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Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Výrok
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 5 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 § 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 s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje
pre prevádzkovateľa
BTS Technology, s.r.o., Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, IČO 36 824 682
súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Súhlas platí
a) pre zariadenie v areáli SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Galanta, (ďalej len SESK) v prenajatých
plachtových halách a spevnených plochách, v ktorých sa bude uskutočňovať zber týchto odpadov, zaradených podľa
prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej
len katalóg odpadov)
07 02 13 odpadový plast O
07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O
12 01 12 použité vosky a tuky N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
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15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
b) pre zariadenie v areáli SESK pri MCC časť pozemku parc. č. 1913/1 k. ú. Galanta, v ktorom sa bude uskutočňovať
zber elektroodpadov zaradených podľa katalógu odpadov
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
v kategóriách podľa II. časti prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch
1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
3. Svetelné zdroje
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel;
zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a
elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych
pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3
5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych
pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov.
Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
c) na určitý čas, do 31. 12. 2022.
Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie
súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Spôsob nakladania s odpadmi
Areál SESK je riešený ako súhrn stavieb na zhromažďovanie, skladovanie a spracovanie odpadov, ktoré vznikajú v
prevádzke spoločnosti SESK. Pozostáva z plachtových hál so spevnenými plochami, mostovej váhy a unimobuniek.
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Areál je oplotený s uzamykateľnými bránami na vstupe. Odpady sa z výrobných hál prepravujú vysokozdvižnými
vozíkmi s prívesnými plošinovými vozíkmi prípadne nákladnými vozidlami na zberné miesta v areáli. Odpady
sú skladované podľa druhov v plachtových halách alebo na voľnej ploche. Na skladovanie sú používané aj
veľkoobjemové hákové naťahovacie kontajnery, lisovacie kontajnery a ekosklady - certifikované kontajnery s
dvojitým dnom pre nebezpečné druhy odpadov.
V zariadení sa vykonáva aj zber elektroodpadov, vznikajúcich z činnosti spoločnosti SESK, ktoré sú po roztriedení
skladované na určených plochách pod prístreškom v kontajneroch alebo boxoch
v členení na tieto zberové skupiny podľa prílohy č. 6 zákona o odpadoch
• elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu - kategória 1
• elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
- kategória 2
• elektroodpad zo svietidiel - kategória 3
• elektroodpad z veľkých zariadení - kategória 4
• elektroodpad z malých zariadení - kategória 5
• elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení - kategória 6.
Použité batérie a akumulátory sa umiestňujú do kontajnerov s dvojitým dnom, kde je zabezpečené ich oddelené
skladovanie v členení
• automobilové a priemyselné olovené batérie a akumulátory
• automobilové a priemyselné batérie a akumulátory, iné ako olovené.
Po nazbieraní množstva potrebného na expedíciu sú všetky druhy odpadov odovzdávané oprávneným odberateľom
na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia
- oplotený areál so spevnenou plochou a uzamykateľnou bránou
- cestná váha
- plachtové haly so spevnenými plochami určenými na zhromažďovanie odpadov
- veľkoobjemové kontajnery s objemom 30 - 35 m3
- lisovacie kontajnery s objemom do 35 m3
- ekosklady - certifikované uzavreté kontajnery s dvojitým dnom pre nebezpečné druhy odpadov.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia
- zabezpečovať odbornú technickú kontrolu zariadenia
- zbierané odpady triediť podľa druhu
- udržiavať manipulačný priestor v prevádzkyschopnom stave bez negatívnych vplyvov na životné prostredie
- zhromažďovanie odpadu z elektrozariadení sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k úniku plynov, kvapalín, mazív
a iných súčastí elektrozariadení
- z elektroodpadu sa nesmú odoberať žiadne látky ani súčiastky
- nesmie sa narúšať celistvosť batérií a akumulátorov
- pri náhodnom znečistení manipulačných plôch nebezpečnými látkami, vykonať ihneď po zistení účinné opatrenia
vedúce k odstráneniu znečistenia (použiť sorpčné materiály a pomôcky k očisteniu plôch od kontaminantov,
zabezpečiť ich zhromaždenie v pevných nepriepustných obaloch a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie
oprávneným subjektom v zmysle zákona o odpadoch)
- prevádzka zberu sa realizuje len za prítomnosti prevádzkovateľa alebo ním poverených zamestnancov
- pri manipulácii s odpadmi dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Spôsob ukončenia činnosti
Pri ukončení činnosti zariadenia všetky odpady odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch, doklady o odbere odpadov predložiť spolu s oznámením o ukončení tunajšiemu úradu.
Podmienky výkonu činnosti
Prevádzkovateľ zariadenia je povinný
1. Plniť si povinnosti stanovené pre prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov v zákone o odpadoch, jeho
vykonávacích a súvisiacich predpisoch.
2. Zabezpečovať priebežné uvoľňovanie plôch, aby nedošlo k nadmernému hromadeniu odpadov v priestoroch
zariadenia.
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3. Počas prepravy odpadov zabezpečiť, aby sa neznečistili verejné komunikácie v meste Galanta, v prípade ich
znečistenia je nutné ich vyčistenie do pôvodného stavu.
4. Pri akejkoľvek zmene v rozsahu činnosti alebo spôsobe zberu je potrebné požiadať o zmenu tohto súhlasu.
Odôvodnenie
Dňa 26. 03. 2021 bola na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť
spoločnosti BTS Technology, s.r.o. v zastúpení konateľom Heuyk Lee o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov pre prevádzku v areáli SESK Galanta.
Činnosť zberu bola povolená od roku 2011, naposledy rozhodnutím tunajšieho úradu OU-GA-OSZP-2016/004252/
OH zo dňa 25.04.2016, ktorým sa udelil spoločnosti NEPCO SK, s.r.o., Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, IČO
44 873 760 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre zariadenie v areáli SESK, prenajaté plachtové
haly a spevnené plochy, zber elektroodpadov z domácnosti a elektroodpadov pre použitie mimo domácnosti v areáli
SESK pri MCC. Súhlas platí do 16.05.2021. Zmena prevádzkovateľa na JIN YOUNG G&T Slovakia s.r.o. bola
nahlásená úradu oznámením od 15.04.2017 a ďalšia na BTS Technology, s.r.o. od 28.08.2018.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil na základe žiadosti začatie konania v
predmetnej veci a požiadal účastníkov konania o vyjadrenie listom č. OU-GA-OSZP-2021/004247-002 zo dňa
23.04.2021.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia s.r.o. dňa 04.05.2021 doručila tunajšiemu úradu list, v ktorom sa uvádza,
že ako účastník konania nemá námietky k oznámeniu o začatí konania.
Mesto Galanta dňa 11.05.2021 elektronicky doručilo súhlasné stanovisko k prevádzkovaniu zariadenia na zber
odpadov s podmienkou zapracovanou v tomto rozhodnutí.
Správny orgán pri vydávaní súhlasu vychádzal z týchto náležitostí
- obsahu žiadosti
- aktuálneho výpisu z obchodného registra žiadateľa
- rozhodnutia Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie OU-GA-OSZP-2016/004252/OH
zo dňa 25.04.2016, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a elektroodpadov pre
NEPCO SK, s.r.o. v areáli SESK
- rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru kvality životného prostredia č. A2011/00430
zo dňa 14.4.2011 zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú
činnosť „Zariadenie na zber odpadov v areáli SESK v Galante“
- dokumentu Opatrenia pre prípad havárie pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi, September 2018
- súhlasného stanoviska Mesta Galanta č. OKSaŽP - 2021/1331-5964 zo dňa 07.05.2021
- vyjadrenie SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. zo dňa 04.05.2021
- Zmluvy o nájme so spoločnosťou SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. zo dňa 31.05.2019
- protokolov o vykonaní tesnostnej skúšky pre záchytné vane v kontajneroch 30 m3 - EKOSKLAD
- zmlúv s odberateľmi odpadov - ARGUSS, s.r.o., Ján Pčola FRAGOLA, Hamburger Recycling NZ, s.r.o.,
EUROGLASS Marian Pokusa, ecorec Slovensko s.r.o., FCC Trnava, spol. s.r.o., SZEKERES ZOLTÁN EGYÉNI
VÁLLALKOZÓ, Sorbone s.r.o., ARDOX s.r.o., ŽP EKO QELET a.s., Zberné suroviny Žilina, a.s., REMIVA, s.r.o.,
ŠROTSERVIS s.r.o.
Termín platnosti súhlasu bol určený v súlade s ustanovením § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a dobou trvania nájmu.
Žiadateľ uhradil správny poplatok formou E-kolku v hodnote 11 € podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Na základe posúdenia obsahu žiadosti a predložených dokladov rozhodol Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti
o životné prostredie tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
riadneho opravného prostriedku.
Ing. Timea Okruhlicová
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10001

Doručuje sa
BTS Technology, s.r.o., Záhradnícka 9, Bratislava, Slovenská republika
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta, Slovenská republika
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 807, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra 1
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