Príloha č. 3: Zoznam zámerov na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
Časť B: známe zámery na roky 2016 – 2020
Okres

Názov zámeru

Navrhovateľ

Katastrálne
územie

odpady

Stav posudzovania

DS

Zberný dvor obce Vrakúň

Obec Vrakúň

Vrakúň

Predloženie zámeru
2017

DS

Otvorený sklad
opotrebovaných pneumatík –
zmena č. II
Zariadenie na zber a
zhodnocovanie odpadov –
Štvrtok na Ostrove

DRON Industries s.r.o.

Dunajská Streda

zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na
opätovné pouţitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov
zmeny činnosti dôjde k úprave
jednotlivých plôch

František Sárközi FerKov

Štvrtok na
Ostrove

rozšírenie činnosti o zber odpadov s
katalógovým číslom 20 – ostatné
odpady.

DS

Rekultivácia a uzavretie
skládky odpadov vo Veľkom
Mederi

Mesto Veľký Meder

Veľký Meder

uzatvoriť a rekultivovať teleso skládky
odpadov vo Veľkom Mederi na ploche
cca 21 400 m2.

DS

Zberný dvor odpadov
Potônske Lúky

Združenie obcí Horného
Žitného ostrova v
odpadovom hospodárstve

Potônske Lúky

vybudovanie a prevádzka zberného
dvora odpadov v obci Potônske Lúky,

DS

Zberný dvor odpadov
Blahová

Združenie obcí Horného
Žitného ostrova v
odpadovom hospodárstve

Blahová

DS

Zariadenie na zber odpadov – MAKOV–ŠROT zmena č. II.
Marczell Edmund

Zhromažďovanie odpadov zo železných
kovov, z neželezných kovov alebo
starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia,
objekty a priestory na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi
Navrhovanou zmenou je rozšírenie
druhov odpadov prijímaných v zariadení
na zber odpadov bez zmeny
potencionálnej záťaže prostredia.

Rozhodnutie o zmene
činnosti – nepodlieha
ďalšiemu
posudzovaniu 2017
Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017
Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017
Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017

DS

Malé Dvorníky

Oznámenie o zmene
2017

Rozhodnutie o zmene
navrhovanej činnosti –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016

GA

Recyklačný dvor Jelka

KOW, s. r. o., Námestie
slobody 580/7, 925 55
Veľké Úľany

Jelka

GA

Vybudovanie strediska na
úpravu a dotrieďovanie
zložiek komunálneho odpadu
- Čierny Brod - Zmena
používaných palív v rámci
plynového hospodárstva
depolymerizačnej
technológie a doplnenie
technológie spracovania
plastov
Vybudovanie strediska na
úpravu a dotrieďovanie
zložiek komunálneho odpadu
- Čierny Brod - Doplnenie
technológie spracovania
plastov (zmena č. 2)
Zhodnocovanie odpadových
plastov Sereď

INGEMAR, s.r.o.,
Železničná 26A, 903 01
Senec

Košúty, Čierny
Brod

INGEMAR, s.r.o.,
Železničná 26A, 903 01
Senec

Zariadenie na úpravu a
spracovanie odpadov z

GA

GA

GA

Predmetom navrhovanej činnosti je
recyklácia stavebných a demolačných
odpadov (betón, tehly, omietky, škridly,
triedenie zmiešaného stavebného odpadu
a jeho spracovanie na ďalšie použitie),
recyklácia bio odpadu (zbytky
poľnohospodárskej a živočíšnej výroby,
biologicky rozložiteľný odpad z údržby
a úpravy zelene ...), recyklácia starých
automobilových plášťov (výroba
granulátu z pneumatík), recyklácia
odpadu z dreva (výroba štiepky ako
paliva), recyklácia výkopovej zeminy.
Navrhovaná zmena spočíva v doplnení
novej technológie na spracovanie
plastov, konkrétne plastového
aglomerátoru PFV 315/20 od výrobcu
PALLMANN Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG, a v zmene média z
procesného plynu na zemný plyn v
rámci technológie plynového
hospodárstva depolymerizácie plastov.

Zámer predložený
2017

Košúty, Čierny
Brod

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
tepelnými postupmi

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017

ALFA Slovakia s.r.o.,
Štefánikova 46, 921 01
Piešťany

Sereď

Zmena navrhovanej činnosti sa dotýka
zmeny typu použitej technológie.

JIN YOUNG G&T
Slovakia s.r.o.,

Galanta

Kompletná výmena technologických
zariadení, doplnenie nového

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017
Rozhodnutie o zmene
navrhovanej činnosti –

Rozsah hodnotenia
2017

prevádzky SESK Galanta
(zmena)

Záhradnícka 9, 811 07
Bratislava – Staré Mesto

GA

Hala na spracovanie BRO,
Sereď

TEKADEX s.r.o., so
sídlom Gaštanová 1051/5,
956 33 Chynorany

Sereď

GA

Zhodnocovanie odpadových
plastov katalytickou
depolymerizáciou Sereď II.

PCP Invest s.r.o., Niklova
4346, 926 00 Sereď

Sereď

GA

Čierna Voda – Skládka
odpadov, IV. a V. etapa“

Odpadová s. r. o., Riečna
4, 831 02 Bratislava

Čierna Voda

GA

Zhodnocovanie odpadových
plastov katalytickou
depolymerizáciou Sereď

PCP Invest s.r.o., Niklova
4346, 926 00 Sereď

Sereď

GA

Uzavretie a rekultivácia
skládky odpadov Čierna

Odpadová s. r. o., Riečna
4, 831 02 Bratislava

Čierna Voda

technologického zariadenia (RUNI
SK370 HD 1400) na miesto
zhodnocovania odpadov pri hale K3 a
plánované dobudovanie miesta
zhodnocovania odpadov pri hale K2,
kde bude osadený horizontálny lis. pri
výmene technologických zariadení a
pridaní 2 strojov sa navýši maximálna
ročná kapacita zariadenia na úroveň 55
200 t/rok, čo bude zvýšenie o 15 200
t/rok oproti súčasnému stavu.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo
vybudovaní haly, v ktorej bude
umiestnené strojné vybavenie na
oddelenie organickej zložky (ovocie,
zelenina) od obalov.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva v
inštalácii prídavných zariadení, čím
dôjde k rozšíreniu procesu rafinácie
výsledných produktov a vznikne nový
produkt - parafín s vyšším benefitom.
rozšírenie existujúcej skládky odpadov v
rozsahu IV . a V. etapy umiestnenej v
katastrálnom území obce Čierna Voda,
lokalita Vŕšok – Pieskové duny.
Navrhovaná činnosť je umiestnená na
pozemku parc. č. 854/1, 854/13, 854/15,
854/17, kat. úz Čierna Voda, okres
Galanta
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
tepelnými postupmi
Predmetom navrhovanej činnosti je
uzavretie a rekultivácia I. a II etapy

nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017

Rozhodnutie o zmene
navrhovanej činnosti –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017
Rozhodnutie o zmene
navrhovanej činnosti –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016
Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016
Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –

Voda, I. a II. etapa

HC

KOVOVÝKUP Roman
Valko



Roman Valko KOVOVÝKUP,
Železničná 908, 922 07
Veľké Kostoľany

Veľké
Kostoľany,
Madunice,
Drahovce
(okresy:
Piešťany,
Hlohovec)
Hlohovec

HC

Zberné miesto odpadov s
mobilnou jednotkou



Ing. Matej Chrenko –
CHREN-eko, Šoltésovej
17/B, 920 01 Hlohovec

PN

Intenzifikácia nakladania
s odpadmi Veľké Orvište



BOMAT s.r.o., 922 01
Veľké Orvište 380

Veľké Orvište

PN

Mechanicko-biologická



Venimex Slovakia s. r. o.,

Drahovce

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný. Riešenie bude realizované
v rámci navrhovanej výstavby SO 030 –
Uzavretie a rekultivácia. Stavebné práce
budú rozdelené do 3 častí a to úprava
povrchu telesa skládky, uzavretie a
rekultivácia skládky a realizácia úprav
odplynenia skládky pri uzatvorení a
rekultivácii skládky. Navrhovaná
činnosť je umiestnená na pozemku parc.
č. 851/1, kat. úz Čierna Voda, okres
Galanta.
zber separovaného kovového odpadu,
železný a neželezný odpad (farebné
kovy)

nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016

Skladovanie ostatných a nebezpečných
odpadov nad 10 ton ročne s mobilným
zariadením na zhodnocovanie tekutých
nebezpečných odpadov.
Zmena navrhovanej činnosti predstavuje
zvýšenie množstva zberaných a
zhodnocovaných odpadov z
elektrozariadení, zvýšenie množstva
zhodnocovaných káblov, zvýšenie
množstva zberaných/vykupovaných
kovových odpadov, inovácia recyklačnej
linky, inštalácia nového skladu EO,
zmena typu drviča na zhodnocovanie
odpadového skla z CRT TV obrazoviek
a PC monitorov.
nová činnosť zhodnocovania

Predloženie zámeru
2016

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017

Oznámenie o zmene
2017

Predloženie zámeru

úprava zmesového
komunálneho odpadu Drahovce

Klincová 37, 821 08
Bratislava


PN

KOVOVÝKUP Roman
Valko

PN

Zariadenie na zber, výkup a 
úpravu odpadov - Vrbové



Roman Valko KOVOVÝKUP,
Železničná 908, 922 07
Veľké Kostoľany

ŽP EKO QELET a. s.,
Československej armády
1694, 036 01 Martin

Veľké
Kostoľany,
Madunice,
Drahovce
(okresy:
Piešťany,
Hlohovec)
Vrbové



PN

Výkup kovového odpadu

PN

PN



Jaroslav Godál,

Piešťanská 456/41, 922
21 Moravany nad Váhom

Banka,
Moravany nad
Váhom,
Piešťany (okres:
Piešťany)

Zberné dvory

Obce Krakovany,
Chtelnica, Dolný
Lopašov, Rakovice

Krakovany,
Chtelnica,
Dolný Lopašov,
Rakovice

Zberný dvor s kompostárňou

Mesto Piešťany

Piešťany

komunálneho odpadu, ktorá zahŕňa
vybudovanie haly, inštaláciu technológie
na separáciu a úpravu tuhého
komunálneho odpadu a jej spustenie do
prevádzky.
zber separovaného kovového odpadu,
železný a neželezný odpad (farebné
kovy)

2017

Zariadenie bude slúžiť na výkup,
triedenie a dočasné zhromažďovanie
ostatných odpadov(oceľový šrot, farebné
kovy, papier); dočasné zhromažďovanie
nebezpečných odpadov; zber a dočasné
zhromažďovanie starých vozidiel; zber a
dočasné zhromažďovanie
elektroodpadov.
Vybudovanie zberného dvora pre
železné a neželezné odpady, farebné
kovy okrem nebezpečných odpadov, ich
dočasné skladovanie a následné
odpredávanie na ďalšie spracovanie
odborne spôsobilej osobe na základe
zmluvných vzťahov.
O odpady

Rozhodnutie o zmene
činnosti – nepodlieha
ďalšiemu
posudzovaniu 2017

O odpady

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016

Nepodliehajú
posudzovaniu EIA,
v súčasnosti prebiehajú
územné a stavebné
konania
Nepodlieha
posudzovaniu EIA,
v súčasnosti prebieha

SE

Skládka odpadov Cerová I. 
etapa - uzatvorenie a
rekultivácia

Skládka Cerová, s.r.o.,
Cerová - Lieskové 481,
906 33 Cerová

Cerová

SI

Zariadenie pre komplexné 
nakladanie s odpadmi v
lokalite Holíč – Bresty,
kazeta č. 2

VPP servis, s.r.o.,
Svätojánska 8, 908 51
Holíč

Holíč

SI

Skladovacie priestory pre 
odpady zo železných kovov Skalica

Max Aicher Slovakia, s.
r.o., Trnavská cesta 1040,
920 41 Leopoldov

Skalica

TT

Plán likvidácie lomu v

juhovýchodnej časti
dobývacieho priestoru
Dechtice – navýšenie objemu

JIVA-TRADE s.r.o.,
Štefana Moyzesa
2700/22, 926 01 Sereď

Dechtice

TT

Rozšírenie zberu odpadov o 
nebezpečné odpady, Trnava

Recyclo, s.r.o., Ulica
Strojárenská 8481/4,
91702 Trnava

Trnava

TT

MZÖ-3 – SEZAKO Trnava,
s. r. o., mobilné zariadenie na
zhodnocovanie
nebezpečných odpadov

SEZAKO Trnava, s.r.o.,
Orešanská 11, 917 01
Trnava

Trnava

TT

Obnova zariadenia na

materiálové zhodnocovanie
zmesných odpadových
plastov v prevádzke
Slovenská Nová Ves novým

Ekoplastika, s.r.o., Areál
PD č. 73, 919 42
Slovenská Nová Ves

Slovenská Nová
ves

uzavretie a rekultivácia I. etapy skládky
nie nebezpečných odpadov Cerová,
ktorá bude realizovaná po naplnení
povolenej kapacity
Rozdelenie kapacity jestvujúcej
vybudovanej skládky nie nebezpečných
odpadov Holíč – Bresty na dve
samostatné kazety, ktoré sú oddelené
tesniacimi, drenážnymi a ochrannými
vrstvami.
zhromažďovanie odpadov zo železných
kovov – druhotných surovín a ich
následný odvoz spracovateľom odpadov
na zhodnotenie.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti
je navýšenie objemu inertného odpadu
využitého pri likvidácii vydobytej časti
výhradného ložiska v dobývacom
priestore Dechtice.
rozšírenie zberu odpadov o nebezpečné
odpady
Cieľom predmetného mobilného
zariadenia je zhodnotenie nebezpečných
odpadov na princípe spätného
získavania alebo regenerácie
rozpúšťadiel
obnova prevádzky na spracovanie
zmesových odpadových plastov

územné a stavebné
konanie
Rozhodnutie o zmene
navrhovanej činnosti –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016
Predloženie zámeru
2017

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2016
Oznámenie o zmene
2017

Rozhodnutie zo
zisťovacieho konania –
nepodlieha ďalšiemu
posudzovaniu 2017
Záverečné stanovisko
2017

Rozsah hodnotenia
2016

zariadením EKOU PET
Machine
TT
TT

TT

Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov – Obaľovacie
centrum asfaltových zmesí
Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov – zariadenia na
recykláciu materiálov na
báze PAP a PE
Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov z dreva

UNIASFALT s.r.o.,
919 09 Šelpice 136

Šelpice

bitúmenové zmesi

HMCon Slovakia, s.r.o.,
Adama Štrekára 8096/58,
917 08 Trnava

Modranka

zariadenia na recykláciu materiálov na
báze PAP a PE

Zeleneč

zariadenie na úpravu - drvenie odpadov
z dreva

Bučany

výroba granulátu z odpadových
pneumatík

Trnava, bývalý
areál TAZ

ostatné a nebezpečné odpady - viaceré
druhy

Dolná Streda

Vybudovanie zberného dvora
pre BRO, drobný stavebný odpad
a objemný odpad
Novostavba zberného dvora na zber
ostatného odpadu – papier, sklo, textil,
batérie, elektroodpad, plasty, drevo,
stavebný odpad, BRO, objemný odpad,
Vybudovanie zberného dvora
pre papier, sklo, textil, plasty BRO,
drobný stavebný odpad + kompostáreň
Vybudovanie zberného dvora
pre papier, sklo, textil, plasty, drevo,
BRO, odpad z trhovísk
Vybudovanie zberného dvora

GA

Zberný dvor v obci Dolná
Streda

GA

Zberný dvor odpadu v obci
Pata

PALETA recykling, s.r.o.,
Cintorínska 410, 919 21
Zeleneč
Pyroplant s.r.o.,
Komenského 415/16,
909 01 Skalica
Ing. Matej Chrenko –
CHREN – eko,
Hviezdoslavova
1408/39a, 920 01
Hlohovec
Obec Dolná Streda, Dolná
Streda 650,
925 63 Dolná Streda
Obec Pata, Hlohovecká
103, 925 53 Pata

GA

Zberný dvor a kompostáreň
Dolné Saliby

Obec Dolné Saliby,
925 02 Dolné Saliby 355

Dolné Saliby

GA

Zberný dvor v obci
Vozokany

Obec Vozokany, Hlavná
57, 925 05 Vozokany

Vozokany

GA

Zberný dvor v obci Šoporňa

Obec Šoporňa, 925 52

Šoporňa

TT
TT

Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov - výroba granulátu
z odpadových pneumatík
Zariadenie na zber odpadov

Pata

nedosiahlo limitnú
hodnotu na
posudzovanie
nedosiahlo limitnú
hodnotu na
posudzovanie
nedosiahlo limitnú
hodnotu na
posudzovanie
nedosiahlo limitnú
hodnotu na
posudzovanie
nedosiahlo limitnú
hodnotu na
posudzovanie
Žiadosť o NFP z OP
Kvalita životného
prostredia, 2016
Žiadosť o NFP z OP
Kvalita životného
prostredia, 2016
Projekt pre územné
konanie, 2016
Žiadosť o NFP z OP
Kvalita životného
prostredia, 2016
Projekt pre územné

Šoporňa 1179
GA

Zberný dvor Mostová

Obec Mostová, Mostová
120, 925 07 Mostová

Mostová

GA

Rekonštrukcia zberného
dvora Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany,
Hlavná 578,
925 22 Veľké Úľany

Veľké Úľany

GA

Zberný dvor Pusté Úľany

Pusté Úľany

GA

Zberný dvor Abrahám

Obec Pusté Úľany
Hlavná 91/208
925 28 Pusté Úľany
Obec Abrahám
925 45 Abrahám

GA

Zberný dvor - príprava na
opätovné použitie
a zhodnocovanie odpadov
v obci Veľký Grob

Obec Veľký Grob
925 27 Veľký Grob

Veľký Grob

Abrahám

pre papier, sklo, textil, plasty, drevo,
BRO, drobný stavebný odpad, výkopová
zemina
Vybudovanie zberného dvora
pre BRO a drobný stavebný odpad

konanie, 2016

Žiadosť o NFP z OP
Kvalita životného
prostredia, 2016
Rekonštrukcia zberného dvora na papier, Žiadosť o NFP z OP
sklo, plasty, drevo, BRO, objemný
Kvalita životného
odpad,
prostredia, 2016
stavebný odpad
Vybudovanie zberného dvora
Projekt pre územné
pre BRO zo záhrad, stavebný odpad,
konanie, 2016
jedlé oleje a tuky
Vybudovanie zberného dvora
Projekt pre územné
pre textil, šatstvo, drevo, BRO,
konanie, 2016
kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky,
objemný odpad, stavebný odpad
Vybudovanie zberného dvora
Žiadosť o NFP z OP
pre zložky KO, BRO, stavebný odpad,
Kvalita životného
umiestnenie kontajnera s lisom na papier prostredia, 2017
a drviča na drevnú hmotu

