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  Rozhodnutie
o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy 

 

  Popis konania / Účastníci konania
udelenie  súhlasu   podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch   na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
vrátane ich prepravy /  MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď 
 

 

  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. g)   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 (ďalej len „správny poriadok“  udeľuje   
    
s ú h l a s 
  
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch   na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy 
pre držiteľa odpadov   
  
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď, IČO 31 347 011 
  
  
Súhlas sa udeľuje  na prepravu nebezpečného odpadu, druh odpadu uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.  
  
Druh Názov odpadu Kategória 
  
06 01 01 Kyselina sírová a kyselina siričitá N 
06 03 13 Tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N 
06 03 15  Oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N 
06 04 05 Odpady obsahujúce iné ťažké kovy N 
06 06 02 Odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N 
06 07 04  Roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina  N 
10 04 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia N 
10 04 04  Prach z dymových plynov N 
10 04 06  Tuhé odpady z čistenia plynov N 
10 04 07 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N 
10 11 09 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky N 
10 11 11 Sklený odpad v malých častiach a sklený  prach obsahujúce ťažké kovy  
(napr. katódové tuhy ) N 
10 11 13 Kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky N 
10 11 15 Tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 
10 11 17  Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N 
10 11 19 Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N 
11 01 98 Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 
11 03 02 Iné odpady N 
16 01 21 Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a  
16 01 14 N 
16 06 01 Olovené batérie N 
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N 
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16 06 06  Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N 
17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 
17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky  N 
19 08 13 Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N 
20 01 14 Kyseliny  N 
20 01 33 Batérie a akumulátory v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto 
batérie N 
  
v celkovom množstve 30 000 t/rok. 
   
Preprava nebezpečných odpadov sa bude realizovať automobilovou a železničnou dopravou od držiteľov nebezpečných 
odpadov z celého územia Slovenskej republiky, s výnimkou územia okresu Galanta do spoločnosti MACH TRADE, spol. s 
r.o., Niklová ul.,                  926 01 Sereď, okres Galanta v Trnavskom kraji za účelom zhodnocovania.   
  
Súhlas sa udeľuje na dobu určitú od 07. 07. 2021 do 16. 06. 2026,  v súlade s udeleným  súhlasom na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov . 
Tunajší úrad môže vydaný súhlas zmeniť alebo zrušiť v zmysle ustanovenia § 114 zákona o odpadoch.  
  
Podmienky súhlasu: 
1. S uvedenými odpadmi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi. 
2. Pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou sprievodných listov aj opatrenia ako naložiť s odpadmi v 
prípade havárie. 
3. Nebezpečné odpady prepravovať bez použitia medzi skladu. 
 

  Odôvodnenie
Dňa 21. 04. 2021 podala spoločnosť MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ulica, 926 01 Sereď na Okresný úrad Trnava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja žiadosť o 
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.  Z obsahu žiadosti vyplýva, že ide o 
automobilovú a železničnú prepravu nebezpečných odpadov od držiteľov nebezpečných odpadov z celého územia 
Slovenskej republiky, s výnimkou územia okresu Galanta do spoločnosti MACH TRADE spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 
Sereď, okres Galanta v Trnavskom kraji. 
Ide o prepravu nebezpečných odpadov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v celkovom množstve 30 000 
t/rok.  
Vzhľadom na to, že žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti správny orgán telefonicky vyzval žiadateľa o doplnenie 
podanie. Podanie bolo doplnené dňa  04. 06. 2021 a dňa  24. 06. 2021.  
    
  
MACH TRADE spol. s r. o., Sereď má  vydané integrované povolenie č. 2658-31319/2020/Jur/373730115 zo dňa 02. 12. 
2020, ktorým bolo vydané integrované povolenie pre prevádzku „Spracovanie a recyklácia použitých batérií a 
akumulátorov“ vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stáleho 
pracoviska Nitra v znení rozhodnutia č. 564427/2021-19769/2021 zo dňa 04. 06. 2021  vydané Slovenskou inšpekciou 
životného prostredia, 811 09 Bratislava.       
  
  
K žiadosti boli doložené nasledovné podklady: 
- kópia  právoplatného rozhodnutia o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy  č. 
OU-TT-OSZP1-2014/00890/Fo zo dňa 06. 03. 2014 v znení rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2015/010936/Fo zo dňa 27. 04. 
2015 a v znení rozhodnutia č. OU-TT-OSZP1-2018/010020/Fo zo dňa 23. 04. 2018, 
- Rozhodnutie č. 2658-31319/2020/Jur/373730115 zo dňa 02. 12. 2020, ktorým bolo vydané integrované povolenie pre 
prevádzku „Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov“ vydané Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stáleho pracoviska Nitra v znení rozhodnutia č. 564427/2021-
19769/2021 zo dňa 04. 06. 2021  vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, 811 09 Bratislava.  
  
Tunajší úrad z predložených podkladov zistil, že účelom prepravy nebezpečných odpadov je ich zhodnocovanie, čím sú  
splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov. 
  
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. 
  
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol uhradený 
formou kolkových známok vo výške 11 € pri podaní žiadosti. 
 

 

  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 od jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8,  917 02 Trnava.    
       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. 
 

 



vedúci odboru
 

 
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová  4313, 926 01 Sereď, Slovenská republika
Doručuje sa  

  Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35  Bratislava 15 
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949 01  
Nitra 1

 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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