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Okresrrý ťrrad Nitra. odbor stalost]ivosti o životné prostredie, oddelenie oclrran1,
prírod1' a vybraných zložiek životnélro proslredia kraja. ako príslušnÝ orgán štátrrej správy
podi'a zákona č. 52512003 Z.z. o štátnei sprár,,e starostlirlosti o ži,,lotrré prostredie a o zn-lene
a doplrrení niektorych zákonov l, znení neskorších predpisov a podi'a zák. č. 79l20I5 Z.z.
o odpadoclr a o zmene a doplnení rriektor]ch ákonov t, znení neskor:šíclr predpisor, (d'alej

,zákon o odpadoch") v sťrlade s § 46 zák. č, 7111967 Zb. o správnom konaní (správn1,
poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmarrí žiadosti podarrej dňa 30,09.2019

udel'uje súhIas

podl'a § 97 ods,l písm. h) zákona o odpadoclr na zhoclnocovanie odpadov nrobilnýnr
zariadením - nrobilný čelust'ový dlvič McCloskey J4Ov2 a mobilné triediace zattadenie
McCioskey R70 (d'alej ,,nobilné zariadenie") pre spoločnost':

Názor,:
Sídlo:
IČo:

EISEN s.r.o.
areál eisen 1493,927 03 Šal'a
36 543 055

na mobilrrom zariadení je rnožné zhodnocovat' nasledovné druhy oclpadov zaradené
v zmysle prílohy č. 1 k vylrláške MŽP SR č. 36512015 Z. z.. ktorou sa ustanovuje
Katalóg oclpaclov do kategórie ostatné odpady pod číslom:

10 12 08 - odpadová keramika, odpadové telrly. odpadové obkladačky a cllaždice
a odpadová kamenina po tepelnorn spracorzaní

10 13 11 - odpady zkompozitných materiálov na báze cementrr iné ako uvedené
v 10 13 09 a 10 13 10

1 0 13 14 - odpadový betórr a betónový kal
16 11 06 - výmurovky a žiaruvzdorrré materiály z nemetalurgickýclr plocesov iné ako

uvedenév 16 11 05
17 01 01 - betón
17 0l 02 - tehly
l7 01 03 - škridly a obkladový materiál a keranrika
17 01 07 - zmesi betónlt, tehál, škridiel. obk]aclovéiro mateliálu a lteramili1, irré alio

ltvederré.,, 17 0i 06
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170302-
170504-
170506-
i70508-
170802_
170904-

200202-

bitúnlerlor e ztllesi illé alio uveclené r, 17 03 01

zenrina a katlletrivo iné ako uvedené v 17 03 03

výkopor á zetllilra illá alio ttvedená r, 17 05 05
štrli zo žele zrric'ného zl,ršklt iný ako itvederrý r, ] 7 05 07
stavebné nrateliálr,rrabáze sacln,iné ako ul,edené r, 17 08 01

zmiešané odpadl,zo starlieb a derrrolácií irré ako ltvedelré v i7 09 01.
1709a?a170903
zenrina a kanletlivo

odpad1,, budťr zhodnocované činnost'ott zaradenou v zm_ysle pr,ílolry č. 1 k zákorru
o odpadoclr:

R5 - recyklácia alebo spátné získavanie iných anorganických materiálov

. súhlas sa udeťuje do: 30.09,2024

techni cké požiadavk.v prevádzkv zariacleni a :

Mobilná drvička a nrobilná triedička brrdú urniestnené a prer,ádzkované v nrieste vzniku
odpadov na vylrraclenom nrieste (na spevnenej ploclre, prípadne prianro rra zerni). kde sa

unriestnia tak. aby sa zabezpečili proti posunutiu. prevr,áteniu alebo inénlu pohybu.
Mobilná triedička móže bý'použitá sanostatne, aiebo ako súčast'mobilnej drvičky.
Pl,esut-t z jedrrélro miesta na clruhé sa bude vykonávat' letr ponrocou t'ahača.
Presun rnobilrrýclr zariaderrí r, rámci jednej čirrnosti (stavby) sa brrcle r,,ykonár,at' jazdou
n a pl 3 5 6 gh (1rír s erri c o r,1, p oj azd lrydr orn otoro r1,).

\Iobilné zariadenia buclú slúžit' na triedenie alebo drvenie rózn;,gh drulrov stavebrrých
odpr3do., (spracol,anie nelepivých, stredne tvrdých až tvrdých stavebnýclr sutí, betónol,
pane1ol,. drvenie živičných povrclrov ciest ako i irré druiry stal,ebných odpaclov s

pevnost'oll tlakr-r do 300 Mpa) od róznych póvodcov stavebných odpador,.
V prípade. ak sa bude spracovár,at' prašný odpad, zabezpečí sa n-ianuá]ne kropenie l,odou
tak. ab1, doš1o k narinrálnenru obmedzeniu nrnožstava vznikajúceho praclru,
Výslednýnr produktotn zhodnocovania bude recyklát róznych fi,akcií (vel'kost'výstupného
produktu blrde 0-125 mm), ktorý sa bude skladovat'na vol'nýc]r plocháclr. Technologické
skúšky recyklovaných materiálov (podl'a § 2 ods, 1 písn, f) a i) zákona č.264l1999 Z, z, o
teclurických požiadavkách na výrobk,v a o posudzovaní zhodv a o zn,ieí}e a doplnerrí
niektorych zákonov v zneni rreskoršíclr pledpisov) zaručia deklarované paranretre
recyklovanýclr surovíir,
Získaný recyklát sa potržije prianro na mieste zhodnocovania" alebo sa preplayí na iné
miesto určenia,
Mobilný čel'ust'or,ý drvič McCloske1, J4Or,2 na pásovom poclr,ozku rrrá hoclinovú kapacitu
podl'a tzv. štítkovej lrodnoty 200 - 2,50 t/hod. t.z. predpokladaná ločná kapacita brrcie

416 000- 520 000 ton ostatnélro odpadu.
Mobilné triedjace zariadenie McCloskey R70 s dvojvrstvovým triedičom na pásovom
podvozku rrrá hodirrovú kapacitu podl'a tzv, štítltovei lrodnot1, 200 t/hod. t.z. predpol<ladaná
ročrrá kapacita bude 416 000- 520 000 ton ostatného odpadu.

bezp ečno stné op atreni a pri plevácl zl<e zaiadenía
- zariadenia rl.užír,ané pri výkone čirrrrosti je potrebrré uclržiavat' v stave spósobilotrr na

bezpeČrrú prevádzliu. aby nedochádzalo k neželatrÝlrr úniliorrr plevádzkor,ých kl,apalírr.
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musia bl.t' plal,idelrre podrobetre{ revíziálrr a kontrolánr. lttoré rl},p]ýr,aiil z platrrýcil
predpisov na úseku ocirrarry zdravia a bezpečtrclsti pri práci.

- iroužívarrie osobnÝch ocirralrnýclr ponrócoli pri obsiuhe rrrobiirrélro zariadelria
- praviclelné ročné preškolovanie pracovtlíkov z prevádrk6lrých a bezpcčrrosttrÝch

predpisol,
- dodržiavat' ostatné bezpečrrostrré opatrenia uvedetré l,sc-hvá]enonr prer,áclzkovom

poriadku rnobilného zariadenia. talr ab1, nedošlo k olrrozeniu zdlaviil a životnéiro
prostreclia pl,i jeho prer,ádzke.

n pcldtnienky sťrlrlasu:

1. Najrreskór 7 dní vopred písomne ohlásit' orgánu štátnej sprár,y odpadového
1rospodárstva (okresný ťlrad), r,l<torého itzemnonr obvode bude zlrodrlocovat' odpady.
nriesto. iide btrde túto činnos1' rrykonárlat', drlllt, kategóriu a predpolilaclané trrnožstl,o
odpadu. ktorý bude zhodnocovaný a preclpokladarrý čas rýi<onu činnosti (§ 17 ods. 1

písrn. g) zákona o odpadoclr).
2. Na rrrobilrront zariadení zhodnocovat'len odpadl,v sťrlade s týmto rozhodnutín,
3. S nebezpečýlrri odpadnri. ktoré vzrriklú pri prer,ádzke mobilrrélro zariadetria nakladat'

l, sťllade scl zákonom o odpadoch azabezpečil' iclr zlrocitiotetlie a]ebo zneškoclnenie
u subjektov, ktoré majťr r,l,darrý súlrlas_na nakladanie spredmetnýrrri rrebezpečrrýrrri
odpadmi.

4. Mobilné zariadenie prevádzkovat' r, sťllade so schválenýnr prevádzkovým poriadkom
zaňadenía,

5. Pri preváclzkovaní rnobilného zariadenla dodržiavat' ustanovenia zžů,ona o odpacloch
a j eho r,l,konár,acíclr predpi sov.

. spósob ukončenia činnosti zariadenia
- pred ukotlčenínr čirrnosti zariadenia zabezpečít' zhodnotenie prípadne zneškoclnenie

l,šetkých druhov odpadov, ktoýclr je prevádzkovatel' držite]'ont resp. pór,odconr.
- ukončenie činrrosti zariadenia bude oznámené príslušnétnu orgánu štátnej sprály

odpadovélro hospodárstva. ktolý udelil súlrlas na jelro preváclzkovarrie rrajneskór do
30 dní po ukončení činnosti.

Tento sťilrlas tlenahrádza ostatrré súlrlasy udel'or,ané pocll'a zákona o odpacloch.

od6yodnenie
EISEN s.r,o., Šal'a (ďalej ,,žiad,aíel"') podala dňa 30.09.2019 rra Okresrrý ťrracl Nitra,

odbor starostlivosti o životrré prostredie. oddelerrie oclrrany prírody a vyblaných z\ožiek
životrrélro prostredia kraia žiadost' o udelenie súhlasu na prevádzkovanie nrobilného
zariadenia na zlrodnocovanie oclpadov - rrrobilný čelust'or,ý drvjč McCloskey .T4Or,2 a rnobilné
triediace zariaderrie McCloskey R70 (ďalej ,.mobilné zariadenie"),

Žiadost' obsahovala pr:edpísané rráležitosti v zmysle zákona o odpadoch a lyhiášk_v
č, 37ll20I5 Z.z.. ktorou sa vykorrávajir rriektoré ustanovenia zákona o odpadoch t,znení
rresl<orších predpisov,

Správny orgárr pri rozhodovaní o udeienie súlrlasu na ptevádzkovanie rnobilnélro
zariaderria na zlroclnocot atlie oclpaclov rl,cháclzal z nasledcr.irých dok]ador,:
- žiadost'spoiočrrosti Green Wave Rec,vclirig s.r.o.. Nilra,
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- kťrpna zntlLtva č. C17123ll<Z zo dria 22.08,20,17 meďz,l I({]}{N--q]ovaiqia s,r.o., Setrec
a EISI]N s,r.o.. Šal'a nÉ} rriobilný čelr.tst'or,Ý drvič McC]losker, J4Or,? a preberací
o oclovzdár,ací plotoliol ltzatrlorellÝ r, znr,vsle 1ejto zrr:rlrrl1,^

- preberací o odovzdávací 1rrotcrkol uzatvoretlý v zt-ttl,s}e zniluv1. č. 1 8108/}JZ zo cliia
10.09.2018 medzi KUHN-SLOVATilA s.r,o,. Setlec aEISF]N s.r.o.. Širl'a na rrrobilrrý
če]ust'olrý triedič N4cCloskey R70 zo dňa 19.09.201 8 a í-alttťrra 2 l 005300.

- plotoltol o skťršlie č.40-18-0l14 zo dria Z0.02.20i6 16 l,ýrobol< Bctónol,ý l,ýrobol< -
rec1,lilované kallenivo 45l90 nlnl vypracovanj, 'rechrrickým a sliťlšobnýrr' ťtstavott-l

stavebtrýnr. n.o. Bratislava. Skúšobtré pracol,isko Nitra.
- r,r,lrodnoterrie výslecll<ov sliúšok zo dňa 23,02.2018 pre vÝrobok recykiované kanlenjvo -

i1,lrovtrje EN 13242,, 2002 + A1:2008 - Kanetrivo do nestmelenýclr ah.vdlatrlick_v
strrlelerlýcl-r rrrateliálov použír,arrých v inžiniersltom slavitei'stve a pri výstavbe ciest
\,},praco\rallé Teclrrrickýrrr a skúšobným ústavom stavebnýn. n.o. Bratislava

- zár,erečtré stanovisko z procesll posuclzovatlia vplvvorl na životné prostreclie číslo
139912019-1.7lno. zo dria 26.a4.2a19 vyclané N4ŽP SR, odboronr posudzovania rplvv na
žil,otné prostreclie.

Z preskťrirrania žiaclosti a pliložených doliiacioi, llplýl,a. že na rnobi]noili zariaclení
budťr činrrost'ou R5 - recyklácia alebo spátné_ získavanie inýcir anorganických materiálor,
zlrodnocovatlé ostatné oclpady spósobonr r1,lrovujúcini požiadavkám zákorra o odpadoclr.

Správny poplatok vo výške 1l eur vznysle položk1, 162 písm. h) zákona NR SR
č, 145,/1995 Z.z. o sprár,rrych poplatkoch v znení rresltorších pledpisov bol zaplatený fonnou
e-kolkr-r.

Plattrost' súhlasu bola stanoverrá v sillade s § 97 ods. 1J zákona o ocipadocli,

Na základe uvedenélro Okresný ťtrad Nitra, odbor starostlivosti o životrré prostredie.
oddelenie oclrrany prírody 3 1,ybraných z\ožíek životrrého prostredia kraja rozlrodol tali, ako je
uvedené vo výrokovei časti tolrto rozhodrrutia,

Poučenie

Proti tornuto rozhodnutiu je možné podat'odvolanie podl'a § 53 zák. č 1111967 Zb.
o sprár,tlom konaní v znení rreskorších preclpisov.

Podl'a § 54 cit. zákona odvolanie sa podáva rra Okresný úracl Nitra. odbor starostiivosti
o životné prostredie, odclelenje oclrrany pr,írody a r_l,brarrýclr zložiel< životného prostredia
kraja v lehote 15 drrí odo ciňa doručenia rozlrodnutia. V prípade, že tetrto správrr1,orgárr
nerozhoclne vo veci sán, postťtpi lro príslušnénu oilr,olacienru orgátru,

Toto rozlrodrrutie je preskírrrratel'rré súdonr, po vyčerparrí riadrrych oplavnÝch
prostrieclkor,.

-ť*
Irrg. Jana titetýova

vedúca oclboru
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I}oručí sa:
1, EISEN s,r.o., aleál eisen 1493, 92103 Ša]'a + pi,cr,ádziiov;í, poriadoli
Na vedomie (po ;rrá1,oplatnosti):
2. Okresný irrad Šal'a, OSZP, Hlavriá 211,g27 01 Šal'a
3. Ministerstvo ŽP SR . Nán, L. Štťrra 1. 812 35 Blatislava
4. SIŽP. IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitr:a. Mariárrska dolina ].949 01 Nitra
5. Okresrrý itlad T.Jitla, OSZP1. k spisonr
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