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-OSZP3-2021/018116-005

22. 09. 2021

Rozhodnutie
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 400 (spracovanie svetelných
zdrojov) sa vzťahuje na činnosti 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).
Zoznam odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré je
prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov oprávnený zhodnocovať činnosťou R12 a R13:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť 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
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
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
Miesto nakladania s odpadmi je spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ľupča.
Súhlas je časovo obmedzeným s účinnosťou od 01. marca 2022 do 30. septembra 2026.
Spôsob nakladania s odpadom:
Kompaktná drviaca a separačná linka je určená na spracovanie fluorescenčných trubíc rôznych dĺžok a tvarov, CFL
(kompaktných fluorescenčných lámp) a 2D lámp, ktoré sa v nej drvia na zložky odpadu (sklo, prach, železné a
neželezné kovy, plast). Zariadenie na spracovanie HID lámp je určené na spracovanie výbojok rozličných typov
a veľkostí. V troch po sebe nasledujúcich krokoch spracovania, zariadenie rozoberie ortuťové lampy na rozličné
frakcie. Uvedené zariadenia sú spôsobilé spracovávať svetelné zdroje na princípe LED. Výstupom je odpad (prášok,
kov, ortuť a kremenné sklo). Následne vzniknutý odpad s obsahom ortuti sa odovzdáva do destilátora alebo
oprávnenej organizácii na ďalšie nakladanie s ním spolu s ďalšími odpadmi.
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, IČO: 36
057 363, požiadala tunajší úrad 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 na OJ 400 (spracovanie svetelných zdrojov).
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vyhovel
žiadosti tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-2021/018116-002 zo dňa 27.07.2021 o predĺženie zákonnej lehoty na
vydanie rozhodnutia, a listom č. OU-BB-OOP3-2021/005337-106 zo dňa 05.08.2021 predĺžil lehotu pre rozhodnutie
o 60 dní. Tunajší úrad listom č. OU-BB-OSZP3-2021/018116-004 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-OSZP3-2017/004706-004 zo dňa 22.03.2017, predmetom ktorého je súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov OJ 400 (spracovanie svetelných zdrojov/osvetľovacích zariadení)
podľa § 97 ods. 1 písm. e) 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 súvisí s vydaným rozhodnutím
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č. OU-BB-OSZP3-2021/018117-009 – súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre
zariadenie na zhodnocovanie odpadov OJ 400 (spracovanie svetelných zdrojov), 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.
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- Prevádzkový poriadok – spracovanie svetelných zdrojov/osvetľovacích zariadení OJ 400;
- fotokópia súhlasu Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2017/004706-004 zo dňa 22.03.2017.
Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a súhlas
udelil na dobu určitú, od 01. 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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