Okresný úrad Banská Bystrica
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľ. Štúra 5943 1

974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2019/025304

02. 08. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Popis konania / Účastníci konania
1. ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
3. Mesto Banská Bystrica, primátor mesta, ČSA 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. n) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) udeľuje
súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
pre:
Obchodné meno: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Sídlo: Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 057 363
Súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov, ktoré budú odovzdávané na využitie v domácnosti (odpad je
uvedený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
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
15 01 06 zmiešané obaly O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
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19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
20 01 02 sklo O
Účel využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti: využitie ako materiál, palivo alebo vec určená na konečnú
spotrebu.
Súhrnné množstvo odovzdávaných odpadov za rok: 400 ton.
Súhlas je časovo obmedzený do 31. júla 2024.
Podmienky súhlasu:
1. Miestom odovzdania odpadov vhodných na využitie v domácnosti je v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING,
s.r.o., Príboj 549, v Slovenskej Ľupči.
2. 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.
3. Odovzdávaný odpad, určený na využitie ako palivo, je bez obsahu chemických látok / chemického ošetrenia.
4. 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.
Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší podľa § 114 ods. 1 písm. b) bod. 1 zákona o odpadoch
rozhodnutie vydané Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, č. 2009/02806/SB zo dňa 28.10.2009
a jeho zmeny č. 7/2013/01503/SB zo dňa 29.04.2013 a č. OU-BB-OSZP3-2014/030393/SB zo dňa 03.10.2014,
ktorým bol vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa
10.07.2019 o vydania zmeny súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, ktorý bol
vydaný podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2007 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Predmetom zmeny súhlasu je predĺženie platnosti súhlasu, ktorého platnosť končí
dňa 31.10.2019. Spoločnosť podala žiadosť o predĺženie v zákonom stanovenej lehote – najneskôr tri mesiace pred
skončením platnosti súhlasu.
Pôvodný súhlas je vydaný pre odpady kategórie „ostatný“, v celkovom množstve cca 400 t/ročne. Tieto odpady sú
odovzdávané do domácnosti na využitie ako materiál, palivo alebo vec určená na konečnú spotrebu.
Nakoľko vstúpila od 01.01.2016 do platnosti nová legislatíva v odpadovom hospodárstve, tunajší úrad pristúpil k
vydaniu nového súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti pre spoločnosť ELEKTRO
RECYLING, s.r.o., aby zosúladil paragrafové znenie podľa platnej legislatívy, a preto zrušil podľa § 114 ods. 1 písm.
b) bod. 1 zákona o odpadoch rozhodnutia, ktoré boli vydané pred účinnosťou nového zákona o odpadoch, nakoľko
došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia.
Účastníci konania boli o jeho začatí a nariadení ústneho pojednávania upovedomení listom č. OU-BBOSZP3-2019/025304-003 zo dňa 22.07.2019. Dňa 01.08.2019 sa uskutočnilo ústne pojednávania.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania,
ústneho pojednávania a z podkladov pre vydanie zmeny rozhodnutia zistil, že uvedený odpad bude odovzdávaný do
domácnosti na využitie ako materiál, palivo alebo vec určená na konečnú spotrebu. Po prevzatí odpadu osobou od
držiteľa odpadu sa táto vec nepovažuje za odpad.
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V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- kópia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica;
- kópia rozhodnutia č. 2009/02806/SB zo dňa 28.10.2009 a jeho zmeny č. 7/2013/01503/SB zo dňa 29.04.2013
a č. OU-BB-OSZP3-2014/030393/SB zo dňa 03.10.2014, ktorým bol vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov
vhodných na využitie v domácnosti.
Držiteľ odpadu je povinný viesť predpísanú evidenciu o uvedenom druhu odpadu a pri vyplňovaní evidenčného listu
odpadu a ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním dodržať v jednotlivých stĺpcoch predpísané kódy uvádzané
vo Vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na dobu určitú
do 31. júla 2024, na súhrnné ročné množstvo odovzdávaných odpadov 400 ton.
Tunajší úrad uložil držiteľovi odpadov podmienky v súlade so zákonom o odpadoch, ktoré zabezpečujú ochranu
životného prostredia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Nakoľko nový súhlas vydáva tunajší úrad na základe toho, že došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
tohto rozhodnutia, žiadateľovi bola spoplatnená jeho žiadosť na vydanie zmeny rozhodnutia o zmene súhlasu na
odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa položky 162 písm. y) Sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 4,00€.
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
Doručuje sa
ELEKTRO RECYCLING s.r.o.
Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 1141 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Obec Slovenská Ľupča
Nám. SNP 13
976 13 Slovenská Ľupča
Slovenská republika
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