
OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Moravská 1, 907 01   Myjava____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MY-OSZP-2021/000580-002

Myjava
15. 04. 2021

Rozhodnutie
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia zhodnocovanie odpadov

Výrok
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v
zmysle § 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, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

I.

udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia zhodnocovanie
odpadov „STERED® Technológia na zhodnocovanie zmiešaných odpadov zo syntetických technických textílií
recykláciou“

žiadateľovi
obchodné meno: PR Krajné, s.r.o.
sídlo: Krajné 874, 916 16 Krajné
IČO: 36 704 300

1. Súhlas sa vzťahuje na ostatné odpady zhodnocované v zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie sú
nebezpečné (označené písmenom „O“) a ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:

03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien
07 02 13 odpadový plast
08 02 01 odpadové náterové prášky
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla
15 01 02 obaly z plastov
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 19 plasty
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16 01 22 časti inak nešpecifikované
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
17 02 03 plasty
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 12 04 plasty a guma
19 12 08 textílie
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie

Celkové množstvo zhodnocovaných odpadov: max. 4 900 t ročne.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov môžu vznikať nasledovné druhy odpadov v súhrnnom
množstve max. do 400 t/rok (katalógové číslo, názov, kategória, max. množstvo [t/rok]):

07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny, kat. N, množstvo 0,05 t/rok
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky, kat.
N, množstvo 0,20 t/rok
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje, kat. N, množstvo 0,06 t/rok
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, kat. N, množstvo 0,06 t/rok
15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kat. O, množstvo 10,0 t/rok
15 01 02 obaly z plastov, kat. O, množstvo 5,0 t/rok
15 01 06 zmiešané obaly, kat. O, množstvo 30,0 t/rok
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, kat. N,
množstvo 0,30 t/rok
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontami - nované nebezpečnými látkami, kat. N, množstvo 0,20 t/rok
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02, kat. O,
množstvo 4,0 t/rok
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12, kat. N, množstvo
0,10 t/rok
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie, kat. N, množstvo 0,02 t/rok
17 04 07 zmiešané kovy, kat. O, množstvo 0,20 t/rok
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, kat. O, množstvo 0,18 t/rok
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O, množstvo 0,003 t/rok
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05, kat. O, množstvo 5,0 t/rok
19 12 01 papier a lepenka, kat. O, množstvo 0,02 t/rok
19 12 02 železné kovy, kat. O, množstvo 20,0 t/rok
19 12 03 neželezné kovy, kat. O, množstvo 1,0 t/rok
19 12 04 plasty a guma, kat. O, množstvo 0,10 t/rok
19 12 07 drevo iné ako uvedené 19 12 06, kat. O, množstvo 0,10 t/rok
19 12 08 textílie, kat. O, množstvo 15,0 t/rok
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov), kat. O, množstvo 100,0 t/rok
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12
11, kat. O, množstvo 330,0 t/rok
20 01 01 papier a lepenka, kat. O, množstvo 5,0 t/rok
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, kat. O, množstvo 0,10 t/rok
20 01 11 textílie, kat. O, množstvo 0,10 t/rok
20 01 25 jedlé oleje a tuky, kat. O, množstvo 0,003 t/rok
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37, kat. O, množstvo 10,0 t/rok
20 01 39 plasty, kat. O, množstvo 10,0 t/rok
20 03 01 zmesový komunálny odpad, kat. O, množstvo 50,0 t/rok
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2. Určenie miesta nakladania s odpadmi:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Krajné 874, 916 16 Krajné
(dátum začatia riadnej prevádzky: 1. 6. 2013)

3. Spôsob nakladania s odpadmi:

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

4. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa udeľuje na dobu do 15. apríla 2026.

5. Podmienky výkonu činnosti:
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude prevádzkované podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku,
- za každý deň prevádzky zariadenia bude vedený prevádzkový denník podľa § 10 ods. 9 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- v prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia
požiada prevádzkovateľ o zmenu rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch.

II.

ruší

rozhodnutie č. OU-MY-OSZP-2016/000537-2 zo dňa 25. 4. 2016, ktorým bol udelený súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „Recyklácia syntetických textílií, Krajné“ podľa §
97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch pre spoločnosť PR Krajné, s.r.o., Krajné 874, 916 16 Krajné, IČO: 36 704 300.

Odôvodnenie
Podaním doručeným dňa 12. marca 2021 bola tunajšiemu úradu predložená žiadosť spoločnosti PR Krajné, s.r.o.,
Krajné 874, 916 16 Krajné, IČO: 36 704 300 o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch pre prevádzku tejto spoločnosti: Krajné
874, 916 16 Krajné.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné náležitosti:
1. Žiadosť vypracovaná v súlade s § 23 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch,
2. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov „STERED® Technológia na zhodnocovanie
zmiešaných odpadov zo syntetických technických textílií recykláciou“,
3. Kópia rozhodnutia Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MY-
OSZP-2016/000537-2 zo dňa 25. 4. 2016, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch v predošlom období,
4. Kópia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín pre žiadateľa.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Prevádzkovateľ požiadal tunajší orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Podľa § 135f zákona o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať. Z
tohto dôvodu sa rozhodnutie č. OU-MY-OSZP-2016/000537-2 zo dňa 25. 4. 2016 (pôvodná platnosť súhlasu do 25.
apríla 2021), ktorým bol spoločnosti PR Krajné, s.r.o. udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, ruší a nahrádza ho nový súhlas.

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch možno súhlas udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Vzhľadom na
vyššie uvedené tunajší úrad udelil predmetný súhlas s platnosťou do 15. 4. 2026. Platnosť súhlasu podľa odseku
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17 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak
sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri
mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených podkladov dospel
k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 11,00 eur na základe vystaveného platobného predpisu
M00-120421-2783 v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
položka 162 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov.

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 do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Myjava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Anna Lajdová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10117

Doručuje sa
PR Krajné, s.r.o., Krajné 0/874, 916 16  Krajné, Slovenská republika


