OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8, 917 02 Trnava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Trnava
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27. 10. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. p) zákona o
odpadoch / ECS Slovakia, s. r. o., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ustanovenia § 107 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, udeľuje
súhlas
na vykonávanie prípravy na opätovné použitie podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch žiadateľovi:
ECS Slovakia, s.r.o., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 44 377 398,
Súhlas sa udeľuje na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, druh odpadu uvedený vo vyhláške MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu kategória odpadu
15 01 02 obaly z plastov O
Predmetom prípravy na opätovné použitie budú obaly z plastov v množstve 30 ton ročne.
Zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ sa bude vykonávať činnosťou
R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (príprava na
opätovné použitie), podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.
Určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie
Vykonávanie prípravy na opätovné použitie plastových paliet sa bude realizovať na v areáli Chemolaku Smolenice,
Továrenská 7, 919 04 Smolenice .

Opis činnosti súvisiacich s prípravou na opätovné použitie
Spoločnosť ECS Slovakia, s. r. o, Smolenice zabezpečuje predaj, servis, repasovanie a logistiku obehu IBC
kontajnerov. V oblasti technického zabezpečenia poskytuje úplný servis od dodávok náhradných dielov až po čistenie
a servis IBC kontajnerov. Čistenie sa zabezpečuje vlastnou technológiou a to vrátane tlakových skúšok, ktoré sa
vykonávajú na zariadení Silver Ultra 20.
Čistenie obalov sa vykonáva:
- aplikáciou vody a príslušného druhu chemického prípravku vysokotlakovým zariadením (WAP) a vysokotlakovým
zariadením s rotačnou hlavicou,
- lúhom sodným v rôznych koncentráciách vo vyvarovacích zariadeniach,
- ručným čistením obalov rozpúšťadlami (riedidlo C 6000),
- parou.
Odpadová voda obsahujúca chemické prípravky je po odsadení kalovej vrstvy vypúšťaná do chemickej kanalizácie
v areáli Chemolaku, a.s. Smolenice. Tieto vody sú čistené na MCHB ČOV na základe zmluvného vzťahu.
Technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie
Postup 1)
- vnútorná nádoba čistiteľná
- príprava na čistenie – zber a separácia zostatkového množstva látky,
- čistenie obalu (IBC kontajneru) vysokotlakovou vodou s prísadou čistiacej chémie na zariadení s využitím rotačnej
hlavice pre 3D čistenie,
- vykonanie tlakovej skúšky na tesnosť vnútornej nádoby a výpustného ventilu,
- oprava prípadne výmena poškodeného výpustného ventilu,
- sušenie odvlhčeným vzduchom,
- inšpekcia, prípadne oprava ochrannej konštrukcie a palety,
- odstránenie identifikačných polepov a vyčistenie identifikačnej tabuľky,
- plombovanie ventilu Alu fóliou,
- nalepenie nálepky s vyznačením vykonanej operácie a dátumom výroby.
Postup2)
- vnútorná nádoba ťažko čistiteľná, resp. náročne čistiteľná, prípadne nečistiteľná
- demontáž a vybratie vnútornej nádoby z ochrannej konštrukcie,
- inšpekcia, prípadne oprava ochrannej konštrukcie a palety,
- vloženie novej vnútornej nádoby do ochrannej konštrukcie a spätná montáž,
- odstránenie identifikačných polepov a vyčistenie identifikačnej tabuľky,
- nalepenie nálepky s vyznačením vykonanej operácie a dátumom výroby.
Technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie
Príprava na opätovné použitie sa bude vykonávať na prevádzke ECS Slovakia, s. r. o., v k. ú. Smolenice, ktorá sa
nachádza v areáli Chemolaku Smolenice, Továrenská 7, 919 04 Smolenice. Výrobná prevádzka pozostáva z haly
o výmere 595 m2 v ktorej je umiestnené umývacie zariadenie na obaly, vyvarovacie nádrže na čistenie obalov a
technologické zariadenie na vykonanie tlakovej skúšky na tesnosť. Na skladovanie prázdnych IBC kontajnerov
sa používajú vybetónované manipulačné plochy. Celý areál je oplotený, strážený, nonstop vrátnica so strážnou
službou. Priestory a plochy určené na zhromažďovanie odpadov sú označené, navrhnuté a prevádzkované tak, aby
boli zabezpečené proti vplyvu škodlivých látok , aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie.
Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti súvisiacich s prípravou na opätovné použitie
Manipuláciu s odpadmi na určenej ploche budú vykonávať poučené osoby, ktoré sú povinné používať ochranné
pomôcky na základe vyhodnotenia rizík, dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a zásady hygieny. V prevádzke je
prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám. Pri vstupe do prevádzky je umiestnená bezpečnostná tabuľa,
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zákaz fajčiť a pristupovať s otvoreným ohňom. Pracovník, ktorý zistí prípadný únik kvapaliny alebo stav k úniku
môže viesť, je povinný vykonať opatrenia k zamedzeniu ich ďalšieho úniku a zabrániť tak preniknutiu mimo
kontrolované priestory. Neodkladne musí haváriu ohlásiť a v prípade potreby privolať pomoc. Pre zabezpečenie
činností súvisiacich s odstraňovaním havárie sú na vyhradenom a ľahko dostupnom mieste v prevádzkových
priestoroch nasledovné ochranné pracovné prostriedky a pomocný materiál:
- prostriedky na zachytenie úniku a zhromažďovanie uniknutých látok,
- posypový (sorpčný materiál na zabezpečenie úniku kvapalného odpadu),
- hasiace prístroje,
- pracovné náradie (lopata, metla drobné náradie a pod. ),
- osobné ochranné pracovné pomôcky,
- ostatné ( lekárnička, prostriedky na osobnú hygienu, handry na čistenie ...).
Súhlas sa udeľuje na určitý čas, najviac na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie
IBC kontajnery, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie je ich predaj na tuzemský i zahraničný trh. Ich
opätovné použitie je ako obal na prepravu a skladovanie tekutého obsahu. Obsah IBC kontajnerov je od 600 do
1000 l. Pevná vnútorná nádoba, dokonale tesné výpustné armatúry a odolná oceľová konštrukcia zaisťujú bezpečné
uloženie a manipuláciu.
Odôvodnenie
Dňa 23. 09. 2021 podala spoločnosť ECS Slovakia, s. r. o., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, zastúpená spoločnosťou
ENVIRO-LEG s. r. o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava na Okresnom úrade Trnava, odbore starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja žiadosť o udelenie súhlasu na
vykonávanie prípravy na opätovné použitie .
Predmetom prípravy na opätovné použitie sú použité IBC kontajnery, odpady kategórie „ostatný “, druh odpadu
uvedený v Katalógu odpadov, číslo druhu odpadu 15 01 02 - obaly z plastov Množstvo odpadu určených na prípravu
na opätovné použitie je 30 ton ročne (odhad, kde sa počíta celková váha 65 kg IBC kontajnera). Spoločnosť
ECS Slovakia, s. r. o, Smolenice zabezpečuje predaj, servis, repasovanie a logistiku obehu IBC kontajnerov. V
oblasti technického zabezpečenia poskytuje úplný servis od dodávok náhradných dielov až po čistenie a servis IBC
kontajnerov.
Zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ sa bude vykonávať činnosťou
R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (príprava na
opätovné použitie), podľa Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.
Tunajší úrad listom č. OU-TT-OSZP1-2021/029646-002 zo dňa 12. 10. 2021 zaslal na Obec Smolenice, Obecný
úrad Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na vykonávanie
prípravy na opätovné použitie.
Vzhľadom na to, že zariadenie na prípravu na opätovné použitie je umiestnené v obci Smolenice je účastníkom
tohto konania aj obec.
Stanovisko z Obce Smolenice na tunajší úrad nebolo doručené v stanovenej lehote.
Súčasťou žiadosti boli doložené nasledovné podklady:
- kópia rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2016/010769/Fo zo dňa 13. 07. 2016 v znení rozhodnutia č. OU-TTOSZP1-2017/014492/Fo zo dňa 26. 04. 2017,
- Plnomocenstvo spoločnosti ECS Slovakia, s.r.o., Továrenská 7, 917 04 a spoločnosťou
ENVIRO-LEG s. r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava zo dňa 28. 06. 2021,
- Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 05. 03. 2021,
- Prevádzkový poriadok a opatrenia pre prípad havárie „ zariadenie na zhodnocovanie
odpadov - príprava na opätovné použitie“,
- Zmluva o odbere odpadu medzi objednávateľom ECS Slovakia, s. r. o., 919 04 Smolenice a dodávateľom,
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- Správny poplatok vo výške 11,- € .
Na základe predložených podkladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán
štátnej správy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Kollárova 8, 917 02 Trnava podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
do 15 dní od jeho doručenia.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení
neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
ENVIRO-LEG s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava, Slovenská republika
Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra 1
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