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-OSZP3-2021/018106-005

24. 09. 2021

Rozhodnutie
podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Popis konania / Účastníci konania
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 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. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“)
udeľuje
súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre:
Obchodné meno: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Sídlo: Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 057 363
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov OJ 200 (spracovanie vyradených
elektrozariadení, elektroodpadu a iných odpadov) sa vzťahuje na činnosti podľa Prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
- R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
- R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

Zoznam odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré je
prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov oprávnený zhodnocovať činnosťou R4, R5, R12 a R13:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
02 01 10 odpadové kovy O
09 01 10 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O
09 01 11 fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01,16 06 02 alebo 16 06 03 N
09 01 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
16 02 10 vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09 N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest 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
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpad zo železa a ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 O
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené 19 10 05 O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
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
20 01 40 kovy O
Miesto nakladania s odpadmi je spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča.
Súhlas je časovo obmedzený s účinnosťou od 1. marca 2022 do 30. septembra 2026.
Spôsob nakladania s odpadom:
V prvej fáze sa demontujú z nazhromaždených odpadov nebezpečné časti, resp. časti, ktoré je povinnosť odobrať
vyplývajúc z vykonávacích predpisov zákona o odpadoch činnosťou R12. Takto pripravený elektroodpad a iný
odpad ako je elektroodpad je vložený do drviacich zariadení, kde sa oddeľujú jednotlivé časti. Prachové častice z
mletia sú zachytávané v špeciálnych cyklónoch a filtroch. Proces zhodnocovania odpadov spočíva v zmenšovaní
odpadu a v rôznych druhoch separácie – triedenia na triediacich zariadeniach linky a pomocných zariadeniach.
Separácia - triedenie spočíva vo vytriedení frakcií podľa veľkosti zrna a čistoty. Následne v ďalšom procese triedenia
sa roztrieďujú kovové a nekovové frakcie. Výsledkom zhodnocovania činnosťou R4 je druhotná surovina – železné
kovy, neželezné kovy a ostané odpady. V prípade spracovania TV a PC CRT monitorov sa najprv vyberie z monitora
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obrazovka. Monitor bez obrazovky ide na spracovanie v rámci linky na spracovanie elektronického šrotu a iných
odpadov. Katódová trubica je ďalej demontovaná v špeciálnom zariadení, tak aby sa dala odstrániť z vnútorného
povrchu luminiscenčná vrstva. Zároveň počas demontáže sa odstráni kónusová uzávera a vychyľovacia cievka a po
demontáži sklenej katódovej trubice sa vyberie kovové tienidlo z obrazovky. Výsledným produktom spracovania
odpadu sú oddelené dve sklovité časti – bárické a olovnaté sklo. Toto sklo sa ďalej spracováva na pomocnom
technologickom zariadení na spracovanie skloviny na zabezpečenie obrúsenia skloviny v rôznych veľkostiach
frakcií. Toto zariadenie je schopné priamo spracovať poškodené katódové CRT trubice, ktoré nie je možné už
oddeľovať bežnou demontážou. Výsledkom zhodnocovania činnosťou R5 na tomto technologickom zariadení je
sklený recyklát. Pri vstupnom odpade – LCD zobrazovacie zariadenia sa používajú špeciálne filtre a cyklóny.
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. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ prispôsobí prevádzkový
poriadok týmto zmenám a predloží ho na schválenie.
3. Technologický reglement, prevádzkový denník schválený prevádzkovateľom zariadenia a prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí byť uložený na prístupnom mieste.
4. Prevádzkovú dokumentáciu zariadenia viesť podľa § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
5. 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.
Odôvodnenie
Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549 ,976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 057 363, požiadala
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie listom doručeným dňa 30.06.2021 o udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod
2 zákona o odpadoch pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov OJ 200 (spracovanie vyradených elektrozariadení,
elektroodpadu a iných odpadov).
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vyhovel
žiadosti tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-2021/018106-002 zo dňa 27.07.2021 o predĺženie zákonnej lehoty na
vydanie rozhodnutia, a listom č. OU-BB-OOP3-2021/005337-109 zo dňa 05.08.2021 predĺžil lehotu pre rozhodnutie
o 60 dní. Tunajší úrad listom č. OU-BB-OSZP3-2021/018106-004 zo dňa 09.08.2021 upovedomil účastníkov o
predĺžení zákonnej lehoty pre rozhodnutie v tejto veci.
Nakoľko tunajšiemu úradu je dobre známa povaha veci, upustil od ústneho pojednávania za účelom miestneho
šetrenia.
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-OSZP3-2017/004709-004 zo dňa 17.05.2017, zmenené rozhodnutím OU-BB-OSZP3-2019/005270-002
zo dňa 04.01.2019, predmetom ktorého je súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov OJ 200 (spracovanie vyradených elektrozariadení, elektroodpadu a iných odpadov) podľa § 97 ods. 1 písm.
e) bod 2 zákona o odpadoch, ktorého platnosť končí dňa 28. februára 2022. Z dôvodu, že nemôžu byť vydané dva
súhlasy na jednu činnosť, pristúpil tunajší úrad k vydaniu nového súhlasu, s účinnosťou od 01.03.2022. Rozhodnutie
o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov súvisí s vydaným
rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2021/018107-009– súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov OJ 200 (spracovanie vyradených elektrozariadení, elektroodpadu
a iných odpadov), ktoré má platnosť do 30.09.2026. Na základe toho tunajší úrad obmedzil platnosť tohto súhlasu
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov do 30.09.2026.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania a
z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že uvedené odpady kategórie ostatný a nebezpečný budú zhodnocované
v priestoroch spoločnosti. Prevádzkový poriadok je spracovaný v rozsahu § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
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V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- Prevádzkový poriadok – spracovanie vyhradených elektrozariadení a elektroodpadu a iných odpadov v rámci OJ
200;
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BBOSZP3-2017/004709-004 zo dňa 17.05.2017;
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BBOSZP3-2019/005270-002 zo dňa 04.01.2019.
Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a súhlas
udelil na dobu určitú, od 1. marca 2022 do 30. septembra 2026. Z dôvodu sledovania priebehu nakladania s odpadmi
tunajší úrad uložil žiadateľovi 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 udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo
spoplatnené vo výške 11,00 € podľa položky 162 písm. e) 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
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