
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. Štefánika 526 1
064 01 Stará Ľubovňa____________________________________________________________________________________
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Číslo spisu
OU-SL-OSZP-2020/002032-006

Vybavuje

31. 03. 2020

ROZHODNUTIE
v zmysle § 97 ods. 1 písm. c/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorým

sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
1. POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10 , 065 03 Podolínec
2. Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 ods. 1/ 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, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e/ zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve podľa § 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 č. 79/2015 Z.z. o odpadoch),
na základe žiadosti spoločnosti POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec, IČO: 31 679 137 a
vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“)

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre žiadateľa POLYFORM, s.r.o. a to činnosťou R 3 a R 13 podľa prílohy č. 1/ zákona o odpadoch.

Údaje prevádzkovateľa zariadenia:

Obchodné meno: POLYFORM, s.r.o.
Sídlo: Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec
IČO: 31 679 137

Údaje zariadenia:

Sídlo prevádzky zariadenia: Profitcentrum Stavba, Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec
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Spôsob nakladania: Zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu činnosťou:
R 3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa
nepoužívajú ako rozpúšťadlá;
R 13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1 až R 12
(okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Druh a kategória odpadov: zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 3 a R 13 sa vzťahuje na kategóriu
„ostatných odpadov“ zaradených podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov nasledovne:

číslo druhu odpadu názov druhu odpadu kategória odpadu
________________________________________________________________________
07 02 13 odpadový plast O
15 01 02 obaly z plastov O
17 02 03 plasty O

Kapacita zariadenia: 600 ton ročne

Doba platnosti súhlasu: do 31.03.2025

Technické požiadavky prevádzky zariadenia: - drvenie
- lisovanie
- rezanie

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia: zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného
polystyrénu môžu obsluhovať výhradne pracovníci, ktorí boli oboznámení s pracovným postupom, dodržiavať
všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v technologickom reglemente a zabezpečiť, aby v súlade s prevádzkovými
predpismi nebol odpad z expandovaného polystyrénu vystavený vysokým teplotám.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia: v lehote 30 dní pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie
odpadov je potrebné túto skutočnosť oznámiť Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné
prostredie a predložiť evidenciu o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 písm. e, f, g/ zákona č. 79/2015
Z. .z. o odpadoch.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti: Prevádzkovateľ zariadenia je povinný plniť povinnosti
§ 14 a § 17 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (okrem iného) :
1. Prevádzkovať zariadenie podľa technologického reglementu a v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
ktoré musia byť na prístupnom mieste zariadenia.
2. Zverejniť zoznam odpadov, na ktorých zhodnocovanie je oprávnený a označiť zariadenie informačnou tabuľou v
zmysle § 6 Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona.
3. Viesť a uchovávať evidenciu o zhodnocovaných odpadoch v zariadení.
4. V prípade havárie postupovať podľa vypracovaného Havarijného plánu.
5. Umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností.
6. Oznámiť zmeny skutočností, podstatných pre vydanie súhlasu (o. i. zmenu prevádzkovateľa).
7. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť
v súlade s ustanoveniami § 114 ods. 1/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
8. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Odôvodnenie
Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec požiadala dňa 31.01.2020 Okresný úrad
Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 97 ods. 1 písm. c/ zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 3 (recyklácia
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alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá) a R 13 (skladovanie odpadov
pred použitím niektorej z operácií označených ako R 1 až R 12); pre svoju prevádzku v meste Podolínec, ktorá sa
nachádza v územnom obvode Okresného úradu Stará Ľubovňa.
Vzhľadom k tomu, že žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti pre vydanie rozhodnutia – udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie vyzval žiadateľa o doplnenie podania, t.j. zaplatenie správneho poplatku v hodnote 11,00 eur v zmysle
zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a doplnenie technologického
reglementu (technických údajov zariadenia) a zároveň Rozhodnutím číslo: OU-SL-OSZP-2020/002032-002 zo dňa
24.02.2020 konanie prerušil.
Po zaplatení správneho poplatku a doplnení potrebných náležitostí (02.03.2020) bolo oznámené účastníkom začatie
konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (v zmysle § 97 ods. 1
písm. c/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) a súčasne zvolané ústne pojednávanie na Okresnom úrade Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa a na mieste prevádzky zariadenia v Podolínci na deň 18.03.2020, z
ktorého bola vyhotovená zápisnica, Mesto Podolínec sa konania nezúčastnilo.

K žiadosti boli doložené náležitosti:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona (činnosti R 3 a R 13),
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov (technologický reglement),
- technické údaje o zariadení (prevádzkový poriadok),
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- dátum začatia prevádzky
- iné údaje - správny poplatok v hodnote 11 € bol zaplatený na základe výzvy dňa 27.02.2020 (Potvrdenie o úhrade
správneho poplatku E-kolok zaplatený cez klientske centrum Stará Ľubovňa) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa položky č. 162 písmeno c/, ktorá je uvedená i v
článku III, v prílohe časti X. Životné prostredie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je existujúca prevádzka od roku 1994. Nachádza sa v prevádzkovej hale
spoločnosti POLYFORM, s.r.o., ktorá uskutočňuje proces výroby expandovaného polystyrénu EPS v areáli, na
južnom okraji mesta Podolínec, na ulici Terézie Vansovej 10. Dopravne je areál prístupný z cesty I. triedy, v smere
Podolínec – Lomnička.

Areál výroby EPS a zariadenia na zhodnocovanie EPS je oplotený, s vstupnou bránou a vrátnicou, kde je neustála
strážna služba. Areál prevádzky je vybetónovaný, nachádzajú sa tu
výrobná hala, skladovacie a manipulačné priestory, administratívna budova, váhové zariadenia.
Technologický postup recyklácie odpadov z EPS pozostáva z: 1. Drvenia, 2. Lisovania (zmiešavanie, speňovanie)
a 3. Rezania.
1. Opis Drvenia: skladovanie, triedenie a drvenie na technologickom zariadení - mechanický drvič MOLDEX
WIESER VBM 1350, mechanický drvič Erlenbach EKB 1400;
2. Opis Lisovania: skladovanie, predpeňovanie na predpeňovacom zariadení - (PREEX 12000, PREEX 7000,
skladovacie silá), zmiešavanie na zmiešavacom zariadení – ERLENBACH; lisovanie na zariad. bloková forma BF
2 – Erlenbach EBV-FB
3. Opis Rezania: rezanie na techn. zariadení – automatická rezacia linka VUMZ 1, rezacie zariadenie PE10 Slicer/
Theoc; balenie na baliacom zariad. – TIRAFILM 130/T90, TIRAFILM 130S. Výstupom ZZO (zariadenia) sú
výrobky a to dosky, prírezky, tvarovky z EPS.
Ide o materiálové zhodnotenie mechanickou recykláciou s termickou úpravou pôsobením pary a následným
ochladením chladiacim médiom, výstupom je expandovaný EPS blok a teda sú splnené podmienky na udelenie kódu
činnosti R 3 podľa prílohy č. 1/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zhodnocovanie odpadov sa uskutočňuje podľa
technologického reglementu a vypracovaného a schváleného prevádzkového poriadku.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených podkladov a
po vykonanom správnom konaní konštatuje, že žiadateľ splnil podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie
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zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na základe uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Platnosť súhlasu správny orgán časovo obmedzil na dobu 5 rokov. Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Zároveň si žiadateľ bude plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok
a predpisov v odpadovom hospodárstve.

Správny poplatok v hodnote 11 € bol zaplatený na základe výzvy dňa 27.02.2020 v zmysle zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa položky č. 162 písmeno c/, ktorá je
uvedená i v článku III, v prílohe časti X. Životné prostredie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1/ a ods. 2/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. gen. Štefánika č. 1, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má
odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Doručuje sa

POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10
065 03 Podolínec
Slovenská republika

Mesto Podolínec
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolínec
Slovenská republika


