OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Námestovo

OU-NO-OSZP-2022/018333-003

18. 10. 2022

Rozhodnutie
súhlas
Výrok
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a
ochranu životného prostredia, podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 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),
udeľujesúhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch pre držiteľa odpadu:
Obchodné meno: WAMP, s. r. o.
Sídlo: Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo
Pridelené IČO: 36 432 717
Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných druhov odpadov:
číslo druhu: názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
kategória
02 01 10 odpadové kovy O
10 02 10 okuje z valcovania O
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 13 odpady zo zvárania O
12 01 21 použité brúsne nástroje a materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 06 01 olovené batérie N
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07 O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O

17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 10 01 odpad zo železa a ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 04 obaly z kovu O
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 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
Miesto prevádzky zariadenia na zber odpadov: Oravská Polhora, parcely C-KN č. 2977, 2978/1 a 2978/2, v kat.
území Oravská Polhora.
Spôsob nakladania s odpadmi: Zber a výkup odpadu sa bude vykonávať od pôvodcov a držiteľov odpadov na účel
prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu: Pri ukončení prevádzky zariadenia
na zber odpadov budú všetky odpady odovzdané do povolených zariadení na spracovanie odpadu, prevádzkové
priestory budú uvedené do takého stavu, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvnom na životné prostredie.
Podmienky kontroly a monitoringu: Vykonávať kontrolu množstva prijatých odpadov. Za prevádzku zariadenia na
zber odpadov zodpovedá odborne spôsobilá osoba.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie je umiestnené v katastrálnom území obce Oravská Polhora (bývalé mechanizačné stredisko), na parcelách
č. 2977, 2978/1, 2978/2. Plocha, na ktorej sa bude činnosť vykonávať bude 3680 m2. Nakladanie s odpadmi
sa bude vykonávať v prenajatých priestoroch. Areál zariadenia je oplotený, uzamykateľný a chránený proti
vniknutiu nepovolených osôb. Vykúpené odpady budú zhromažďované v sklade odpadov a v certifikovaných
kontajneroch. Váhy na váženie množstva odpadov sa budú využívať v existujúcom zariadení na spracovanie starých
vozidiel – prevádzka WAMP, s.r.o., Vavrečka. Zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného
priestranstva obsahujúcou údaje podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia na zber odpadov:
Všetci pracovníci pracujúci na prevádzke (stále i priebežne podľa potreby) sú oboznámení so všetkými náležitosťami
súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci, s evidenciou do zápisníkov bezpečnosti.
Pracovníci sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného
zaradenia. Pracovníci, ktorí sa na prevádzke pohybujú sú povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia, súvisiace
s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie. Ostatné osoby sa môžu pohybovať v priestoroch zariadenia len
so súhlasom vedúceho prevádzky za podmienky dodržania ich príkazov a upozornení.
Po prevádzkovej dobe zariadenia bude zabezpečené uzamknutie oploteného areálu zodpovednou osobou.
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Podmienky súhlasu:
1. Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je
prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
2. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov.
3. Pred vstupom do prevádzky zariadenia musí byť osadená informačná tabuľa viditeľná z verejného priestranstva
s údajmi o názve zariadenia, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov
odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie
zariadenia, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku a jej telefónne číslo.
4. Odpady budú odovzdávané len osobe oprávnenej nakladať s nimi podľa zákona o odpadoch.
5. Pri ukončení činnosti zberu odpadov zabezpečí prevádzkovateľ zariadenia odber všetkých vyzbieraných odpadov
oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch.
6. Povinnosť odpad bezpečne zhromažďovať až do doby jeho prepravy na zneškodnenie.
7. Počas prevádzkovania zariadenia a pri ukončení činnosti je prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov povinný
mať uzavreté zmluvy o odbere odpadov s osobou na to oprávnenou a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
odpadov.
8. V prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Všeobecné ustanovenia:
1/ Tunajší úrad môže predmetné rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť zo zákonných dôvodov tak, ako sa uvádza v §
114 zákona o odpadoch.
Platnosť súhlasov je na dobu: určitú do 30. 09. 2027.
Odôvodnenie
Dňa 26. 09. 2022 požiadala spoločnosť WAMP, Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia zber odpadov.
Žiadateľ predložil:
- zmluvu na odber odpadov uzatvorenú s KOVOT s. r. o. Vavrečka, INSA, s. r. o. Sereď,
- nájomnú zmluvu s MENON, s. r. o. Zvolen,
- zmluvu s obcou Oravská Polhora o nakladaní s komunálnymi odpadmi v zmysle § 81 ods. 13
zákona o odpadoch,
- opatrenie pre prípad havárie,
- rozhodnutie so zisťovacieho konania v zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- identifikačné listy nebezpečných odpadov,
- prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov,
- stanovisko obce Oravská Polhora ako účastníka konania,
- zmluva o nájme nehnuteľnosti a zmluva o nájme nebytových priestorov.
Začatie konania vo veci udelenia súhlasu tunajší úrad oznámil| listom OU-NO-OSZP-2022/018333-002 zo dňa
30. 09. 2022, súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a vyzval účastníkov konania na
uplatnenie námietok. WAMP, s. r. o. na predmetnom konaní požiadala o doplnenie podania o ďalší druh odpadu kat.
č. 16 01 06 - staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce. Ostatní účastníci konania Obec Oravská
Polhora a MENON, s. r. o., Zvolen neuplatnili námietky a pripomienky voči uvedenému prevádzkovaniu zariadenia
na zber odpadov. Z uvedeného pojednávania konaného dňa 13. 10. 2022 bola spísaná zápisnica.
Na rokovaní bola skontrolovaná dokladová časť žiadosti. Počas miestnej obhliadky boli prezreté miesta zberu a
zhromažďovania odpadov. Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v obci Oravská Polhora na pozemku parcelné
číslo C-KN č. 2977, 2978/1 a 2978/2 v k. ú. Oravská Polhora.
Areál zariadenia je oplotený, uzamykateľný a chránený proti vniknutiu nepovolených osôb. Batérie budú
zhromažďované v zabezpečenom sklade a v certifikovaných kontajneroch, kovové odpady – kategórie ostatný
odpad budú zhromažďované na spevnených plochách zariadenia, alebo vo veľkoobjemových a maloobjemových
kontajneroch.
Predmetom zberu a zhromažďovania budú odpady zo železných a neželezných kovov - kategórie ostatný odpad a
odpadové batérie a akumulátory – nebezpečný odpad.
Tieto odpady, ktoré vznikajú navrhovateľovi pri činnosti spracovania starých vozidiel na prevádzke vo Vavrečke
a pri obchodnej činnosti budú zhromažďované v zmysle § 8 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
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niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v zmysle § 16 vyhlášky č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Pri preberaní odpadu do zariadenia vykoná zodpovedný pracovník zariadenia vizuálnu kontrolu, ktorou určí
zaradenie odpadu, meranie hmotnosti odpadu sa určí v zariadení na spracovanie starých vozidiel WAMP, s.r.o. vo
Vavrečke. Zodpovedný pracovník prevádzky vykoná evidenciu v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Prevzatý odpad sa bude zhromažďovať podľa jednotlivých druhov v sklade odpadov, v kontajneroch, alebo
na spevnených plochách zariadenia. Nebezpečný odpad (Akubatérie) budú označené identifikačným listom
nebezpečného odpadu.
Po nazhromaždení dostatočného množstva jednotlivých druhov odpadov, v závislosti od prepravnej kapacity
dopravných prostriedkov a zazmluvnených dodacích podmienok sa odpady budú odovzdávať len osobám
oprávneným nakladať s nimi.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť v zmysle platnej legislatívy
na úseku odpadového hospodárstva a nenašiel dôvody brániace vydaniu predmetného súhlasu na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi.
Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších noviel bol zaplatený vo výške 11 € podľa
položky 162 pís. d) sadzobníka správnych poplatkov.
Na základe týchto skutočností rozhodol tunajší správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku.
Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa
WAMP, s. r. o., Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora, Slovenská republika
MENON, s.r.o., Stráž 223, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
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