Okresný úrad Banská Bystrica
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1

974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2019/029072-007

14. 11. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
vydané na súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
1. Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
2. Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve 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 § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto
r o z h o d o l:
podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) udeľuje
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre:
Obchodné meno: Zberné suroviny Žilina a.s.
Sídlo: Kragujevská 3
010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
Prevádzka: Stavebná 2, 974 01 Banská Bystrica
k.ú. Banská Bystrica, 584/1, 584/2, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/10, 584/11, 584/13, 584/18, 584/19, 584/20 a
584/21
Nakladanie s odpadmi bude vykonávané činnosťami podľa Prílohy č.1 zákona o odpadoch:
R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11;
R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).
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V zariadení sa budú zhodnocovať nasledovné odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
16 01 04 Staré vozidlá N
16 01 06 Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
Miestom nakladania s odpadmi sú priestory spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s., na Stavebnej 2, parcely č. 584/1,
584/2, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/10, 584/11, 584/13, 584/18, 584/19, 584/20 a 584/21, k. ú. Banská Bystrica,
v Banskej Bystrici.
Súhlas je časovo obmedzený: do 31. októbra 2024.
Predpokladané množstvo zhodnocovaných odpadov za rok je: 18 000 ton
Spôsob nakladania s odpadmi:
V zariadení budú spracovávané staré vozidlá kategórie M1, N1, L2e podľa zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP
SR č. 373/2015, o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov, ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zaradené
pod katalógovým číslom:
- 16 01 04 - staré vozidlá – kategória odpadu nebezpečný odpad,
- 16 01 06 – staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce – kategória odpadu ostatný odpad .
Rozoberanie starých vozidiel sa uskutočňuje v priestore demontážnej haly. Plocha na vysušovanie vozidiel je
určené miesto v hale vybavené certifikovaným technickým zariadením SEDA a stojanom pre uloženie vozidla v
pracovnej výške, na ktorom sa demontujú nebezpečné časti vozidla a ostatné časti. Vozidlá zbavené nebezpečných
látok sú skladované v areáli spoločnosti, kde je vyčlenená plocha určená na skladovanie vysušených, očistených a
odstrojených karosérií.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Základným priestorom je murovaná hala, v ktorej sa uskutočňujú jednotlivé technologické procesy nakladania so
starými vozidlami. Existujúce zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva,
oplotené a zabezpečené proti vstupu cudzích osôb.
Technologické stroje a zariadenie procesu spracovania starých vozidiel sú rozdelené do jednotlivých operácií, ktoré
zabezpečujú plynulý chod a ich spracovanie.
V areáli a objekte haly sa nachádzajú tieto priestory :
- plocha na zber starých vozidiel
- hala na vysušovanie starých vozidiel
- hala na demontáž vysušených starých vozidiel, dielov a častí obsahujúcich nebezpečné odpady
- sklad prevádzkových kvapalín
- sklad nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením
- sklad demontovaných pneumatík
- sklad autobatérií a iných batérií.
Sklad odstrojených karosérií sa nachádza vo vyhradenej časti areálu. Karosérie sú dočasne skladované na
odizolovanej ploche do ich následného zhodnotenia .
Jednotlivé priestory majú odizolované podlahy, zabezpečené osvetlenie, technologickú elektroinštaláciu, rozvod
stlačeného vzduchu s kompresorovňou, odsávanie a sú vyspádované tak, aby prípadné úniky prevádzkových
kvapalín stekali do zbernej havarijnej nádrže.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi pracovníci používajú primerané osobné ochranné pracovné pomôcky
(rukavice, pevnú obuv, okuliare a pod.).
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti prevádzky zariadenia budú všetky odpady odvezené a odovzdané osobe oprávnenej na
zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov tak, aby po ukončení činnosti tohto zariadenia v ňom nezostali žiadne
odpady. Ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené miestne príslušnému Okresnému úradu, Odboru starostlivosti
o životné prostredia do 30 dní.
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Podmienky súhlasu:
1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
2. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie
súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
3. Pri ukončení činnosti spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných odpadov v
spoločnosti.
4. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. (technologický reglement, prevádzkový
poriadok, prevádzkový denník).
5. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí
prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.
Odôvodnenie
Spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa
07.08.2019 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm.
c) zákona o odpadoch. Predmetom súhlasu je spracovanie starých vozidiel činnosťami uvedenými v Prílohe č. 1 k
zákonu o odpadoch pod položkami: R12 (úprava odpadov určených na spracovanie niektorou s činností R1 až R11)
a R13 (skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12).
Tunajší úrad v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej
len „zákon o EIA“) ako povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo
bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu
podľa zákona o EIA. Činnosť uskutočňovaná v spoločnosti sa zaraďuje v zmysle zákona o EIA Prílohy č. 8,
9.Infraštruktúra, na ktorú sa vzťahuje vykonanie zisťovacieho konania. Tunajší úrad požiadal príslušný orgán
– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (na základe predloženého Záverečného stanoviska
č. 1574/2019-1.7/bj zo dňa 08.07.2019), o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA
listom č. OU-BB-OSZP3-2019/029072-002 zo dňa 04.09.2019. Vzhľadom na vyššie uvedené, tunajší úrad z
dôvodu začatia konania o predbežnej otázke prerušil konanie vo veci žiadosti navrhovateľa listom číslo OU-BBOSZP3-2019/029072-003 zo dňa 04.09.2019.
Dňa 09.10.2019 bolo doručené záväzné stanovisko od príslušného orgánu štátnej správy vydané pod č.
1574/2019-1.7/bj 51914/2019 zo dňa 04.10.2019, v ktorom príslušný orgán skonštatoval nasledovné. „Návrh na
vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o
odpadoch je v súlade so zákonom o EIA a so záverečným stanoviskom vydaným Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky podľa tohto zákona a jeho podmienok.“
Tunajší úrad podľa ustanovenia § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariadil
listom číslo OU-BB-OSZP3-2018/029072-005 zo dňa 21.10.2019 ústne pojednávanie vo veci vydania rozhodnutia
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.
Dňa 07.11.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou. Tunajší úrad na základe
vykonaného správneho konania, ústneho pojednávania a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že zariadenie
na zhodnocovanie odpadov bude podľa uvedeného technologického postupu prevádzkované činnosťou R12 a R13
podľa Prílohy č. 1 k zákona o odpadoch. Následne budú odpady odovzdané oprávneným spoločnostiam na ďalšie
nakladanie s nimi.
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- 1x kópia žiadosti spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s. zo dňa 01.08.2019
- 1x kópia Záverečného stanoviska Ministerstva ŽP, vydaného pre spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., číslo
1574/2019-1.7/bj zo dňa 08.07.2019
- 1x kópia Opatrení pre prípad havárie /Havarijný plán/-v00 platný od 05.03.2019
- 1x kópia zmluvy o spracovaní starých vozidiel so spoločnosťou KOVOZBER, s. r. o., zo dňa 26.10.2017
- 1x kópia Odborného posudku, vypracovaný Ing. Halaškom zo dňa 04.10.2019.
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Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na
dobu určitú do 31. októbra 2024. Tunajší úrad uložil podmienky prevádzkovateľovi s predpokladaným množstvom
zhodnotených odpadov zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacích
predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo žiadateľovi
spoplatnené vo výške 11,00 € podľa položky 162 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Doručuje sa
Zberné suroviny a. s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
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Okresný úrad Banská Bystrica
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1

974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
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Váš list číslo/zo dňa

.

Zberné suroviny a. s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

.

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP32019/029072-008

Ing. Vlček/048/4306364

04. 12. 2019

Vec
Doložka právoplatnosti
Rozhodnutie
Dátum vydania: 14.11.2019
Spisová značka: OU-BB-OSZP3-2019/029072-007
Záznam číslo: 0119117/2019
Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 29.11.2019
Poznámka:
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Dátum vytvorenia doložky: 04.12.2019 Vytvoril: Ing. Lukáš Vlček

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

____________________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421484306251

Lukas.Vlcek2@minv.sk

www.minv.sk

00151866
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Zberné suroviny Žilina a.s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
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Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP32020/011542-008

Ing. Lukáš Vlček/048/4306364

11. 05. 2020

Vec
Doložka právoplatnosti
Rozhodnutie
Dátum vydania: 20.04.2020
Spisová značka: OU-BB-OSZP3-2020/011542-006
Záznam číslo: 0035411/2020
Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 11.05.2020
Poznámka:
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Dátum vytvorenia doložky: 11.05.2020 Vytvoril: Ing. Lukáš Vlček

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Telefón
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