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Rozhodnutie
vo veci udelenia súhlasu podľa §97 ods.1 písm.c zákona o odpadoch.
Popis konania / Účastníci konania
WIP Autovrakovisko s.r.o., Agátový rad 3, 931 01 Šamorín
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 doplnení 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 podľa §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 ustanoveniami
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje
súhlas
spoločnosti WIP Autovrakovisko s.r.o., Agátový rad 3, 931 01 Šamorín, IČO: 35 849 355 na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods.1 písm.c zákona o odpadoch pre zariadenie umiestnené na ul.
Galvaniho 12, Bratislave – Ružinove, v k.ú. – Trnávka.
V zariadení sa povoľuje zhodnocovať nasledovné druhy odpadov, zaradené podľa vyhlášky č.365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov:
kód: názov odpadu: kateg.:
150104 obaly z kovu „O“
160117 železné kovy „O“
160118 neželezné kovy „O“
170407 zmiešané kovy „O“
170411 káble iné ako uvedené v 170410 „O“
200140 kovy „O“
Odpady sú v zariadení zhodnocované činnosťou s kódom R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou
z činností R1 až R11 (rozoberanie, triedenie, drvenie, mletie, separovanie), zaradené podľa prílohy č.1 k zákonu o
odpadoch. Pred spracovaním činnosťou R12 môžu byť odpady v zariadení skladované; pre potreby evidencie ide o
činnosť s kódom R13 – skladovanie odpadov pred použitím činnosti R12.
Kapacita zariadenia: 1 000 t/rok
Technické podmienky prevádzky zariadenia:

Zariadenie musí byť zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a poškodeniu alebo odcudzeniu
zhromažďovaných odpadov a vybavené:
• kamerovým systémom pre monitorovanie priestoru s umiestneným kovovým odpadom,
• podlahovou váhou
• strojno – technologickým zariadením umiestneným v priemyselnej hale, ide o: mlyn – drvič MICROMAT, model
1500, mlyn AlpineRotoplex 40/63/Ro HOSOKAWA, pneumatické vzduchom poháňané zariadenie s ventilátorom
Alpine – Zyklon ARZ 450, čistiace zariadenie so záchytnými vakmi, deliacim strojom s vibračnou doskou na výstup
a delenie materiálových zložiek Trenntisch typ TTS 900/1000
• nádobami na odpad – najmä kovové ohradové palety, príp. big – bagy, namipulačnou technikou (vysokozdvižné
vozíky).

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Zber odpadu musí byť vykonávaný zamestnancami za použitia ochranných prostriedkov a dodržiavania pravidiel
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu a poškodeniu zdravia.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pred ukončením činnosti prevádzkovateľ vyvezie všetky odpady zo zariadenia za účelom ich spracovania
oprávnenou osobou a priestory uvedie do pôvodného stavu.
Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje:
Súhlas vydáva tunajší úrad na dobu určitú, do 29.11.2026.
Odôvodnenie
Spoločnosť WIP Autovrakovisko s.r.o. požiadala listom doručeným tunajšiemu úradu dňa 27.08.2021 o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods.1 písm.c zákona o odpadoch, pre
zariadenie na spracovanie starých káblov umiestnené na Galvaniho ul. 12 v Bratislave – Ružinove, v k.ú Trnávka.
Zariadenie na spracovanie starých káblov bolo prevádzkované na základe rozhodnutia tunajšieho úradu č. OU-BAOSZP3-2016/077262/PAE/II zo dňa 23.11.2016, s dobou platnosti do 23.11.2021. Nakoľko podľa §135f zákona
o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať, žiadateľ požiadal o
vydanie nového súhlasu.
Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:
• rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2016/077262/PAE/II zo dňa 23.11.2016 vo veci udelenia súhlasu podľa §97 ods.1
písm.c zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na spracovanie starých káblov
• prevádzkový poriadok zariadenia
• kúpna zmluva uzavretá medzi dodávateľom, spoločnosťou WIP Autovrakovisko s.r.o. a odberateľom,
spoločnosťou TSR Slovakia s.r.o., ktorej predmetom je odovzdanie kovového odpadu a prevedenie vlastníckeho
práva k nemu z dodávateľa na odberateľa, odberateľ prepraví šrot na vlastné náklady
• zmluvu o zneškodnení odpadu uložením na skládke odpadov uzavretú medzi prevádzkovateľom skládky odpadov,
Združením obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne (Čukárska Paka, skládka
na NNO) a spoločnosťou WIP Autovrakovisko s.r.o.
Začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov oznámil Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia účastníkom konania listom č.OU-BA-OSZP3-2021/124242-002 zo dňa 18.10.2021 a súčasne nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 28.10.2021 v areáli zariadenia za účasti
konateľky spoločnosti WIP Autovrakovisko s.r.o., zástupcu hlavného mesta a povoľujúceho orgánu.
Z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním bola spísaná zápisnica, ktorej súčasťou je aj na konaní
vyhotovená fotodokumentácia.
Zariadenie na spracovanie starých káblov je situované v uzavretom, oplotenom a stráženom areáli spoločnosti WIP
Autovrakovisko s.r.o. Na vstupe do areálu je osadená mostová váha.
Technologické zariadenie na spracovanie odpadov je umiestnené v uzamykateľnej prevádzkovej hale, ktorá
susedí s demontážnou halou na spracovanie starých vozidiel. Plocha haly zabezpečuje dostatočný manipulačný aj
skladový priestor, vrátane administratívno – sociálneho zázemia. Plocha haly je betónová, nepriepustná. V hale je
2/4

nainštalovaná podlahová váha, technologické zariadenie na spracovanie káblov. Odpady sú skladované najmä v
kovových ohradových paletách príp. aj v big-bagoch. S odpadmi v kovových ohradových paletách sa manipuluje
pomocou vysokozdvižných vozíkov.
Technologická linka pozostávajúca z nasledovných strojných zariadení:
• MICROMAT, model 1500, mlyn – drvič (kapacita 600 – 800 kg/hod.)
• AlpineRotoplex mlyn 40/63/Ro HOSOKAWA
• Alpine – Zyklon ARZ 450 (pneumatické vzduchom poháňané zariadenie s ventilátorom)
• čistiace zariadenie so záchytnými vakmi
• Trenntisch typ TTS 900/1000 (deliaci stroj s vibračnou doskou na výstup a delenie materiálových zložiek),
Výrobcom jednotlivých zariadení sú spoločnosti HOSOKAWA a LINDNER Recycling Technologie.
Spracovateľská kapacita zariadenia je max. 1 000 t odpadov za rok.
Popis technologického postupu:
• odpady vstupujúce do zariadenia sa po odvážení na zabudovanej podlahovej váhe (model 315A16B) a zaevidovaní
vložia do určeného kontajnera
• pomocou vysokozdvižného vozíka alebo dopravníka sa odseparované odpady prepravia do drviaceho mlyna (typ
MICROMAT model 1500), kde sa odpady rozdrvia na kúsky o veľkosti cca 1 cm
• preddrvený odpad sa následne pomocou dopravníka presunie do druhého drviaceho mlyna (typ Alpine Rotoplex
mlyn 40/63/RO HOSOKAWA), kde sa rozdrví na frakciu o veľkosti 2 – 3 mm
• podrvené častice sa pomocou stlačeného vzduchu dostanú k deliacemu stolu, kde dochádza k finálnej separácií
plastov a kovu
• pred odovzdaním spracovaných odpadov oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch sa odpady opätovne odvážia
a zaevidujú.
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo ku konaniu záväzné stanovisko pod č. MAGSOZP 64353/2021-479350 zo dňa
11.11.2021 s podmienkami, ktoré sú zohľadnené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny
poplatok vo výške 11 eur e-kolkom, nakoľko Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podlieha spoplatneniu (príloha sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie,
položka 162 písm.c).
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 podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č.71/1967 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 preskúmať súdom.
Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa
WIP Autovrakovisko, s.r.o., Agátový Rad 3, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
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Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1 , 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
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