
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01  Prievidza____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/016445-004

Prievidza
13. 02. 2023

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonaného správneho
konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje prevádzkovateľovi
zariadenia na zhodnocovanie odpadov: MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza, IČO 36
315 303

s ú h l a s
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
názov zariadenia: Spracovanie polymérneho odpadu
sídlo zariadenia: MAT-obaly, s.r.o., Výrobný závod, Ligetská 31, 972 51 Handlová
kapacita zariadenia: 4000 t/rok.

Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie nasledovných druhov odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
číslo – názov – kategória
02 01 04 – odpadové plasty okrem obalov – O
07 02 13 – odpadový plast – O
12 01 05 – hobliny a triesky z plastov - O
15 01 02 – obaly z plastov – O
17 02 03 – plasty – O
19 12 04 – plasty a guma – O
20 01 39 – plasty – O

Súhlas oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov: MAT-obaly, s.r.o., Cesta
poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza v zariadení na zhodnocovanie odpadov vykonávať činnosti zhodnocovania
odpadov v súlade s prílohou č. 1 k zákonu NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov:
- R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia v mieste
vzniku pred zberom).
- R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá – technológiou
výroby regranulátu polyetylénu.
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V prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú vznikať druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 07 02 13 – odpadový
plast, 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky , 17 04 05 –železo a oceľ, 12 01 18 – kovový kal z brúsenia, honovania a
lapovania obsahujúci olej, 13 02 05 – nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, 15 01 10 – obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, 15 02 02 – absorbenty, filtračné
materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami, 16 01 07 – olejové filtre, 19 08 01 – zhrabky z hrablíc, 20 01 21 – žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, ktoré budú zhromažďované vo vyhradených priestoroch v prevádzke: MAT-obaly, s.r.o., Výrobný
závod Ligetská 31, 972 51 Handlová a následne odovzdávané osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi za
účelom ich spracovania. Uvedené odpady vznikajú v procese zhodnocovania odpadov - triedenie odpadov, čistenie
odpadových vôd resp. údržba technologických zariadení.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Vstupnou surovinou do technológie výroby regranulátu je odpad z nízkohustotného polyetylénu LDPE a
vysokohustotného polyetylénu HDPE.

Technologický postup výroby regranulátu tvoria dve základné časti:
- pracia časť: podávanie na dopravník s detektorom kovov, mletie, pranie, odstreďovanie a sušenie, homogenizácia
a preprava, čistenie odpadovej vody,
- plastifikačná časť: tepelné spracovanie – extrúder, granulovanie, sušenie a homogenizácia, balenie.

Zoznam požívaných zariadení: nákladný dopravný pás, detektor kovov, rezacia jednotka – mlyn TOP 1000x700,
flotačná vaňa + čerpadlo hustých látok WFR 18/5,5, veľká pracia vaňa, závitovkový dopravník, centrifúga, čistička
odpadových vôd, mechanické sušenie fólie, bubny na dosúšanie fólie, doprava fólie do tlakového sila, tlakové silo,
extrúder.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
1. Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov musia byť dodržiavané podmienky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi ustanovené v osobitných právnych predpisoch.
2. Strojné zariadenia prevádzkovať v súlade s technickou dokumentáciou na obsluhu a prevádzku stojov a zariadení.
3. V prípade havarijnej situácie postupovať v súlade s vypracovanými opatreniami v prípade havárie.

Spôsob ukončenia prevádzky zariadenia:
Odpady nachádzajúce sa v zariadení odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom ich
spracovania.

Podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov označiť informačnou tabuľou v súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
2. Plniť povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov ustanovené v § 17 zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Viesť evidenciu odpadov a zasielať ohlásenia v súlade vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
4. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade s vypracovaným technologickým reglementom a
prevádzkovým poriadkom zariadenia.
5. Odpady, ktoré vzniknú v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov, odovzdať len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Súhlas sa udeľuje na určitý čas do 31.01.2028. V prípade nedodržania skutočností uvedených v žiadosti a podmienok
určených v súhlase, orgán štátnej správy môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydaný súhlas zmeniť,
prípadne zrušiť podľa § 114 ods. 1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia a vyjadrenia, ktoré vydávajú orgány štátnej správy podľa osobitných právnych
predpisov.

Odôvodnenie
Spoločnosť MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza požiadala dňa 13.01.2023 Okresný
úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona
NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Spracovanie polymérneho odpadu so sídlom: MAT-obaly,
s.r.o., Výrobný závod, Ligetská 31, 972 51 Handlová.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil začiatok konania a v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariadil ústne pojednávanie listom zo dňa 20.01.2023.

Predložená žiadosť spolu s prílohami obsahovala náležitosti podľa § 21 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Spracovanie polymérneho plastu, technologický reglement, opatrenia pre
prípad havárie, Certifikát č. 0032/VUSAPL/2020 z 19.11.2020 pre výrobok LDPE regranulát.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky podkladové materiály, vykonal
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov a dospel k záveru, že
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je možné udeliť. Platnosť súhlasu bola časovo
ohraničená v súlade s ustanovením s § 97 ods.16 zákona o odpadoch.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 11 € v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov.

Na základe uvedeného rozhodol Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G.
Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných
riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa
MAT-obaly, s.r.o., Cesta poľnohospodárov , 971 01  Prievidza, Slovenská republika
Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, 972 51  Handlová, Slovenská republika


