako uvedené v 10 01 22 0
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy O
10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhol‘né elektrárne O
10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody O
10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 nespracovaná troska O
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 02 07 0
10 02 10 okuje z valcovania O
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 02 11 0
10 02 13 kaly a filtračně koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov mé ako uvedené v 10 02 13 0
10 02 15 ině kaly a filtračné koláče O
10 03 02 anódový šrot O
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 05 odpadový oxid hlinitý O
10 03 08 sol‘né trosky z druhého tavenia N
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N
1003 l6penyinéakouvedenév 1003150
10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 03 18 odpady obsahuj úce uhlík z výroby anód mé ako uvedené v 10 03 17 0
10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 0
10 03 21 ině tuhé znečist‘ujúce látky a prach vrátane prachu z gul‘ových mlynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 22 mé tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z gul‘ových mlynov mé ako uvedené v 10 03 21 0
10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahuj úce nebezpečné látky N
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 03 23 0
10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 26 kaly a filtračně koláče z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 03 25 0
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 03 27 0
10 03 29 odpady z úpravy sol‘ných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 30 odpady z úpravy sol‘ných trosiek a čiernych sterov mé ako uvedené v 10 03 29 0
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia N
10 04 03 arzeničnan vápenatý N
10 04 04 prach z dymových plynov N
10 04 05 mé tuhé znečist‘ujúce látky a prach N
10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov N
10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 04 10 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 04 09 0
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 05 03 prach z dymových plynov N
10 05 04 mé tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov N
10 05 06 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov N
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 05 08 0
100511 steryapenyinéakouvedenév 1005100
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
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10 06 03 prach z dymových plynov N
10 06 04 mé tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
10 06 06 tuhé odpady z čistenia plynov N
10 06 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu N
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 06 09 0
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov O
10 07 04 mé tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 07 05 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov O
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 07 07 0
10 08 04 tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
10 08 08 sol‘ná troska z prvého a druhého tavenia N
10 08 09 mé trosky 0
10 08 10 stery a peny, ktoré sú horl‘avé alebo ktoré pri styku s vodou uvol‘ňujú horl‘avé plyny v nebezpečných
množstvách N
10 08 11 stery a peny mé ako uvedené v 1008 100
10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód mé ako uvedené v 10 08 12 0
1008 14 anódový šrot O
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 0
10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov mé ako uvedené v 10 08 17 0
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody mé ako uvedené v 10 08 19 0
10 09 03 pecná troska O
10 09 05 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 06 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie mé ako uvedené v 10 09 05 0
10 09 07 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 08 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie mé ako uvedené v 10 09 07 0
10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 0
10 09 um tuhé znečist‘ujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 12 mé tuhé znečist‘ujúce látky mé ako uvedené v 10 09 11 0
10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 14 odpadové spojivá mé ako uvedené v 10 09 13 0
10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 0
101003 pecnátroska0
10 10 05 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 06 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie mé ako uvedené v 10 10 05 0
10 10 07 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 08 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie mé ako uvedené v 10 10 07 0
10 10 09 prach z dymových plynov obsahuj úci nebezpečné látky N
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 0
10 10 um tuhé znečist‘ujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 12 mé tuhé znečist‘ujúce látky mé ako uvedené v 10 10 11 0
10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 14 odpadové spojivá mé ako uvedené v 10 10 13 0
10 10 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlin obsahujúci nebezpečné látky N
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 0
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 05 tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
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10 11 09 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky N
10 1110 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 0
10 1111 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce t‘ažké kovy, napríklad katódové tuby N
1011 l2odpadovéskloinéakouvedenévloll 110
10 1113 kal z leštenia a brúsenia skla obsahuj úci nebezpečné látky N
10 1114 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 1113 0
10 1115 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 1116 tuhé odpady z čistenia dymových plynov mé ako uvedené v 10 1115 0
10 1117 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 1118 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov mé ako uvedené v 10 1117 0
10 1119 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině ako uvedené v 10 1119 0
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 12 03 tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
10 12 05 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov O
10 12 06 vyradené formy O
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom
spracovaní O
10 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahuj úce nebezpečné látky N
1012 lotuhéodpadyzčisteniaplynovinéakouvedenév 1012090
10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce t‘ažké kovy N
10 12 12 odpady z glazúry mé ako uvedené v 10 12 11 0
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O
10 l306tuhéznečist‘ujúcelátkyaprachinéakouvedenévlO 13 12a10 13130
10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu mé ako uvedené v 10 13 09 0
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu mé ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 0
10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 13 12 0
10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortut‘ N
11 01 05 kyslé moriace roztoky N
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované N
11 01 07 alkalické moriace roztoky N
1101 O8kalyzfosfátovaniaN
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N
11 0110 kaly a filtračné koláče mé ako uvedené v 11 01 09 0
11 0111 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
11 0112 vodné oplachovacie kvapaliny mé ako uvedené v 11 0111 0
11 0113 odpady z odmast‘ovania obsahujúce nebezpečné látky N
11 0114 odpady z odmast‘ovania mé ako uvedené v 11 0113 0
11 0115 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky N
11 0116 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
11 01 98 mé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu N
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky N
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi mé ako uvedené v 11 02 05 0
11 02 07 mé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N
11 03 02 mé odpady N
110501 tvrdý zinokO
110502 zinkový popolO
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11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu N
11 05 04 použité tavivo N
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 0110 syntetické rezné oleje N
1201 12 použité voskyatukyN
12 0113 odpady zo zvárania O
12 0114 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
1201 lskalyzobrábaniainéakouvedenév 1201140
12 0116 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N
12 0117 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 0116 0
12 0118 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
12 0119 biologicky l‘ahko rozložitel‘ný strojový olej N
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahuj úce nebezpečné látky N
12 01 2lpoužité brúsne nástroje a brúsne materiály mé ako uvedené v 12 0120 0
12 01 99 odpady inak nešpecifikované
12 03 01 vodné pracie kvapaliny N
12 03 02 odpady z odmast‘ovania parou N
13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB N
13 01 04 chlórované emulzie N
13 01 05 nechlórované emulzie N
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje N
13 0110 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 0111 syntetické hydraulické oleje N
13 0112 biologicky l‘ahko rozložitel‘né hydraulické oleje N
13 0113 mé hydraulické oleje N
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky l‘ahko rozložitel‘né motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 mé motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 01 Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje mé ako uvedené v 13 03 01 N
13 03 07 nechlórované minerálne izolačně a teplonosné oleje N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky l‘ahko rozložitel‘né izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 mé izolačné a teplonosné oleje N
13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov N
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky mých lodí N
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov olej a z vody N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja zvody N
13 05 03 kaly z lapačov nečistót N
13 05 06 olej z odlučovačov oleja zvody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov olej a zvody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja zvody N
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
13 07 03 mé palivá vrátane zmesí N
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13 08 01 kaly alebo emulzie z odsol‘ovacích zariadení N
13 08 02 mé emulzie N
13 08 99 odpady inak nešpecifikované N
14 06 01 chlórfluórované uhl‘ovodíky, HCFC, HFC N
14 06 02 mé halogénované rozpúšt‘adlá a zmesi rozpúšt‘adiel N
14 06 03 mé rozpúšt‘adlá a zmesi rozpúšt‘adiel N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahuj úce halogénované rozpúšt‘adlá N
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce mé rozpúšt‘adlá N
150101 obalyzpapieraalepenkyO
15 01 02 obaly z plastov O
150103 obaly zdrevaO
1501 O4obalyzkovuO
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
1501 O7obalyzosklaO
15 01 09 obaly z textilu O
15 0110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 0111 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochrarmé odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochraniié odevy mé ako uvedené v 15 02 02 0
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
16 01 07 olejové filtre N
16 01 08 dielce obsahujúce ortut‘ N
16 01 09 dielce obsahujúce PCB N
16 0110 výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše N
16 0111 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 0112 brzdové platničky a obloženie mé ako uvedené v 16 0111 0
16 0113 brzdové kvapaliny N
16 0114 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 0115 nemrznúce kvapaliny mé ako uvedené v 16 0114 0
16 0116 nádrže na skvapalnený plyn O
160117 železné kovy O
160118 neželezné kovy O
1601 l9plastyO
1601 20 sklo O
160121 nebezpečnédielceinéakouvedenév 1601 07až 1601 11,160113 a 1601 14N
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 01 99 odpady inak nešpecifikované
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
16 02 10 vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB mé ako uvedené v 16 02 09 N
16 02 llvyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl‘ovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce vol‘ný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) mé ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 vyradené zariadenia mé ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 0
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, mé ako uvedené v 16 02 15 0
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 04 anorganické odpady mé ako uvedené v 16 03 03 0
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 06 organické odpady mé ako uvedené v 16 03 05 0
1603 07 kovová ortut‘N
16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 05 plyny v tlakových nádobách mé ako uvedené v 16 05 04 0
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16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 09 vyradené chemikálie mé ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 0
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahuj úce ortuť N
16 06 04 alkalické batérie mé ako uvedené v 16 06 03 0
16 06 05 mé batérie a akumulátory O
16 06 06 oddelene zbromažd‘ovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
16 07 09 odpady obsahujúce mé nebezpečné látky N
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
1608070
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov N
1608 03 použité katalyzátory obsahuj úce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
O
16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 0
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú N
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor N
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
16 09 01 manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán) N
16 09 02 chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný N
16 09 03 peroxidy, napríklad peroxid vodíka N
16 09 04 oxiduj úce látky inak nešpecifikované N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahuj úce nebezpečné látky N
16 10 02 vodné kvapalné odpady mé ako uvedené v 16 10 01 0
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N
16 1004 vodné koncentráty mé ako uvedené v 16 1003 0
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahuj úce nebezpečné
látky N
16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov mé ako uvedené v 16 11
010
16 11 03 mé výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 04 mé výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov mé ako uvedené v 16 11 03 0
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahuj úce nebezpečné látky N
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov mé ako uvedené v 16 11 05 0
170101 betónO
1701 O2tehlyo
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky N
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky mé ako uvedené v 17 01 06 0
17 02 01 drevo O
170202 sklo O
17 02 03 plasty O
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhol‘ný decht N
17 03 02 bitúmenové zmesi mé ako uvedené v 17 03 01 0
17 03 03 uhol‘ný decht a dechtové výrobky N
17 04 01 med‘, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
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170404 zmok O
17 04 05 železo a ocel‘ O
170406 cín O
170407 zmiešané kovy O
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhol‘ný decht a ině nebezpečné látky N
170411 kábleinéakouvedenévl704 100
17 05 03 zemina a kamenivo obsahuj úce nebezpečné látky N
17 05 04 zemina a kamenivo mé ako uvedené v 17 05 03 0
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N
17 05 06 výkopová zemina má ako uvedená v 17 05 05 0
17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 0
17 06 01 izolačně materiály obsahujúce azbest N
17 06 03 mé izolačně materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
17 06 04 izolačné materiály mé ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry ině ako uvedené v 17 08 01 0
17 09 01 odpady zo stavieb a demolácii obsahujúce ortut‘ N
17 09 02 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové
krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahuj úce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB N
17 09 03 mé odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií mé ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03 0
18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 0
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hI‘adiska prevencie nákazy N
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy,
naprikiad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, postel‘ná bielizeň, jednorazové odevy
aplienkyo
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 01 07 chemikálie mé ako uvedené v 18 01 06 0
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
1801 09 liečivá mé ako uvedené v 1801 080
18 0110 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 01 ostré predmety okrem 18 0202 0
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy N
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy
O
18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 02 06 chemikálie mé ako uvedené v 18 02 05 0
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 02 08 liečivá mé ako uvedené v 18 02 07 0
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N
19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad N
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov N
19 0110 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov N
19 0111 popoi a škvara obsahujúce nebezpečné látky N
1901 l2popolaškvarainéakouvedenévl90l 110
19 0113 popolček obsahujúci nebezpečné látky N
190114 popolček iný ako uvedený v 190113 0
19 0115 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky N
190116 kotolný prach iný ako uvedený v 190115 0
19 0117 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky N
1901 I8odpadzpyrolýzyinýakouvedenýv 1901170
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19 0119 piesky z fluidnej vrstvy O
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný N
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania mé ako uvedené v 19 02 05 0
19 02 07 olej a koncentráty zo separácie N
19 02 08 kvapalné horl‘avé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 09 tuhé horl‘avé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 10 horl‘avé odpady mé ako uvedené v 190208 a 1902 090
19 02 um odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 N
19 03 05 stabilizované odpady mé ako uvedené v 19 03 04 0
19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné N
19 03 07 solidifikované odpady mé ako uvedené v 19 03 06 0
19 03 08 čiastočne stabilizovaná ortut‘ N
19 04 01 vitrifikovaný odpad O
19 04 02 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov N
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza N
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu O
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O
19 05 03 kompost nevyhovuj úcej kvality O
19 06 03 kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O
19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O
19 06 05 kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinriého odpadu O
19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlini~ého odpadu O
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky N
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov má ako uvedená v 19 07 02 0
19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 02 odpad z lapačov piesku O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vód O
19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N
19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov N
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsabom t‘ažkých kovov N
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody mé ako uvedené v 19 08 09 N
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vód N
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vód mé ako uvedené v 19 08 110
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vód N
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vód mé ako uvedené v 19 08 13 0
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 09 02 kaly z čfrenia vody O
19 09 03 kaly z dekarbonizácie O
19 09 04 použité aktívne ublie O
19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O
19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 10 03 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky N
19 10 04 úletová frakcia a prach mé ako uvedené v 19 10 03 0
19 10 05 mé frakcie obsahujúce nebezpečné látky N
19 10 06 mé frakcie mé ako uvedené v 19 10 05 0
19 11 01 použité filtračné hlinky N
1911 O2kyslédechtyN
19 11 03 vodné kvapalné odpady N
19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami N
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19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině ako uvedené v 19 11 05 0
19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov N
191201 papieralepenkao
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty agumaO
19 12 05 sklo O
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
191207 drevoinéakouvedenév 1912060
19 12 08 textilie O
19 12 09 minerálne látky, napriklad piesok, kamenivo O
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O
19 12 lim odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky N
19 12 12 mé odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu mé ako uvedené v 19
12110
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pódy obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pódy mé ako uvedené v 19 13 01 0
19 13 03 kaly zo sanácie pódy obsahujúce nebezpečné látky N
1913 O4kalyzosanáciepódyinéakouvedenév 1913030
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody mé ako uvedené v 19 13 05 0
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody mé ako uvedené v 19 13 07 0
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrsWové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
2001 O4obalyzkovuO
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných Iátok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob N
20 01 08 biologicky rozložitel‘ný kuchynský a reštauračný odpad O
2001 l0šatstvoO
20 0111 textílie O
20 0113 rozpúšt‘adlá N
2001 l4kyselinyN
2001 lszásadyN
20 0117 fotochemické látky N
2001 l9pesticídyN
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut‘ N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl‘ovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
2001 26olejeatukyinéakouvedenév200l 25N
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice mé ako uvedené v 20 01 27 0
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 30 detergenty mé ako uvedené v 20 01 29 0
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
2001 32 liečivá mé ako uvedené v20 0131 0
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory mé ako uvedené v 20 01 33 0
2001 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 2001 21 a 2001 23, obsahuj úce nebezpečné
časti *) N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia mé ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 0
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
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20 01 38 drevo mé ako uvedené v 20 01 37 0
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 med‘, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
2001 40 04 zinokO
20 01 40 05 železo a ocel‘ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
20 01 41 odpady z vymetania komínov O
20 01 99 odpady inak nešpecifikované
20 02 01 biologicky rozložitel‘ný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 mé biologicky nerozložitel‘né odpady O
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 02 odpad z trhovísk O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 04 kal zo septikov O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 08 drobný stavebný odpad O

Spósob nakladania s odpadmi:
V zariadení na zber odpadov sa vykonáva zber odpadu — zhromažďovanie odpadu od mých osób, vrátane jeho
predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadení na spracovanie odpadov.
Odpady sa v zariadení na zber odpadov triedia a skladujú podľa druhov v troch skladových halách a na plochách
nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti pred vstupom do skladových hál. Po nazbieraní príslušného prepravného
množstva budú odpady odvezené do vlastných zariadení na zhodnocovanie odpadov prípadne budú odpady
odovzdané externým subj ektom s dórazom na prednostné materiálové prípadne energetické zhodnocovanie a až v
poslednom rade na zneškodnenie v povolených zariadenia.

Technické údaje prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je situované na Coburgovej 84/2263, Trnava, k. ú. Trnava, parc. č. 8440/36, 8440/37,
8440/38, 8440/39, 8440/40, 8440/53, 8454/32, 8454/34, 8454/35 v areáli spoločnosti Eastern Capital s. r. o.,
Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 220 477 pričom presné rozdelenie jednotlivých objektov,
ktoré sú predmetom vykonávanej činnosti definuje nájomná zmluva.
Zariadenie na zber odpadov je označené informačnou tabul‘ou, oplotené, nepretržite monitorované, a strážené.
Predmetom vykonávanej činnosti sú nasledovné skladové objekt)‘:

Skladová hala I.
Halaje rozdelená na dye skladovacie miestnosti Č. 108 a 109.
V miestnosti 108 budú skladované horl‘avé odpady. Skladovanie je navrhnuté najmä v prepravných kontajneroch a
v plastových obaloch o objeme I m3. Podlaha v miestnosti je zbernými kanálikmi s obj emom 0,6 m3 zvedená do
havarijnej vane s objemom 9 m3.
V miestnosti 109 budú skladované horl‘avé odpady. Skladovanie je navrhnuté najmä v prepravných kontajneroch a
v plastových obaloch o objeme I m3. Podlaha v miestnosti je zbernými kanálikrni s obj emom 1,0 m3 zvedená do
havarijnej vane s objemom 12 m3.

Skladová hala II.

V sevemej časti haly je situovaná denná miestnost‘, hygienické zariadenie a spojovacia chodba (miestnosti 101 až
104).
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V miestnosti 105 budú skladované nehorl‘avé odpady. Skiadovanie je navrhnuté najmä v prepravných obaloch o
objeme 1 m3. Podlahav miestnosti je zbernými kanálikmi s objemom 0,5 m3 zvedená do havarijnej vanes objemom
5 m3.
V miestnosti 106 budú skladované horl‘avé odpady. Skladovanieje navrhnuté najmäv prepravných obaloch o objeme
1 m3. Podlaha v miestnosti je zbernými kanálikmi s objemom 0,3 m3 zvedená do havarijnej vane s obj emom 6 m3.
Miestnost‘je rozdelená na priestory 106 a), ktoré využíva spoločnost‘ DETOX s. r. o. a 106 b), ktoré sú v spoluužívaní
s prenajímatel‘om.
V miestnosti 107 budú skladované horl‘avé odpady (priestor nieje stavebne rozdelený, má dye časti 107 a) a 107 b).
Skladovanieje navrhnuté najmäv prepravných obaloch o objeme I m3. Podlahav miestnosti je zbernými kanálikmi
s objemom 0,6 m3 zvedená do havarijnej vane s objemom 15 m3.
V priestoroch 107 a) sú skladované horl‘avé kvapaliny v dvoch prepravných nadzemných nádržiach s obj emom 11
m3. Pod nádržami je havarijná nádrž s objemom 15 m3. V priestoroch 107 b) budú skladované horl‘avé kvapaliny v
prepravných obaloch o objeme 1 m3. Podlaha v miestnosti je vyspádovaná do havarijnej nádrže s objemom I m3.
Skladové haly sú postavené ako identické oceľové skeletové konštrukcie, strechy sú ocel‘ové priehradové
konštrukcie zakryté profilovanými plechmi. Haly sú nepodpivničené, nemajú obvodová plášt‘, predelené sú
protipožiamou murovanou stenou z betónových tvaroviek. Základová konštrukcia hál je tvorená železobetónovými
pätkami a železobetónovými základovými pásmi. Nosná skeletová konštrukcia sa skladá z ocel‘ových stlpov a
ocel‘ových priehradových nosníkov.
Podlahy v skladových halách sú betónové nepriepustné ošetrené ochranným náterom protichemickým Sikafloor
Multicryl Plus a zabezpečené izoláciiou proti priesaku chemikálií a olejov geotextíliou Geofitex 63/70 ± Ekoplast
806 hr. 1,5 mm ± geotextília Geofitex 63/70.
Areál je odkanalizovaný areálovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie. Zrážkové vody zo striech sú odvádzané do
vsakovacieho systému Ronn blok 300 D. Zrážkové vody zo spevnených plóch v bezprostrednej blízkosti skladových
hál a vody z parkoviska pre osobné autá sú pred zaústením do verejnej kanalizácie prečistené v dvoch odlučovačoch
ropných látok typu ENVIA TNC.

Skladová hala III.
Stavbaj e jednopodlažná bez podpivničenia. Pódorys 16,3 x 33,7 m. Súčast‘ou objektu je vybudovaná stáčacia plocha
rozmerov 20 x 4 m opatrená záchytnou nádržou s obj emom 5% z objemu cisterny ktorá stáča dovážanú látku (odpad).
Záchytná nádrž je trvale napojená na vybudovanú havarijnú nádrž objemu 33m3 potrubím DN 200.
Sortiment uskladnených odpadov je vel‘mi róznorodý čo vyplýva zo zoznamu druhov odpadov, ktoré sú predmetom
vykonávanej činnosti. V skladovej hale III sa budú odpady zhromažd‘ovat‘, triedit‘ a následne odvážat‘ na
spracovatel‘ské závody spoločnosti. V objekte budú skladované horl‘avé kvapaliny I., II., III. aj IV. triedy.
V požiarnom úseku bude skladované spolu viac ako 100 m3 horl‘avých kvapalín (325 m3). Odpady budú skladované
v IBC kontajneroch resp. cisternových ocel‘ových nádržiach s max. objemom 30 m3. Cisterny budú na podvozkoch
resp. stabilné uložené na podlahe. Všetky konštrukcie v stavbe sú druh Dl. Súčast‘ou požiameho úseku otvoreného
skladu horl‘avých kvapalínje aj priestor na stáčanie a plnenie.
Prečerpávanie kvapalín bude vykonávané autocisternou zo stáčacej a plniacej plochy. Predpokladaný objem jednej
komory autocisterny je najviac 10 m3. V prípade havárie resp. inej nepredvídanej udalosti počas stáčania resp.
plnenia, budú odkvapy zo stáčacej hadice, alebo sacej pištole, ako aj prípadné odkvapy z motorových olejov a
znečistená voda z manipulačnej plochy zachytávané v záchytnej nádrži, ktorú tvorí stavebne upravená betónová
plocha s rozmermi 20,0 x 4,0 m (manipulačná a stáčacia plocha). Odkvapy budú odvádzané žl‘abom a zvedené
potrubím do havarijnej nádrže 2 x 16,5 m3. Odvádzacie potrubie zo záchytnej nádrže do havarijnej nádrže musí mať
trvale účinný kvapalinový uzáver.
Podlaha v sklade horl‘avých kvapalín je vyspádovaná a vyhotovená z nehorl‘avého a nepriepustného materiálu, ktorý
je odolný proti chemickým účinkom horl‘avých kvapalín.
Sklad horl‘avých kvapalín a stáčacie a plniace miesto je vybavené havarijnou nádržou, túto tvorí samostatná nádrž,
ktorá je umiestnená pod skladom horl‘avých kvapalín. Objem havarijnej nádrže musí zachytit‘ minimálne objem
najväčšieho prepravného obalu. V sklade budú ukladané horl‘avé kvapaliny v prepravných obaloch a cisternových
kontajneroch s najväčším obj emom 30 m3. Havarijná nádrž slúži pre sklad horľavých kvapalín a stáčacie a plniace
miesto s objemom min. 33 m3, ktorá bude prepojená so záchytnými nádržami trvale účinným kvapalinovým
uzáverom. Záchytnú nádrž tvorí podlaha skladu HK a stavebná úprava stáčacieho miesta.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné dodržiavat‘ podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a požiadavky požiarnej ochrany ustanovené v osobitných právnych predpisoch. Zodpovední pracovníci —
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obslužný personál prevádzky a manipulační zamestnanci, ktorí nakladajú s odpadmi sú povinní dodržiavat‘ zásady
popísané v dokumentoch „Prevádzkový poriadok skladu na manipuláciu a skiadovanie odpadu“ a „Opatrenia
pre prípad havárie“, ktoré obsahujú zásady riešenia havarijných situácií spósobených prevádzkou zariadenia. Na
prevádzke je k dispozícii havarijná súprava a v prípade požiaru hasiace prístroje.

V prípade odpadu zaradeného v zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení Vyhlášky MŽP SR Č. 320/2017 Z. z., pod druh odpadu 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy kategória N ide o injekčně ihly, striekačky, obväzy,
ampulky okrem organických odpadov živočíšneho póvodu na, ktoré sa tento súhlas nevzt‘ahuje.

Doba, na ktorú sa súhlas udel‘uje:
Súhlas sa udel‘uje od 27. 05. 2021 do 26. 05. 2026.

V prípadoch ustanovených v ~ 114 ods. 1 zákona o odpadoch móže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmenit‘ alebo zrušit‘.

Podmienky súhlasu:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov dodržiavat‘ ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia všetkých
súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
2. V prípade akýchkol‘vek zmien súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov, požiadat‘ o zmenu tohto
rozhodnutia.
3. Pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov zabezpečit‘ odovzdanie všetkých odpadov, ktoré sa
nachádzajú v areáli zariadenia na zber odpadov, oprávneným organizáciám. Po ukončení činnosti zariadenia na zber
odpadov sa v areáli zariadenia na zber odpadov nesmú nachádzat‘ žiadne odpady.
4. Odpady, ktoré sú predmetom súhlasu, zhromažd‘ovat‘ resp. skladovat‘ výlučne v areáli zariadenia.
5. V zariadení zhromažďovat‘ maximálne také množstvo odpadov, ktoré je adekvátne jeho kapacite.
6. Zariadenie bude splňat‘ legislatívou určené technické, materiálne a personálne požiadavky.
7. 5 odpadom nakiadat‘ tak, aby neprišlo k úniku nebezpečných látok do prostredia.
7. Prevádzkovatel‘ zariadenia bude vykonávat‘ zber komunálnych odpadov na základe zmluvy uzatvorenej s obcou,
v zmysle ~ 81 ods. 13 zákona o odpadoch.

Odóvodnenie
Listom zo dňa 29. 01. 2021, doručeným na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 01. 02. 2021, požiadala spoločnost‘ DETOX s. r. o.,
Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, iČo: 31 582 028 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov v zmysle ~ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch so sídlom zariadenia na Coburgovej 84/2263,
Trnava, k. ú. Trnava, parc. č. 8440/36, 8440/37, 8440/38, 8440/39, 8440/40, 8440/53, 8454/32, 8454/34, 8454/35 v
areáli spoločnosti Eastern Capital s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, ICO: 36 220 477 pričom
presné rozdelenie jednotlivých objektov, ktoré sú predmetom vykonávanej činnosti definuje nájomná zmluva.

Jedná sa o existujúce zariadenie na zber odpadov, do ktorého sú prepravované odpady od držitel‘ov odpadu za
účelom ich zberu, t. j. zhromažd‘ovania od inej osoby vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu
na účely prepravy do zariadení na spracovanie odpadov. Predmetné zariadenie žiadatel‘ prevádzkuje na základe
súhlasu udeleného rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2016/014404/ŠSOH/Du zo dňa 09 05. 2016 v znení zmeny
rozhodnutia Č. OU-TT-OSZP3-2018/032492/ŠSOH/Du zo dňa 22. 10. 2018 a v znení zmeny rozhodnutia Č. OU
TT-OSZP3-2019/021479/ŠSOHJDu zo dňa 01. 07. 2019, ktorý je platný do 26. 05. 2021. Na základe uvedeného
tunajší úrad udelil nový súhlas nadväzne, od 27. 05. 2021, v súlade s ~ 97 ods. 17 zákona o odpadoch v trvaní na
pät‘ rokov, t. j. do 26. 05. 2026.

V prípade odpadu zaradeného v zmysle Vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení Vyhlášky MŽP SR Č. 320/2017 Z. z., pod druh odpadu 18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z hl‘adiska prevencie nákazy kategória N ide o injekčné ihly, striekaČky, obväzy,
ampulky okrem organických odpadov živočíšneho póvodu na, ktoré sa tento súhlas nevzt‘ahuje.
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Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia listom Č. OU-TT-OSZP3-2021/006586-002 zo dňa 11. 02. 2021 oznámil začatie konania v
uvedenej veci a vyzval účastníkov konania na uplatnenie námietok v lehote do 15 dní.
Mesto Trnava listom Č. OSaŽP/36514-12880/2021/Do zo dňa 02. 03. 2021 doručeným na tunajší úrad dňa 02.
03. 2021 ako účastník konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov doložilo
k predmetu konania súhlasné stanovisko s podmienkami, ktoré sú súčast‘ou podmienok tohto rozhodnutia. Ostatní
účastníci konania v stanovenej lehote, ani do doby vydania tohto rozhodnutia, neuplatnili žiadne pripomienky ani
návrhy k podkladu rozhodnutia.

Žiadost‘ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov obsahovala všetky náležitosti v zmysle
~ 22 vyhlášky MŽP SR Č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, a to:
-identifikačné údaje žiadatel‘a,
- sídlo zariadenia na zber odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakiadat‘,
- technické údaje o zariadení,
- spósob zabezpeČenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
-kópia rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G 2007/02758/ŠSMER/Šá zo dňa 05. 12. 2007
— navrhovaná činnost‘ „Zberný dvor spoločnosti EKO-M Slovakia, spol. s r. o. Trnava“ sa nebude posudzovat‘ podl‘a
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
- kópie zmlúv na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu;
kópia zmluvy na zabezpečenie spracovania elektroodpadu; kópia zmluvy na zabezpečenie spracovania a recyklácic
použitých batérií a akumulátorov.
K žiadosti bob d‘alej priložené:
- kópia súhlasu, na ktorého základe vykonáva žiadatel‘ zber odpadov v Čase podania žiadosti - rozhodnutie Okresného
úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia Č. OU-TT-OSZP3-2016/014404/SSOH/Du zo dňa 09. 05. 2016 v znení zmeny rozhodnutia Č. OU-TT
OSZP3-2018/032492/ŠSOH/Du zo dňa 22. 10. 2018 a v znení zmeny rozhodnutia Č. OU-TT-OSZP3-2019/021479/
SSOHIDuzo dňa0l. 07. 2019,
- dokument Prevádzkový poriadok a Opatrenia v prípade havárie,
-kópia zmluvy o nájme nehnutel‘ností uzaWorenej medzi spoloČnost‘ou Eastern Capital s. r. o., Zvolenská cesta 139,
974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 220 477 ako prenajímatel‘om a spoločnost‘ou DETOX s. r. o., Zvolenská cesta
139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028 ako nájomcom uzatvorenej na dobu neurČitú zo dňa 23. 05. 2019 s
presným zadefinovaním jednotlivých nehnutel‘ností, ktoré sú predmetom výkonu činnosti prevádzkovatel‘a.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky Č. 162 písm. d) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku ID: N01-280121-0750
vo výške 11 eur pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a ~ 53 a ~ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možno podat‘ odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Odvolacím orgánomje Okresný úrad Trnava,
odbor opravných prostriedkov, Vajanského 2,91701 Trnava. Toto rozhodnutieje preskúmatel‘né súdom Po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

iČo: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Eastern Capital s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, Slovenská republika

20/20


