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Rozhodnutie
Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia

Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa
1. CARS IQ, spol. s r.o., Žilinská 112, 921 01 Piešťany

Na vedomie
1. SIŽP, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Výrok
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 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 a podľa ustanovenia § 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 o odpadoch“) v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje

súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho
triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené
zhromažďovanie možné alebo účelné, pre spoločnosť:

CARS IQ, spol. s r.o.
Žilinská 112, 921 01 Piešťany
IČO: 36 227 366

1. Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia zaradených v
prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
do kategórie ,,N“ (nebezpečné odpady) pod číslami:

druh odpadu: 13 02 04
názov odpadu: chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

druh odpadu: 13 02 05
názov odpadu: nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

druh odpadu: 13 02 06
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názov odpadu: syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

druh odpadu: 13 02 07
názov odpadu: biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

druh odpadu: 13 02 08
názov odpadu: iné motorové, prevodové a mazacie oleje

2. Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov:
Skladové priestory v areáli prevádzky CARS IQ, spol. s r.o., Žilinská 112, 921 01 Piešťany.

3. Spôsob nakladania s odpadmi:
Nebezpečné odpady (odpadové oleje) sú zhromažďované v skladových priestoroch spoločnosti bez
predchádzajúceho triedenia, nakoľko pri technologickom spôsobe zhodnocovania nie je ich triedenie a oddelené
zhromažďovanie účelné.

4. Technické požiadavky miesta výkonu činnosti:
Odpady sú zhromažďované v osobitných zberných kovových nádobách umiestnených na rošte kovovej záchytnej
nádrže, zabezpečené sú proti prítoku zrážkových vôd, pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim
únikom, podlaha skladových priestorov je nepriepustná. Miesto zhromažďovania je označené identifikačnými
listami nebezpečných odpadov. Odpady sú na základe zmluvného vzťahu následne odovzdané osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

5. Bezpečnostné opatrenia miesta výkonu činnosti:
Všetci pracovníci prevádzky sú oboznámení s opatreniami pre prípad havárie, bezpečnosťou a ochranou zdravia
i majetku pri práci s odpadom. Zamestnanec, ktorý zistí prípadný havarijný únik nebezpečných látok je povinný
túto udalosť ihneď hlásiť najbližšiemu nadriadenému alebo inému nadriadenému, a to ústne alebo telefonicky. Pri
každom úniku nebezpečných látok sa zabezpečí ich zachytenie pomocou primeraného množstva absorpčných látok
a prostriedkov viažucich uniknutú látku.

6. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 31. 12. 2025.
Tunajší úrad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zrušiť v zmysle § 114 zákona o odpadoch.

7. Podmienky súhlasu:
a) S odpadmi manipulovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd.
b) Odpady (odpadové oleje) odovzdať len osobe oprávnenej na zber odpadových olejov alebo spracovateľovi
odpadových olejov.
c) Pri zmene druhov odpadov, alebo akejkoľvek zmene v spôsobe nakladania s nimi požiadať o zmenu súhlasu.

Odôvodnenie
Pôvodca odpadov CARS IQ, spol. s r.o., Žilinská 112, 921 01 Piešťany, IČO: 36 227 366, požiadal dňa 28. 06. 2021
Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch o
udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia.
Vzniknuté nebezpečné odpady (odpadové oleje) sú zhromažďované v skladových priestoroch spoločnosti bez
predchádzajúceho triedenia, nakoľko pri technologickom spôsobe zhodnocovania nie je ich triedenie a oddelené
zhromažďovanie účelné. Odpady sú uložené v zberných nádobách umiestnených na rošte kovovej záchytnej nádrže
do času ich prepravy a odovzdania na zhodnotenie oprávnenej organizácii podľa uzatvorenej zmluvy.

Súčasťou žiadosti boli:
• identifikačné údaje žiadateľa,
• zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia,
• opis spôsobu nakladania s odpadom,
• opatrenia pre prípad havárie,
• kópia vyjadrenia oprávnenej organizácie DETOX s.r.o., Banská Bystrica k zhromažďovaniu odpadov držiteľom
odpadu bez predchádzajúceho triedenia,
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• kópie zmlúv s osobami oprávnenými na zabezpečenie následného zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý
sa bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia.

Termín platnosti súhlasu bol určený v súlade s ustanovením § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o
životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol
zaplatený pri podaní žiadosti formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku v hodnote 11 eur.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Piešťany,
odbore starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10004

Doručuje sa
CARS IQ, spol. s r.o., Žilinská 112, 921 01  Piešťany, Slovenská republika


