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Rozhodnutie
vo veci podl‘a * 97 ods. 1 písm. d zákona o odpadoch.

Popis konania / Účastníci konania
PALKOV s. r. o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia príslušný podľa ~5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl‘a * 108 ods. 1 písm.m zákona č.79/20 15
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniami
zákona č.7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuj e

súhlas

spoločnosti PALKOV s. r. o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, IČO: 45 926 921 na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov podl‘a *97 ods. 1 písm.d zákona o odpadoch, pre zariadenie umiestnené na pozenikoch registra KN
C parc.č. 5717/17, 5720/19, 5721/3, /4, /6, 5723/3 —/6v k.ú. Podunajské Biskupice, na Odeskej ul. 77v Bratislave.

V zariadení sa povol‘uje vykonávat‘ výkup nasledovných druhov odpadov:

kód: názov odpadu: kateg.:
030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu „0“
12010 1 piliny a triesky zo železných kovov „0“
120103 piliny a triesky z neželezných kovov „0“
150101 obaly z papiera a lepenky „0“
150104 obaly z kovu „0“
160601 olovené batérie „N“
170401 meď, bronz, mosadz „O“
170402 hliník „0“
170403 olovo „0“
170404 zmok „o“
170406 cín „0“
170411 káble mé ako uvedené v 170410 „0“
191001 odpad zo železa a ocele „0“
191002 odpad z neželezných kovov „0“
191201 papier a lepenka „0“



191202 železné kovy „O“
19 1203 neželezné kovy „O“
20010 1 papier a lepenka „O“
200104 obaly z kovu „O“
200133 batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602, alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie „N“
2001400 1 med‘, bronz, mosadz „0“
20014002 hliník „0“
20014003 olovo „0“
200 14004 zmok „o“
200 14005 železo a oceľ „0“
20014006 cín „0“
20014007 zmiešané kovy „0“

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie musí:
• byt‘ oplotené s uzamykatel‘nou bránou
. byt‘ vybavené funkčnou mostovou automobilovou váhou s prepojením na PC a váhou na váženie farebných kovov
• byt‘ vybavené funkčným kamerovým monitorovacím systém
• mať vybudované spevnené manipulačné plochy

byt‘ vybavené vel‘koobjemovými kontajnermi na zber kovov, certifikovanými kontajnermi na zber batérií a
akumulátorov, manipulačnou technikou

disponovať obj ektom, ktorý bude plniť funkciu administratívno — sociálneho zázemia pracovníkov.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Výkup odpadov musí byt‘ vykonávaný zamestnancami za použitia ochranných prostriedkov a dodržiavania pravidiel
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia.

mé podmienky súhlasu:
. Do zariadenia nesmú byť prijaté piliny a triesky zo železných a neželezných kovov, ktoré sú znečistené reznými
emuiziami a mé odpady z kovov, ktoré obsahujú alebo obsahovali nebezpečné latky.
. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, prevádzkovatel‘ požiada hlavné mesto o aktualizáciu zmluvy,
uzatvorenej s hlavným mestom na zber a prepravu komunálnych odpadov v súlade s ~8 1 ods. 13 zákona o odpadoch.

Spósob ukončenia činnosti zariadenia:
Pred ukončením činnosti prevádzkovatel‘ vyvezie všetky odpady zo zariadenia za účelom ich spracovania
oprávnenou osobou a priestory uvedie do póvodného stavu.

Čas, na ktorý sa súhlas udel‘uje:
Súhlas vydáva tunajši úrad na dobu určitú, do 14.10.2026.

Odůvodnenie
Spoločnosť PALKOV s. r. o. požiadala listom doručeným tunajšiemu úradu dňa 08.06.2021 o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa ~97 ods. 1 písm.d zákona o odpadoch, pre zariadenie umiestnené
na pozemkoch registra KN-C parc.č. 5717/17, 5720/19, 5721/3, /4, /6, 5723/3 — /6 v k.ú. Podunajské Biskupice, na
Odeskej ul. 77 v Bratislave.
Zariadenie je t.č. prevádzkované na základe rozhodnutia tunajšieho úradu č. OU-BA-OSZP3-201 6/064275/UBR!II
zo dňa 26.09,2016, vydaného spoločnosti PALKOV s. r. o. vo veci udelenia súhlasu podl‘a ~97 ods. 1 písm.d zákona
o odpadoch.
Nakol‘ko podl‘a ~ 13Sf zákona o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné
predlžovať, žiadateľ požiadal o vydanie nového súhlasu.

Súčast‘ou žiadosti boli nasledovné doklady:
• nájomná zmluva uzavretá medzi prenajímatel‘om, Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosfou Bratislava — Podunajské
Biskupice a nájomcom, spoločnost‘ou PALKOV s.r.o., ktorej predmetom je nájom pozemkov registra KN-C parc.č.
5717/17, 5720/19, 5721/3, /4, /6, 5723/3 — /6 v k.ú. Podunajské Biskupice, zapísaných na LV Č. 3773, účelom nájmu
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je výkup, spracovanie a predaj kovov a papiera a lepenky v súlade s platnými predpismi (prenajimatel‘ je výlučným
vlastníkom pozemkov)
• havarijný plán pre nakiadanie s nebezpečnými odpadmi
• záverečné stanovisko č. 7203/2010-3,4/bj zo dňa 18.0 1.2011 vydané MŽP SR podl‘a zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
odporúčajúce realizáciu navrhovanej činnosti „Výkup farebných kovov a železa, Podunajské Biskupice“
• kúpna zmluva zo dňa 1.8.2016 uzavretá medzi dodávatel‘om, spoločnost‘ou PALKOV s.r.o. a odberatel‘om,
spoločnosfou TSR Slovakia s.r.o., ktorej predmetom je kúpa kovového odpadu
. zmluva o vykonávaní zberu použitých batérií a akumulátorov zo dňa 03.01.2018 uzavretú medzi objednávatel‘om,
organizáciou zodpovednosti výrobcov Spoločný baterkový systém n.o. a zhotovitel‘om, spoločnost‘ou PALKOV
s.r.o., ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonávaf a zabezpečovat‘ pre objednávateľa zber použitých
batérií a akumulátorov a záväzok obj ednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a zaplatit‘ mu odplatu
dohodnutú v zmluve
. zmluvu o zbere odbere a doprave odpadu zo dňa 08.10.2012 uzavretá medzi objednávateľom, spoločnost‘ou
PALKOV s.r.o. a zhotovitel‘om, spoločnosťou AKU — TRANS spol. s r.o., ktorej predmetom je odber odpadových
batérií a akumulátorov.

Začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov oznámil Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek životného
prostredia účastníkom konania listom č.OU-BA-OSZP3-2021/091999-002 zo dňa 22.09.2021, pričom zároveň
nariadil aj ústne pojednávanie spojené s miestnym zist‘ovaním, ktoré sa konalo dňa 29.09.2021 v areáli zariadenia
za účasti konateľa spoločnosti PALKOV s. r. o., zástupcu Hlavného mesta SR Bratislavy a tunajšieho úradu. Z
poj ednávania spojeného s miestnym zist‘ovanhm bola spísaná zápisnica.

Zariadenie na zber odpadov je umiestnené ned‘aleko železničného priecestia v smere na obec Most pri Bratislave.
Areál prevádzky je dopravne prístupný z cesty tretej triedy č. 111/003659 (Odeská ul.), spájajúcej MČ Podunajské
Biskupice s obcou Most pri Bratislave. Priestory o celkovej výmere 5782 m2 má spoločnosť PALKOV s.r.o. prenajaté
od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Bratislava — Podunajské Biskupice, na základe platnej nájomnej zmluvy.
Areál prevádzky so zariadením na zber ostatných odpadov, použitých batérií a akumulátorov kategórie N, resp. so
zariadením na úpravu odpadov (nožnice na plech) bol posúdený v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, s vydaným záverečným stanoviskom Č. 7203/2010-3.4/bj, zo dňa 18.01.2011.
Navrhovatel‘om, resp. uživatel‘om navrhovanej činnosti bola spoločnosť POLÁK spol. s r.o., ktorej nástupcom v
nájme a prevádzke dotknutého zariadenia a areálu vo vzťahu k prenajimatel‘ovi Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosti
Bratislava — Podunajské Biskupice, sa stala spoločnosť PALKOV s.r.o. Súčasný prevádzkovatel‘ zariadenia na zber
odpadov — spoločnost‘ PALKOV s.r.o. prevzala od spoločnosti POLÁK spol. s r.o. celý areál prevádzky zariadenia
na zber odpadov, vrátane všetkých technologických obslužných zariadení prevádzky.

Prevádzka — zariadenie na zber odpadov je z troch strán oplotená plechovým oplotením a zo zadnej strany pletivom
do výšky cca 2 m. Z prednej strany je prevádzka vybavená uzamykateľnou vstupnou bránou.
Prevádzka má spevnený vlastný vjazd k vstupnej bráne. Pred vstupom sú vytvorené spevnené parkovacie miesta
pre zákazníkov prevádzky.
Na vstupe do prevádzky je urniestnená certifikovaná mostová váha pre váženie cestných vozidiel (8000 x 3000 mm),
typ TENZONA, pre odváženie druhotných surovín preberaných v zariadeni. Súčasfou prevádzky je aj manuálna
váha do 1000 kg pre váženie prevažne odpadov z neželezných kovov a batérií a akumulátorov. Prevádzka je
zabezpečená funkčným kamerovým systémom.
Zariadenie je napojené na rozvod elektrickej energie elektrickou prípojkou (osvetlenie, váženie vykurovanie).
Splašková kanalizácia zo sociálnych zariadení je zvedená do dvoch betónových žúmp. Stredisko nie je napojené na
verejný vodovod, na hygienické účely je voda čerpaná z kopanej studne.
Časť pozemku prevádzky tvoria vybetónované plochy a časť plochy spevnené makadamom. V zariadení
sú umiestnené: uzamykatel‘né kontajnery na skladovanie pomocných materiálov a farebných kovov, vaňové
vel‘koobjemové kontajnery, certifikované kontajnery na zber použitých batérií a akumulátorov prenajaté od
spoločnosti Mach Trade s.r.o., unimobunky slúžiace ako sociálne zázemie pre zamestnancov prevádzky a
murovaným domČek s umiestnením administratívnych priestorov prevádzkovatel‘a.
Na dopravu a nakladanie odpadom slúži nákladný automobil s hydraulickou rukou, nákladný automobil na
nat‘ahovanie kontajnerov a nakladač (zn. Fuchs).
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Účastník konania, Hlavné mesto SR Bratislava vydalo k prevádzkovaniu zariadenia súhlasné stanovisko pod č.
MAGS OZP 62392/2021-454373 zo dňa08.10.2021.

Podl‘a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskoršich predpisov žiadateľ uhradil správny
poplatok vo výške 11 eur e-kolkom, nakol‘ko vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov podlieha spoplatneniu (priloha sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka
162 písm.d).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia Po preskúmaní predložených dokladov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat‘ odvolanie podľa ~ 53 a 54 zákona č.71/196‘7 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmat‘ súdom.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

Ičo: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa
PALKOV s. r. o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1 ‚ 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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