














KRAJSKÝ Únao ŽworxÉHo PRoSTREDIA
V rnpxČÍxp

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3' 911 0l Trenčín

Trenčíne. dř'a |5.12'2009

ROZHODNUTIE

Krajský úrad Životného prostredia v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej sprály v zmysle zákonaNRSR č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a na zák|ade vykonaného správneho
konaniapodťa zákonaě.1|11967 Zb. o správnom konaní

udel'uje súhlas

na prepravu n.u",p"enych odpadov v zmysle $ 7 odst.l, písm. g/ zák.NR SR ě.223l20OI
Z.z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
pre žiadateťa CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., nám. Dr. A.Schweitzera |94,9Í6
01 Stará Turá, okr. Nové Mesto nad Váhom, Ičo :3ó 303 666

Súhlas sa vydáva pre odpady zaradené podl'a Vyhlášky MŽP sR č,.284/2OO| Z.z.'ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov :

Čisto 1l1ázov akategória
Azoznam:
11 01 05 kyslé moriace roztoky
11 01 07 alkalické moriace roztoky
1 l 0l 11 vodné oplachové roztoký s obsahom nebezpečných látok
|2 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény okrem emulzií

a roztokov
|6 06 06 oddelene zhromaŽd'ovaný eIektr o|yt zbatérií

v celkovom množstve 150 t/rok

B zoznam
07 0t 04
07 01 07
07 07 04
0801 l l

08  01  13
08 0 l  17

: " ,
iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
iné organické rozpúšt'adlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
odpadové farby a kaly obsahujúce organické rozpúšt'adlá alebo
iné nebezpečné látky
ka|y z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické
rozpúšt'adlá alebo iné nebezpečné látky

N
N
N

N
N

N
N
N

N
N

N



08 01 21
08 03 17
09 0 l  0 l
09 01 04
1r  01  07
11 01  11
12 0r 06

12 01 07

12 0t  09
12  OI  IO
12 0 t  14
12  01  19
13 01 05
13 01  10
13 01  11
13 01  12
13 01  13
13 02 05
13 02 06
13 02 07

13 02 08
13 03 07
13 03 08
13 08 02
14 06 02
14 06 03
15 01  l0

15 02 02
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odpadový odstraňovač farby alebo laku
odpadoqý toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
roztoky vodorozpustných qivoj ok a aktivátorov
roztoky ustal'ovačov
alkalické moriace roáoky
vodné oplachové roztoky s obsahom nebezpečných látok
minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií
a roztokov
minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií
a roztokov
rczné emulzie aroztoky obsahujúce halogény
syntetické rezné oleje
ka|y z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
biologicky ťahko roz|ožiteť ný stroj ový olej
nechlórované emulzie
nechlórované minerálne hydraulické oleje
syntetické hydraulické olej e
biolo gicky l'ahko r oz|ožiteÍ né hydiaulické olej e
iné hydraulické oleje
nechlórované minerálne m6t6lřové, prevodové a mazacie oleje
syntetické motorové, prevodové a niazacie oleje
biol o gicky f ahko r oz|ožite| né synteti c ké motorové' prevodové
a mazacie oleje
iné motorové, prevodové amazacie oleie
nechlórované minerálne izolačné a teplónosné oleje
syntetické izo|ačné a teplonosné oleje
iné emulzie
iné halogénované rozpúšťadl á a zmesi rozpúšťadiel
iné rozpúšt, ad|á a zmesi rozpúšťadiel
obaly obsahujúce zlyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami
absorbený, filtračné materiály vrátane olejoých filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

16 0I 07 olejové filtre
16 01 13 brzdové kvapaliny
|6 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB
l6 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami

v celkovom množstve 400 t/rok
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:
vyradené zariadenia ob sahuj úce chlórfl uórované uhf ovodíky, HCFC, HFC
r,1'radené zariadeniaobsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené
v160209a160212
nebezpečné časti odstrán ené z vyrad,ených zaiadení
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut'

C zoznam
16 02  I I
t6  02 13

16 02 15
20 0t 2r

N
N
N

v celkovom množstve 30 t/rok.

' Preprava tychto nebezpečných odpadov od póvodcov odpadov z ce|éhoúzemia SR
do neutralizačnej stanice a do zariadenianazbet ŽiadateÍaCHIRANA-PREMA Energetika,
s.r.o.' Stará Turá' nám. Dr.A.Schweitzera l94, okr. Nové Mesto nad Váhom, bude
rca|izovaná automobilovou dopravoLLzaúčelom zneškodnenia v neutralizačnej stanici _
D 9 (A zoznam) a zberu v zaiadeniach na zber odpadov pred ich zhodnotením, resp.
zneškodnením u zmluvných organizácií (B zoznam a C zoznam).

Platnost' súhlasu je do 4. 12.20l'2

Podmienky súhlasu : .:1..!:]
I

, *
"i:!

. :'.+.ř4e].+-n

1. Pri preprave odpadov je neoddelitel'nou súčast'ou prepravných dokladov sprievodný list
nebezpeěných odpadov v súlade s $ 12 odst.2 vyniasty MŽP SR č.28á12OOI Z.z. o
vykonaní niektoých ustanovení zákona o odpadoch.

2. Pri preprave odpadov musia bý súčast'ou sprievodných dokladov aj opatrenia, ako
na|ožiť s odpadom v prípade havrárie.

3. Prevziat, odpad spáť, ak príjemca odmietne. nemóže prevziat, odpad, alebo zanikla jeho
činnost'.

4. Prepravca a dopravca zabezpečí prepravu v súlade s podmienkami ustanovenými
zákonom ě. |68l|996 Z.z. o cestnej doprave v zneníneskoiších predpisov.

5. Prepravca a dopravca je povinný preplavované nebezpečné odpady označit,
identifikačným listom nebezpečného odpadu podťa prílohy 8sz vynásr<ý uŽr sn
č,28312001 Z.z. o vykonaní niektoých ustanovéní zákónao odpadoch.

6. Evidencia o prepravovaných nebezpečných odpadoch sa vedie na Sprievodnom liste
nebezpečných odpadov podťa $ 12 odst.l Ýyhlášky MZP SR č.283/200| Z.z. o
lykonaní niektorych ustanovení zákona o odpadoch.

7. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo
nebezpečné odpady s odpadmi' ktoré nie sú nebezpe8né na účely zníženia^koncentrácie
prítomných škodlivín podťa $ 40 odst.I zákonaNR SR ě.22312001 Z.z. oodpadoch a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov.

8. Pri preprave musí byt' nebezpečný odpa d, zaba|ený vo vhodnom obale a riadne
označený ( podťa zák.NR SR č. 330/1 996 Z.z. o bezpečnosti a ochran e zdraviapri práci
v,znení zák.č.95l2000 Z.z.; zák. SNR č.|2611985 Zb. o požiarnej ochrane v znení
neskorších predpisov a zák.NR SR č. I63l2OOt Z.z. o chemických látkach a
chemických prípravkoch ).

iŘ!Ť+é.EŤě- ..:.- ..:.1' .j.šlEši(*š..
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odóvodnen ie

Spoločnost' CHIRANA-PREMA Energetika' s.r.o. Stará Turá požiada|apísomne
dňa 22.1|.2009 Krajský úrad Životného prostredia v Trenčíne o wdanie súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov.

Podťa predložených doktadov firmy žiadateÍa, ide o prepraq nebezpečných
odpadov od póvodcov z celého územia SR do zariadení na zber oápu.do,, (B zoznam aC
Zoznam ) a do neutralizačnej stanice firmy žiadateÍa ( A zoznam ) kde bude rea|izované
zneškodnenie neutralizáciou týchto odpadov.

Žiadater predložil tunajšiemu úradu nasledovné doklady:
. Výpis z obchodného registra okresného súdu Trenčín' vložka č. 17081/R z II.l.

2009,
. Rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia v Novom Meste nad Viíhom č.

oÚŽptzoo7l}Oo}g zo dňa 6.2.2007 a jehó zmi9n ě. oÚiii;bó8'ói'ď z28.3.2OO8, č.
oÚŽptz009l00139 zo dňa 13'2.2009 ae. oÚŽp 2009102692 zo dňa 4.I2.2OO9 na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,

. Rozhodnutie obvodného uradu Životného prostredia v Novom Meste nad Váhom č.
H-H/ 200 5 l 023 28 /HHL zo dňa 9 . 12.200 5 na pr ev ádzkovani e zariadenia na zber
odpadov z e|ektr ozariadení'

- Rozhodnutie obvodného úradu Životného prostredia v Novom Meste nad Váhom č.
oÚŽptzoo7\OO4|I zo dřn 16.2.2007 a je!t1-zmien r,. oÚŽpnxljió,;:i; z23.||.2OO7' :!'..i::::'......
oÚŽptzoo8/O)g66 zo dňa28.3.2008. t,..sÚŽptzo08/03136 zo dřrul4.11.2008 a č.
oÚŽp 2009/0269I zo dř.n 11.|2.2009 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

- Zmluvu na nakladanie s odpadom medzi Žiadateťom a firmou Kopaničiarska odpa-
dová spoločnost', s.r.o. Kostolné č. 302g20)s zo día 19.2.2008 adodatok č.1 ktejto
zmluve zo día 30.602008,

- Zmluvu o odbere odpadu medzi žiadatel'om a DEToXom s.r.o. Banská Bystrica
č.022301-1689 zo dňa 1.3.2006 a Dodatok č.2 k tejto zmluve z3.3.2008,

. Zmluw ě.03612007 zo dňa |6.7.2007 aaktualizovaná Príloha č.1 ktejto zmluve
z 5.2.2009 medzi Žiadatel'om a spoločnost'ou enviTrans' s.r.o. Dubnica nad Váhom'- Zmluvu č. I28l02l-wR zo dňa 1.8.2003 aPrílohu č.l ktejto zmluve zo dňa 1.8.2003
medzi žiadatel'om a Waste Recycling a.s. Z|,até Moravce,

Zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov zo zanadení na zber odpadov má
CHIRANA-PREMA Energetika' s.I.o. Stará Turá zmluvne zabezpečené u organizácií
oprávnenými na túto činnosť.

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne z preskúmaných podkladov zisti|, že
účelom plepravy nebezpečných odpadovje ich zneškodňovanie D9 v néutra|izaěnej stanici
žiadateť a, resp. ich zber v zariadení na zber nebezpečných odpadov.

Súhlas na prepraw sa nevá'ahuje na prepravu nebezpečných odpadov v obvode
Nové Mesto nad Váhom. Vydanie tohoto súlrlazu je v kompetencii otvodného úradu
životného prostredia v Novom Meste nad Váhom.
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Na základe uvedeného rozhodol Krajsky úrad Životného prostredia v Trenčíne tak,
akoje uvedené vo qýrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 3,5 € v zmysle položky t62 písm.fl zákona č. t45ll995
Z.z. v znení zákona NR SR ě. 23211 999 Z.z. bol zaplatený formou kolkových znárnok'

Poučenie:Proti tomuto rozhodnutiu možno podfa $ 53' 54 zékona č, 7111967 Zb. o
správnom konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom
Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne.
Toto rozhodnutie možno preskúmat'súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

/, ,/)
/ '  

' / )

/ Pnn ln
Ing. Mária Proškovcová

vedúca odboru starostlivosti
o životné prostredie
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Doručí sa:
1. CHIRANA- PREMA Energetika, s.r.o. , nám. Dr. A. Schweitzera I94,

916 01 Stará Turá

Na vedomie:
1. oÚŽp v Novom Meste nad Váhom
2. DETOX s.r.o.' Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
3. K o S, s.r.o. 916 13 Kostolné 390' P.o. Box 72,9160i Stará Turá
4. enviTrans s.r.o., Pod hájom 1090166,01841 Dubnica nad Váhom
5. Waste-Recycling a.s. Továrenská 49, 95336 Z|atéMoravce
6. SIŽP' oIoH Bratislava
7. SAŽP, CoH Bratislava
8. MZP SR Bratislava


