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Okre ný úrad Tma a. odbor starostlivo ti o životné le. o príslušný orgán
"tátnej prá y podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona Č. 52 ~. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné pro tredie a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov apodľa u tano enia 70 pí m. n) a písm. p) zákona Č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektor' ch zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o odpadoch"), na základe vykonaného sprá neho konania podľa zákona Č. 71/1967
Zb. o sprá nom konaní v znení neskorších predpisov. udeľuje

Trnava 17. 10.2013

ROZHOD TIE

s ú h I a

I. podľa ustanov ma 7 od. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie
nebezpečných odpado mobiln 'm zariadením MZO-2 - EZAKO Trnava s. r. o.

II. podľa ustanovenia 7 od . l písm. I) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového
poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov
NlZO-2/PP/00 1/20 13

pr žiadateľa: EZAKO Trnava, .r.o.i Orešan ká 11,91701 Trnava
IČO: 36263800

úhlas má platnosť na území lovcn kcj republiky.

úhlas sa vydáva pre odpady kategórie nebezpečný uvedené vo vyhláške MŽP SR
Č. 2841200 J L. z. v zn ní neskorších predpisov. ktorou sa u tanovuje Katalóg odpadov,
pod č.:

13 0402
13 05 Ol
130502
13 0- 03
13 05 06
13 05 07
13 05 08
160708
16 la Ol
19 II 03

odpadové oleje z prí ta ných kanálov
tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačo oleja z vody
kaly z odlučovačo oleja z vody
kaly z lapačov neči tôt
olej z odlučovačov oleja z ody
voda obsahujúca olej z odlučo ačov oleja z ody
zmesi z odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
odpady ob ahujúec olcj
vodné kvapalné odpady ob ahujúcc nebezpečné látky
vodné kvapalné odpady
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pôsob nakladania s odpadmi
Zhodnocovanie odpadov kategórie nebezpečn)' a bude vykonávať činnosťou R2 - spätné
zí kavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel. R 12 - úprava odpadov urč ných na spracovanie
niektorou z činno tí R l až R II a činno ťou Rl3 - kladovanie odpadov pred použitím
niektorej z činností Rl až Rl2 podľa Prílohy č. 2 zákona o odpadoch.
V teclmologickom procese ide o rozfázovanie zrne í rôznym obsahom vody, oleja akalu.
Zariadenie slúži na mechanickú a fyzikálno - (chemickú) úpravu odpadových vôd -
od eparovanie mechanických neči tôt a ná l dn' odseparovanie odpadových olejov
a prípadné dočistenic vod .
Pomocou excentrického závitového čerpadla (s max. počtom otáčok 190 za min.) sa do tohto
zariadenia nasajc upravované médium (zmes oleja a vody). Ventil na sacom potrubí čerpadla
je prepojený zo zásobnou nádržou, ktorá slúži na prípadné dávkovanie deemulgátora, ktorý
chemicky rozfázuje vzniknuté ernulzic na vodu a oľný olej. K apaJina prechádza cez
predradený filter hrubých nečistôt do horizontálneho do kového separátora ropných látok
(koalescenčného filtra), kde a zo zmesi oddelí olej a voda. Vyseparované ropné látky sú
kumulované v zbernom domčeku, ktorý je umie tnený na vrchu eparátora po jeho naplnení
sú kumulované v zásobnej prevádzkovej nádrži na olej ZP. T
Odolejovaná vyčistená voda a ypúšťa na základe do iahnutej meranej kvality do zásobnej
prevádzkovej nádrže ZP:-\2 na ozidlc na dočasné uskladneni . alebo priamo do recipientu.
Zvyškový obsah ropný ch látok je kontinuálne meraný prictokovým pektrofotometrom. Pri
prekročení na tavenej limitnej hodnoty sa aktivuje alarm a zablokuje vypúšťanie. Pri väčších
nárokoch na yčistenú odu, a odolejo aná oda prečerpá do vodnej nádrže ZP 2 a nechá
opäť prejsť celým procesom separácie. eparáciu je možné opakovať až do dosiahnutia
stanovených hodnôt l ppm (l mg.l'). _la prípadné dočistcnie je na výpustnom potrubí
osadený sorpčný filter. Po ukončení prác sa táto odolejovaná voda vypustí do recipientu: späť
do vyčisteného odlučovača. alebo odvezie na komunálnu MB ČOV. r sp. vypustí do verejnej
kanalizácie (so súhla om právcu VK)_ alebo vypu tí do po rchového toku (so súhlasom
sprá eu toku a vodoho podár keho orgánu).
Kaly z čistených odlučo ačov sú prečerpané do kalovej zásobncj prevádzkovej nádrže ZP T3
na vozidle.
Výstupné produkty (odpady) - olej a kal z odlučovačov (podskupina 13 05) sú zhodnocované
alebo zneškcdňo ané u oprávnených organizácií.

Technické parametre mobiln 'ho odlučovača ropných látok ~Zä-? - EZAKO Trnava. s. r. o
Podvozok: cania G 480 CB 8x4 II Z; prevedenie ADR GGV pre triedy 3 a 9
Rozmery zariadenia: 10 500 x 2550 x 3 -OO mm
Hmotnosť: 22.5 t
Celko 'objem nádrže: 12.6 m"
Priemer nádrže: 1 700 mm
Komplexn' zariadenie - nadsta ba na ozidle pozostá a:

• centrálna riadiaca jednotka
• tlaková trojkomorová nádrž
• koalescenčný filter (separátor oleja): PPT-B W -10000.! FV

doplňujúce zariadenia
• excentrické závito é čerpadlo B 17-6L /1\.1- l-A7-F9-GA-X, Seep x
• sorpčný filter: SEZAKO Trnava, s, r. o.
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• zberný domček (oleja): 1\fV
• vysokotlaké čerpadlo: P3-45 G65, URACA
• vákuové čerpadlo: IHI L B 2700
• prietokový spektrofotomer: OMD-24_ Deckma
• magncticko-indukčný prietokomer: MQI 99 _ELA D. - 80
• nádrže pre dcernulgátor a odu pre vývevu
• potrubné rozvody

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzk zariadenia
Zariadenie mu í byť pre ádzkované v súlade s ypracovaným prevádzkovým poriadkom
MZO-2/PP 1001/2013.
Prevádzkovať mobilné zariadenie môžu dvaja vyškolení a preskúšaní zamestnanci pričom
obsluha má povinnosť používať predpí ané o obné ochranné praco né prostriedky.
Pravidelnú bežnú kontrolu a údržbu mobilného zariadenia MZO-2 - SEZAKO Trnava s. r. o
ako aj odstránenie porúch vykonáva ob luha tohto zariadenia. Komplexné revízie
a odstránenie závažných porúch môže ykonávať dodávateľ predmetného mobilného
zariadenia.
Mobilné zariadenie nevyžaduje žiadnu špeciálne upravenú plochu, pri prevádzke musí byť iba
tabilne zaparkované na ro nom pevnom podklade. celková plocha potrebná na umiestnenie

mobilnej jednotky je cca 15 x 5 m.
Pred vstupom do šaehiet je potrebné zaistiť prevetrávanie uzatvorených priestorov dvoma
poklopmi aby vznikol prirodzen)' ťah a vylúčilo a vdychovanie pár organických látok.
Prípadný únik oleja. motoro ej nafty rc p. decrnulgátora sa odstráni vhodným sorpčným
materiálom ( orpčné rohože, Vapex).
Pri úniku ropných látok zo zá obnej prevádzkovej nádrže ZP~ l pri presune MZO-2 -

EZAKO Trnava. s. 1'. o. a ob luha riadi .Ha arijným plánom". ktorý je uložený v kabíne
vozidla.

šúhlas sa udeľuje do 30. 10.2016.

Podmienky súhla u:
l. ajneskôr tri dni opred oznámiť príslušnému okresnému úradu. odbor starostlivosti

o životné prostredie mie to, kde bude mobilné zariadenie MZO-2 - EZAKO Trnava, s.
r. o. v konávať činnosť: prípadné havárie oznámiť dodatočne.

a mobilnom zariadení zhodnocovať iba odpady, pre ktoré má zariadenie udelený
súhla.
Zabezpečit pre ádzkovanie mobilného zariadenia podľa chválcného prevádzkového
poriadku Č. MZO-2IPP/01/2013.
Prevádzkový denník mobilného zariadenia iesť podľa vyhlášky Č. 31012013, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v zmysle Prevádzkového poriadku
Č. MZO-2/PP/01l2013.
Evidovať nU10Ž tvo jcdnotli .ch druhov zhodnocovan 'ch odpadov a v prípade potreby
zabezpečiť požadované analýz produktovaodpado (pred ich využitím, zhodnotením
resp. zneškodnenírn).
Prevádzkovať mobilné zariadenie len na vyhovujúcich priestoroch, na ktorých nemôže
dôjsť k ohrozeniu životného prostredia a ohrozeniu zdravia obyvateľov.

2.

..,
J.

4.

5.

6.
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Odôvodnenie

EZAKO Trnava, .LO., Orcšanská ll, 917 Ol Trnava podala dňa 10. 10. 2013 na
Okresný úrad životného prostredia Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť
o udelenie súhlasu na zhodnocovanie nebezpečných odpadov mobilným zariadením MZO -2 -

EZAKO Trnava, s. r. o.
Dňa 09.10.2013 v konal tunajší úrad miestnu ohliadku uvedeného mobilného zariadenia.
Z obsahu žiadosti vyplýva. že ide o zhodnocovanie odpado kategórie nebezpečný činnosťou
R2 - spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel, R 12 - úprava odpadov určených na
spracovanie niektorou z činností RI až Rl J a činnosťou R 13 - skladovanie odpadov pred
použitím niektorej z činno tí Rl až Rl2 podľa Prílohy Č. 2 zákona Č. 22312001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ide o kombinované vozidlo Ôlmei ter-2 - MZO-2 - EZAKO Trnava s. 1'. o v prevedení
ADR, ktoré má na podvozku pc ne o adenú nadstavbu pozostávajúcu z troj komorovej nádrže
(kal. voda, ropné látky). centrálnej riadiacej jednotky a s parátora oleja. Kapacita zariadenia
je 10 m3/hod. .
Zariadenie pracuje na princípe rozfázovania, oddelenia vody od ropných látok z odpadov
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a slúži na zhodnocovanie odpadov
z odlučovačo oleja z od cieľom dosiahnutia výrazného zníženia prepravovaného
množstva zneškodňovaných nebezpečných odpadov.
vý tupným produktom je odol jovaná odpado á voda, ktorá sa použije k opätovnému
naplneniu odlučovačov oleja z vody, príp. sa vypustí do verejnej kanalizácie alebo sa odvezie
na čistiareň odpadových vôd. Olej z odlučovačo oleja z ody a kaly z odlučovačov oleja
z vody - (podskupin 13 05) budú zhodnotené alebo zneškodnené u oprávnenej organizácii.

účasťou podania je:
• výpi z obchodného r gist.ra oddiel: ro, VL. Č .1523/T zo dňa 03. 07. 2013
• živnostenský list Č. Žo-2005/0 l 543/2/H27 zo dňa 17.02.2005
• prevádzkový poriadok pre zariad nie na zhodnoco anie odpadov MZO-2/PP/00 1/20 13

- september 2013
• Ha arijný plán vozidla Olmei ter
• Odborný po udok pre mobilné zariadenie \1Z0-2 - EZAKO Trnava, s. L o - október

2013 vypracovan' Ing. Jiŕím Kovárom
• rozhodnutie Č. G 2007/009l9( OH/lIu zo dňa 28.03.2007 o súhlase na nakladanie

s nebezpečnými odpadmi vydané OÚŽP Trnava
• rozhodnutie Č. KÚŽP-2/2009/0034l/P zo dňa 29. 09. 2009 ajeho zmenu pod

Č. KÚŽP-2/20l0/00076/P zo dňa 27.01. 2010 vydané Krajským úradom životného
prostredia Tma a

• rozhodnutie Č. 2013/l3211IIu zo dňa 03. 04. 2013 na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi ydané Obvodným úradom ži otného pro tredia Trnava

• rozhodnutie Č. 201311634( d zo dňa 16.04.2013 na prepra u nebezpečných odpadov
vydané Obvodným úradom životného prostredia Trnava,

• zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného pro tredia č. 80/07-13-16/00004 so
poločno ťou rr lo ens ko a .. Brati lava
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• rámcová zmlu a Č. Z 52090003 o odbere, úprave. zhodnotení alebo zneškodneni
odpadov so spoločnosťou EBA. Bernolákovo: Príloha Č. 2 k Dodatku Č. 3 k rámcovej
zmluve Č. Z 52090003 o odbere, úprave. zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

• splnomocnenie udelené Ing. Michalovi Karbanovi. ová 4. ! .itra

a základe predložen' ch podkladov a ykonaného správneho konania Okresný úrad
Trnava, odbor tarostlivosti o životné prostredie. ako prí lušný orgán štátnej správy
vodpadovom ho podár t e 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 predpi ov bol uhradený formou kolkových známok vo výške 20 pri podaní
žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa u tanovenia ' 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 staro tlivosti o životné prostredie,
KoIlárova 8. 917 02 Trna a.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po v čerpaní riadneho opravného prostriedku.
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~Kormúth
vedúci odboru
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