
 
 

Naše číslo: OU-SA-OSZP-2018/005471-2-Or.-                                                                                                   V Šali dňa: 30. 07. 2018 
 
 

 

 
 

R O Z H O D � U T I E 

 
 
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej  

správy  podľa  § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 
zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva  podľa ustanovenia § 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 (ďalej len zákon 
o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok), 
v znení neskorších predpisov, dáva  žiadateľovi: 

 
a) IČO: 36 543 055                 EISE�, spol. s r.o. 
             areál eisen 1493  

927 03 Šaľa, (ďalej len žiadateľ) 
 

b)         prevádzka:                          Diakovská 1230/10, 927 01 Šaľa  
                                                         k.ú. Šaľa, parc. č. 2897/2, 2897/58, 2897/59, 2897/60, 2097/61  

 
           s    ú    h    l    a    s 

                      
podľa § 97 ods. 1 písm. d)  zákona  o odpadoch,  

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. 
 
c) Zoznam druhov odpadov na zber: 
 
Katal. číslo 
druhu odpadu 

�ázov odpadu 
Kategória 

odpadu 

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O 
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 
12 01 13 odpady zo zvárania O 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 04 obaly z kovu O 
15 01 05 kompozitné obaly O 
15 01 06 zmiešané obaly O 
15 01 07 obaly zo skla O 
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné NL O 
16 01 17 železné kovy O 
16 01 18 neželezné kovy O 
16 01 20 sklo O 
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako u vedené v 16 02 05 O 
17 01 01 betón  O 
17 01 02 tehly O 
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 
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17 01 07 
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné 
ako uvedené v 17 01 06 

O 

17 02 01 drevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty 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 
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 04 
zmiešané  odpady  zo  stavieb  a demolácií  iné ako uvedené v 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

19 01 02 železné materiály odstránené z popola O 
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O 
19 10 02 odpad z neželezných kovov  O 
19 12 01 papier a lepenka O 
19 12 02 železné kovy O 
19 12 03 neželezné kovy O 
19 12 04 plasty a guma O 
19 12 05 sklo O 
20 01 01 papier a lepenka O 
20 01 02 sklo O 
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 
20 01 39 plasty O 
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 

(Podľa Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) 

 
d) Rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude  
     nakladať 

 
Predmetom  súhlasu na zber  odpadov sú odpady kategórie „ostatný“, analýza odpadu sa preto 
nevyžaduje.  
 
e) Technické údaje o zariadení 

 
Zberný areál EISEN -  Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov je v dnešnej dobe 
plnohodnotné zariadenie, spĺňajúci technické a ekologické požiadavky predmetnej prevádzky. V 
areáli sa bude vykonávať zber, zhromažďovanie, triedenie a spracovanie kovových odpadov 
kategórie O – ostatný. Spevnené plochy areálu slúžia na manipuláciu a triedenie vyzbieraných a 
vykúpených odpadov, ktoré budú následne nakladané do pristavených železničných vagónov a 
prepravené do spracovateľských závodov. 
Zariadenie na zber a spracovanie kovových odpadov sa nachádza na Diakovskej ulici č. 1230/10,  
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na parcelách č. 2897/2,  2897/58,  2897/59,  2897/60,  2897/61 na pozemku bývalého areálu 
uholných skladov,  ktorý má žiadateľ v prenájme.  Celková plocha pozemku je 9928 m2. Priestory 
prevádzky si spoločnosť EISEN s r.o.  prenajala na základe zmluvy o prenájme pozemku. Pozemok  
je uzavretý po celej dĺžke prefabrikovaným oplotením. Vstup na pozemok je zabezpečený 
prostredníctvom vstupnej brány od príjazdovej komunikácie. Na pozemku sa nachádza, 
administratívna budova, skladová hala, železničná vlečka a betónová spevnená plocha je v celom 
rozsahu pozemku vyspádovaná a odvodnená do záchytných zberných šácht. Areál je  osvetlený 
vnútro areálovým osvetlením. Prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom a vybavená na 
vstupe certifikovanou váhou.  

Zber ostatných odpadov: 

Odpady do zariadenia sa vozia od pôvodcov, resp. od držiteľov odpadov, s ktorými má spoločnosť 
zmluvu na odber odpadov, resp. z výskytov realizačných prác spoločnosti v miestach,  kde odpad 
vzniká. Pri vstupe sú odpady vážené certifikovanou váhou a evidované. Po odvážení sú odpady 
premiestňované do skladu, kde sú triedené podľa druhov odpadov a uložené v závislosti od zloženia 
odpadu. 
 
Opis technologického postupu nakladania s odpadmi 

Zber všetkých druhov odpadov v prevádzke je až do doby naplnenia množstva potrebného na 
expedíciu v železničných vagónoch. Následne sú odpady odovzdané oprávnenej organizácii 
na nakladanie s odpadmi (t.j. nasledujúcemu držiteľovi odpadu, resp. finálnemu spracovateľovi 
odpadu). 

 
Odpady sa budú prepravovať od jednotlivých pôvodcov a držiteľov odpadov do zariadenia na zber 
odpadov cestnou automobilovou prepravou. Okrem zberu, triedenia, skladovania, zhromažďovania, 
úpravy, spracovania a prepravy sa iné činnosti s predmetnými druhmi odpadov nebudú vykonávať.  
 
f) Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia 

 
Odbornú technickú kontrolu prevádzkovania zariadenia na zber odpadu bude vykonávať p.  Peter 
Blaško – zamestnanec spoločnosti EISEN s.r.o. 
 
g ) Opatrenia pre prípad havárie 
 
V prípade vzniku prevádzkovej nehody pracovníci zariadenia musia prijať bezprostredné opatrenia 
na zneškodnenie následkov prevádzkovej nehody a zabrániť šíreniu jej následkov: 
• Pri úniku tuhých látok je potrebné to miesto vymedziť, pozametať, poutierať vhodnou 

textíliou a použité prostriedky uložiť do určenej nádoby. 
• Pri úniku tekutých látok, napr. organických kvapalín, rozpúšťadiel, olejov, atď. je potrebné 

miesto vymedziť, posypať vhodným sorbentom, nasiaknutý sorbent vyzbierať a uložiť do 
určenej nádoby. 

• Pri vzniku požiaru postupovať podľa platných požiarno-poplachových predpisov. 
• Pri úniku nebezpečných chemických látok a prípravkov postupovať podľa pokynov 

uvedených v „karte bezpečnostných údajov“ (opatrenia prvej pomoci, protipožiarne 
opatrenia, opatrenia pri úniku, mimoriadnych situáciách  a haváriách). 

• V prípade potreby (úrazu) treba poskytnúť postihnutým osobám prvú pomoc  a zavolať 
lekársku pomoc. 

V prípade havárie sú zamestnanci povinní postupovať v zmysle pokynov uvedených 
v schválenom „Havarijnom pláne“. Tento popisuje organizačné a materiálovo-technické 
zabezpečenie riešenia havarijnej situácie a podrobnosti o povinnostiach v prípade havárie 
s cieľom urýchleného zabránenia zhoršenia akosti vôd, prípadne závažného ohrozenia akosti 
povrchových alebo podzemných vôd. 
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h) Dátum začatia prevádzky  

 
Spoločnosť začne prevádzkovať zariadenie na zber odpadov  po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu 
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.  

 
i) Iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu 

 
Predmetná lokalita bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov, číslo 
rozhodnutia OU-SA-OSZP-2018/001807-22 zo dňa 27.02.2018, právoplatné dňom 24.05.2018. 

Zmluvu na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadov nie je potrebné doložiť, 
nakoľko prevádzkovaním zariadenia sa dosiahne konečné zhodnotenie odpadu.  
 
Súhlas dáva Okresný úrad Šaľa, odbor  starostlivosti o životné prostredie,  na   dobu   určitú, 

 
do  30. 06. 2023, 

     
 pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik a zrušenie v zmysle § 114 zákona o odpadoch.                                   
 

O d ô v o d n e n i e 
 
           Dňa 03. 07. 2018 bola na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,  
doručená žiadosť spoločnosti EISEN spol. s r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa (ďalej len žiadateľ), 
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v prevádzke na Diakovskej ceste 
č. 1230/10, 927 01 Šaľa v k.ú. Šaľa na pozemkoch parc. č. 2897/2, 2897/58, 2897/59, 2897/60, 
2097/61. 

Listom číslo OU-SA-OSZP-2018/005470-2-Or.- zo dňa 13. 07. 2018 oznámil tunajší úrad 
účastníkom konania začatie konania v príslušnej veci a upustil od ústneho pojednávania.  
Účastníci konania nevyužili lehotu 7 dní od doručenia oznámenia  nahliadnuť do podkladov 
rozhodnutia a vyjadriť sa k nim i k spôsobu zistenia, navrhnúť jeho doplnenie. 

 Na základe uvedených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

Správny  poplatok  bol  uhradený  platbou  na  kiosku Slovenskej  pošty  a.s. v Šali  na 
Hlavnej ul. č. 2/1   vo   výške 11,00 eur   podľa  zákona   č. 145/1995  Z.z.  o správnych poplatkoch  
v znení neskorších  predpisov, položka 162 písm. c), ID predpisu A04-030718-0044.  

 
P o u č e n i e 

 
 Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 
podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.  

Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov. 
 
 

 
 
Ing. Miroslava Danišová 

vedúca odboru  
 
Doručí sa: 
1./ EISEN, s.r.o., areál eisen 1493, 927 03 Šaľa 
2./ Mesto Šaľa, Nám. sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa   
3./ k spisu      
 
�a vedomie: 
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska  
dolina č. 7, Nitra - odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
 


