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ROZHODNUTIE

okľesný inad Ži|ina' odbor staľostlivosti o Životné pľostľedie' oddelenie štátnej spľávy
vôd a vybraných zložiek životného pľostľedia kľaja (ďalej len okĺesný úľad v sídle kĺaja
Ži\ina1, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa $ 4 ods. 1 zákona
č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné prostľedie a o zmene a doplnení
niektoých zákoĺov v platnom zneni a podľa $ 107 písm. u) zrĺkona č. 79l20I5 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zĺĺkonov v znení neskoľších pľedpisov (zákon
o odpadoch), na základe Žiadosti žiadateľa Mestský podnik Krásno nad Kysucou' s. ľ. o.'
ul. Struhy 83, O23 02 Krásno nad Kysucou, IČo: 50 631 578 avykonaného správneho
konania v zmysle zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov
(správny poľiadok),

udel'uje súhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch na prevádzkovanie pľekládkovej stanice
komunálneho odpadu spoločnosti:

Mestský podnik Krásno nad Kysucou' s. r.-o.'
ul. Struhy 83,023 02 Krásno nad Kysucou, ICo: 50 631 578.

Súhlas sa udeľuje pľe dľuh a kategóriu odpadov zaradený podľa vyhlášky MŽP SR
č.36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod kódom anéľvom;

v mnoŽstve 2 000 ton komunálnych odpadov za ľok.

Kód
odpadu

Názov odpadu
Kategória
odpadu

20 03 01 Zmesov ý komunálny odpad o
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Miesto nakladania s odpadmi:

Žilinsky kľaj, okľes Čadca, k. ú. Kľásno nad Kysucou' parcela KN-C č. 515186,
v priestoroch v pľiestoľoch aľeálu zariadenia na zber odpadov Mesta Kľásno nad Kysucou,
Kysucká č.2,023 02 Kĺásno nad Kysucou".

Spôsob nakladania s odpadmi:

Prekládková stanica komunálneho odpadu - podľa $ 5 ods. 6 zákona o odpadoch
je zariadenie na dočasné uloŽenie a následné pľeloŽenie zmesového komunálneho odpadu
na účely jeho prepľavy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia
na zneškodňovanie odpadov.

Zariadenie slúŽi na dočasné zltomažďovanie komunálnych odpadov z Mesta Kĺásno nad
Kysucou. Ztransportných vozidiel sú odpady pľekladané do veľkokapacitných kontajnerov
(v objeme 30 m3lkontajner) a po naplnení transportnej dávky (2 kontajnerov) sú následne
odvážane z prekládkovej stanice do zazmluvneného zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Technologický postup nakladania s odpadmi:

Zmesový komunálny odpad sa na pľekládkovú stanicu priváňa po príjazdovej komunikácii.
Po jeho prevzati do zariadenia sa véňi na mostovej váhe. Následne sú privezené odpady
dočasne uložené do veľkokapacitných nepriepustných kontajnerov s plachtovým prekĺytím.
Časoý horizont zhromažďovania transpoľtnej dávky odpadu je navľhnutý v závislosti
od intenzity plnenia kontajneľov. Prepľava odpadu do zariadenia na zneškodňovanie odpadov
sa predpokladá vo frekvencii 3 l<rát do týžďňa počas zberu od ľodinných domov a I l<rát

do týždťn počas zberu od bytových domov, aby sa zabránilo preplneniu kapacity pľekládkovej
stanice. Zodpovedný pracovník zabezpečuje v rámci prevádzky spľávnu manipuláciu
s odpadom.

Technické požiadavky pľevádzky zaľiadenia:

Prekládková stanica komunálneho odpadu predstavuje spevnenú komunikáciu, ktorá
zabezpečuje prístup k nakladacej ploche, z ktorej je odpad z transportných vozidiel priamo
prekladaný do veľkokapacitných kontajnerov. Technické vybavenie objektu je súčasťou
pľevádzkového poriadku zariadenia. Vel'kokapacitné kontajnery sú umiestnené na spevnenej
ploche. Počet 4 ks veľkokapacitných kontajnercv zabezpečí stálu prevádzku zaľiadenia, 2 ks
naplnená tľanspoľtná dávka, 2 ks prázdne na qýmenu. V areáli sa nachádza obslužná
komunikácia a prevádzková budova. Priestor prekládkovej stanice je označený infoľmačnou
tabuľou viditeľnou z veľejného pľiestranstva. Aľeál je oplotený, na vstupe vybavený
uzamykateľnou brĺĺnou. MoŽnosť úletov je znižená plachtovým prekľytím veľkokapacitných
kontaj nerov a ldtŽiavaním čistoty pracoviska.

opatrenia pľe prípad haváľie:

Pri vzniku havárie, ktoru môŽe spôsobiť únik nebezpečných látok do Životného pľostľedia,
je potľebné vykonať opatrenia, ktoré zamedzia ich ďalšiemu šíľeniu. Je potľebné postupovať
v zmysle schváleného prevádzkového poľiadku amať zabezpečené dostatočné mnoŽstvo
pľostľiedkov na likvidáciu havárie.
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Bezpečnostné opatľenia pľi pľevádzke zariadenia:

l. Pľacovníci zariadenía sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade
s vnútľoorganizačnými predpismi prevádzkovateľa Mestský podnik Kľasno
nad Kysucou' s. ľ. o..

2. Dodľžiavať pľavidlá bezpečnosti a ochĺany zdravía pri práci a predpisy na úseku
ochľany pred požiarmi.

3. Pľi práci používať ochranné pľacovné pomôcky (rukavice, ochĺanný odev, ochľanné
okuliaľe,...)

4. Pravidelne pľeškoľovať pľacovníko v z bezpečnostných predpisov.
5. Dodržiavať platď prevádzkoqý poľiadok prekládkovej stanice.
6. Používať mechanizmy vo vyhovujúcom technickom stave.

7. Vozidlá sa v aľeáli môŽu pohybovať ľýchlosťou do 5 km/hod.
8. Technické zaťradenia vyvživane pri prevádzke uďržiavať v stave spôsobilom

na bezpečnú prevádzku.
9. Zabezpečiť, aby bol v pľevádzke vývoľený vždy dostatočný priestoľ na manipuláciu

s odpadmi, aby nedochádza\o k preplneniu kapacity.
l0. Zachovávať v prevádzke poľiadok a čistofu.

Súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu sa udel'uje
do:31.03.2027.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivost'o miesto výkonu:

Pred ukončením činnosti zariadenia budú zo zariadenia odvezené všetky zlvomaždené
odpady a miesto výkonu činnosti bude vyčistené. Prevádzkovateľ splní povinnosti pôvodcu
odpadu vo vďahu k ním produkovaným odpadom.

ostatné podmienky súhlasu:

1. Priestory prektádkovej stanice komunálneho odpadu prevádzkovať tak,
aby nedochádzalo knežiaducim vplyvom na životné prostredie akpoškodzovaniu
hmotného majetku.

2. DodrŽiavať ustanoveni a zákona o odpadoch a súvisiacich vykonávacích predpisov.

3. Vykonávať kontľolu množstva pľijatých odpadov na ceľtifikovaných váhach.
4. IJdržiavať pľiestory pľekládkovej stanice čisté, v pľípade ľozsypania odpadov mimo

kontajnerov, tieto hneď upľatať. Vprípade znečistenia prístupovej cesty do zariadenia
zab ezp ečiť j ej vyči steni e.

5. Plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť
6. Pľevádzkovať prekládkovú stanicu s platnou zmluvou o zabezpečení následného

nakladania s komunálnym odpadom v súlade s pľedpismi na úseku odpadového
hospodárstva.

Tento súhlas nenaItrádza iné povolenia asúhlasy vydávané podľa iných osobitn''ých

právnych predpisov.
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odôvodnenie

okĺesnému uľadu v sídle |<raja Ži|ina bola dŤľ- 17. 02' 2022 doručená žiadosť Žiadateľa
Mestský podnik Krásno nad Kysucou' s. r. o., ul. Struhy 83, 023 02 Kľásno nad Kysucou,
ICo: 50 631 578, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie pľekládkovej stanice komunálneho
odpadu podľa $ 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch, druh odpadu 20 03 01 Zmesový
komunálny odpad, kategóľie ostatný odpad, s miestom prevádzky k. ú. Kľásno nad Kysucou,
parcela KN-C č. 515/86, vpľiestoroch aľeálu zariadenia na zber odpadov Mesta Kľásno
nad Kysucou, Kysucká č. 2, 023 02 Kĺásno nad Kysucou. Parcela je zapísaná na LV č. 1812
vo vlastníctve Mesta Kľásno nad Kysucou. Svoju žiadosť žíadateľ odôvodnil tým, Že mesto
nemá vlastnú skládku TKo a ptevoz do vzdialenejších skládok TKo na bežných zberových
autách je ťrnančne nákladné. Z ekonomického i logistického hľadiska sa prevádzkovanie
prekládkovej stanice javí efektívnejšie. Dostatočne vyčlenený priestor areálu zariadenia
na zbeĺ odpadov spolu s vybavením postačuje na jej prevádzku. Zbemý dvor bol daný
do tľvalého uŽívania rozhodnutím stavebného úradu vydaného obcou Zborov nad Bystľicou
rozhodnutím č,. 1337170612020 zo dňa 22. 09. 2020. Súhlas na prevádzkovanie zaĺiadenia
ĺa zber odpadov bol vydaný ľozhodnutím okľesného úradu Čadca, odboľ starostlivosti
o životné prostredie č. OU-CA-OSZP -20201009740-008 zo dia25. 08. 2020 ajeho zmenami
v 2020 a2021. Na prevádzkovanie pľekládkovej stanice sa vyŽaduje samostatný súhlas podľa
$97 ods. 1 písm. t) zákonao odpadoch.

Dňom doručenia Žiadosti bolo na tunajšom úľade začaté správne konanie vo veci udelenia
súhlasu na ptevádzkovanie pľekládkovej stanice komunálneho odpadu. okĺesný úrad v sídle
|aaja Ži|ina listom č. oU-ZA-osZP2-2022l0I5774-002lKon zo dila 28. 03. 2022 oznámi|
začatie konania vo veci a nariadil ústne prerokovanie žiadosti spojené s miestnou obhliadkou.
Na ústnom konaní dňa 05. 04. 2022 boli prerokované podmienky súhlasu vyplývajúce
zustanovenia $ 97 ods. 2 a3 zákona o odpadoch avykonávacej vyhlášky č.37Il20I5 Z.z.,
ktoľou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zŕlkona o odpadoch v znení neskoľších predpisov,
vo vďahu k definícii a účelu prevádzkovania pľekládkovej stanice komunálneho odpadu.
Ročné množstvo prekladaných komunálnych odpadov po zhodnotení hlásení
zpredchádzajicich období bolo uľčené 2 000 ton. Prevádzkovať prekládkovú stanicu
je moŽné s platnou zmluvou o zabezpečení následného nakladania s komunálnym odpadom
v súlade s predpismi na úseku odpadového hospodarstva. Prítomní účastníci konania'
zástupcoviaŽiadateľa a Mesta Kľásno nad Kysucou, súhlasili s vydaním ľoáodnutia.

Ziadateľ v spľávnom konaní pľedložil náležitosti v zmysle ustanovenia $ 26a ods. 1

vyhlášky č. 37ll20l5 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoľé ustanovenía zákona o odpadoch
v znení neskoľších pľedpisov s prílohami:

- výpis z listu vlastníctva LV č. l812
- kópiu pľevádzkového poriadku pľekládkovej stanice komunálneho odpadu
- kópiu rozhodnutí stavebného a užívacieho povoleniaprevádzky zberného dvora
- kópiu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zbet odpadov vydaného okresným

úradom Cadca, odborom starostlivosti o Životné prostľedie
- kópiu zmluvy o odvoze a zneškodnení odpadu s opľávnenou organizáciou WooD

ENERGY, s.ľ.o., Podvysoká, ktoľý je prevádzkovateľom skládky odpadov
- kópiu zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom s Mestom Kľásno nad Kysucou

Súhlas naprevádzkovanie stanice komunálneho odpadu moŽno podľa $ 97 ods. 16 zžkona
oodpadoch udeliť len na uľčitý čas, tj. najviac na päť rokov. Tunajší úrad vtomto prípade
udelil súhlas do 31. 03.2027 vsúlade spodmienku upravenou vcitovanom ustanovení
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zákonao odpadoch azáverov z ústneho konania.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa
zanadenia z o sobitných predpisov.

Žiadateľ zapLatilr správny poplatok formou potvľdenia o úhľade spľávneho poplatku
vhodnote 11,00 € v súlade spoloŽkou 162 písm. aj) zákoĺač.I45ll995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskoľších predpisov.

Na zál<laďe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu moŽno podľa $ 53 a $ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajšom úrade. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčeľpaní ľiadneho opravného prostľiedku.

/x
Ing. arch.

vedúci

Doručuje sa:

1. Mestský podnik Kĺásno nad Kysucou' s. r. o., ul. Struhy 83, 023 02 Kĺásno nad
Kysucou

2. Mesto Kĺásno nad Kysucou, ul. l. májač. 1255,023 02 Kľásno nad Kysucou

Na vedomie

.;i i-I

1 okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova č. 91, O22 0l
Cadca
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