OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2021/012897-010

23. 07. 2021

Rozhodnutie
o vydaní súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Popis konania / Účastníci konania
1. ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Obec Slovenská Ľupča, starosta obce, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
Výrok
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. d) 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 zber odpadov
pre:
Obchodné meno: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Sídlo: Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 057 363
Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
02 01 04 Odpadové plasty okrem obalov O
07 02 13 Odpadový plast O
08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
09 01 10 Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O
09 01 12 Fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
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 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
15 01 09 Obaly z textilu O
16 01 19 Plasty O
16 01 20 Sklo O
16 01 22 Časti inak nešpecifikované O
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené
v 16 02 09 až16 02 13 O
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 05 Sklo O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33## O
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 99 Odpady inak nešpecifikované O
Miestom nakladania s nebezpečnými odpadmi sú vyhradené priestory spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.,
Príboj 549, Slovenská Ľupča.
Súhlas je časovo obmedzený od 01.augusta 2021 do 31. júla 2026.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov má špeciálnu podlahu a je umiestnené v areáli spoločnosti, ktorý je chránený strážnou
službou. Súčasťou je aj prístrešok, ktorý chráni odpady pred poveternostnými vplyvmi.
Spôsob prevádzkovania zariadenia na zber odpadov:
Odpady sa prijímajú od zmluvných partnerov alebo na základe predchádzajúcej objednávky pôvodcu, resp. držiteľa
odpadu. Po prijatí odpadu do zariadenia na zber odpadov sa odpad pretriedi podľa druhu odpadu. Odpady sú
skladované vo vyhovujúcich obaloch na spevnenej ploche, v nádobách, na to určených, alebo sú skladované pod
prístreškom, a zabezpečené proti poveternostným podmienkam/situáciám. Odpady zo zariadenia na zber odpadov
sú odovzdané oprávnenej organizácii na ďalšie nakladanie s nimi.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Priestor na zhromažďovanie odpadov je prevádzkovaný tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie
a k poškodzovaniu hmotného majetku. Musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany. Na
pracovisku, kde dochádza k manipulácii s nebezpečným odpadom musia byť k dispozícii prostriedky na odstránenie
možnej havárie.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia na zber odpadov budú všetky odpady, ktoré sa v ňom nachádzajú, v celkovom
množstve odovzdané organizácii oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi, zariadenia sa odpredajú a priestor sa vyčistí.
V prípade, ak sa spoločnosť rozhodne ukončiť vykonávanie predmetu svojho podnikania a spoločnosť odpredá firme,
ktorá bude pokračovať v predmete podnikania v oblasti nakladania s odpadmi – kupujúci prevezme na seba všetky
povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch a jeho vykonávajúcich predpisov, ktoré mu vyplývajú pri podnikanú
v oblasti odpadového hospodárstva.
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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.
Odôvodnenie
Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, S. Ľupča, požiadala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) listom doručeným dňa 21.04.2021 o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch. Predmetom žiadosti
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch,
boli odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov kategórie „ostatný“
a „nebezpečný“.
Spoločnosť má vydané Záverečné stanovisko č. 3984/2004-1.6/hp zo dňa 02.05.2005 a Rozhodnutie vydané v
zisťovacom konaní č. 2473/2017-1.7/bj zo dňa 25.01.2017 Ministerstvom životného prostredia SR.
Z dôvodu zložitejšieho prípadu sme požiadali Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, podľa
§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o povolenie predĺženia lehoty
rozhodnutia vo veci, do 60 dní listom č. OU-BB-OSZP3-2021/012897-002 zo dňa 30.04.2021. Na základe vyššie
uvedeného nám bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci, o 60 dní, o ktorej sme informovali
účastníkov konania listom č. OU-BB-OSZP3-2021/012897-004 zo dňa 04.05.2021.
Listom č. OU-BB-OSZP3-2021/012897-005 zo dňa 04.06.2021 tunajší úrad požiadal príslušný orgán –
Ministerstvom životného prostredia SR (na základe predloženého Záverečné stanovisko č. 3984/2004-1.6/hp zo
dňa 02.05.2005 a Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 2473/2017-1.7/bj zo dňa 25.01.2017), o vydanie
záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA
Dňa 14.07.2021 bolo na Okresný úrad Banská Bystrica doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA, v ktorom skonštatovalo, že návrh na začatie povoľovacieho
konania nie je v súlade s týmto zákonom, a s rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia SR vydanými
podľa tohto zákona. Podľa § 38 ods. 7 zákona o EIA, povoľujúci orgán dostal na základe zaslania návrhu na
začatie povoľovacieho konania podľa odseku 4 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom je zistený nesúlad
návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto zákonom, s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní alebo
so záverečným stanoviskom.
Vzhľadom na vyššie uvedené, tunajší úrad nevyhovel v plnom rozsahu žiadosti žiadateľa, nakoľko predmetom
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov môžu byť len odpady, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, kategórie „ostatný“, bez odpadov zo železných kovov, z
neželezných kovov alebo starých vozidiel, na ktoré sa nevzťahuje zisťovacie konanie podľa zákona o EIA.
V prípade udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre nebezpečné odpady a odpady zo
železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, na ktoré bolo vydané záverečné stanovisko MŽP SR,
povoľujúci orgán toto konanie preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu na začatie povoľovacieho konania s týmto
zákonom. Ak navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, povoľujúci orgán konanie zastaví.
Účastníci konania boli o jeho začatí upovedomení listom č. OU-BB-OSZP3-2021/012897-009 zo dňa 16.07.2021.
Nakoľko je tunajšiemu úradu dobre známa povaha veci, upustil od ústneho pojednávania za účelom miestneho
šetrenia. V stanovenom termíne neboli doručené žiadne námietky a pripomienky.
Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia,
vydaného pred 1. januárom 2021, nie je možné predlžovať. V súčasnej dobe má spoločnosť v platnosti rozhodnutie č.
OU-BB-OSZP3-2016/013857/ADA zo dňa 01.08.2016, predmetom ktorého je súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktorého platnosť končí dňa 31. júla 2021. Z dôvodu,
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že nemôžu byť vydané dva súhlasy na jednu činnosť, pristúpil tunajší úrad k vydaniu nového súhlasu, s účinnosťou
od 01.08.2021.
Tunajší úrad na základe vykonaného správneho konania a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že zariadenie
na zber odpadov je zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb, proti poveternostným vplyvom, vybavené spevnenou
podlahou.
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi;
- kópie Záverečného stanoviska č. 3984/2004-1.6/hp zo dňa 02.05.2005 a Rozhodnutia vydaného v zisťovacom
konaní č. 2473/2017-1.7/bj zo dňa 25.01.2017;
- kópia Rozhodnutia o udelení autorizácie pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča a jej
zmeny.
- Kópia Zmluvy o poskytovaní služieb č. ZOD-2020-22-000523 so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica;
- Kópia Rámcovej Kúpnej zmluvy na dodávku odpadu so spoločnosťou Zberné suroviny a.s., Žilina;
- Kópia Dodávateľsko-odberateľskej zmluvy pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve so spoločnosťou
SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica;
- Kópia Rámcovej zmluvy č. 43 spoločnosťou FECUPRAL spol. s r.o., Veľký Šariš;
- Kópia Zmluvy o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi so spoločnosťou INSA, s.r.o., Sereď a MACH
TRADE, s.r.o., Sereď;
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 01/2020 so spoločnosťou KOVOHUTY SK, s.r.o., Bratislava;
- Kópia Zmluvy č. 3 ER/SIBIN so spoločnosťou SIBIN s.r.o., Seňa;
- Kópia Zmluvy o dielo so spoločnosťou METAL SERVIS Recycling s.r.o., Slovenská Ľupča.
Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na dobu
určitú, od 01.augusta 2021 do 31. júla 2026. Tunajší úrad uložil držiteľovi odpadov podmienky 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 vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bolo spoplatnené vo výške 11,00
€ podľa položky 162 písm. d) 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
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
ELEKTRO RECYCLING s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
Obec Slovenská Ľupča, Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
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Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
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