odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo: OU-BB-OSZP2-2018/028755-003

Banská Bystrica, 17. októbra 2018

ROZHODUTIE

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti
okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 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 v spojení s § 107 písm. g) a § 113 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) na základe návrhu spoločnosti ENVIROPOL SK s.r.o., so sídlom
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač a vykonaného správneho konania
podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch
na prepravu nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej republiky presahujúcu územný
obvod Okresného úradu Banská Bystrica príjemcovi nebezpečného odpadu

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

ENVIROPOL SK s. r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač
51 480 191

Prevádzka:
(miesto príjmu odpadov)

Stredisko na zber elektroodpadu
Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica

(ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu alebo žiadateľ“).
Preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cestnou dopravou, od držiteľov odpadov
z územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje územný obvod Okresného úradu Banská
Bystrica, do zariadenia na zber odpadov – „Stredisko na zber elektroodpadu“, ktoré príjemca
nebezpečného odpadu prevádzkuje v priestoroch na adrese: Sládkovičova 92, 974 05 Banská
Bystrica prenajatých od spoločnosti AGROSTAV a.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská

Bystrica, IČO: 31 573 584, za účelom ich zberu pred ďalším nakladaním s nimi oprávnenou
organizáciou na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.
Prepravovať sa bude odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do kategórie nebezpečný odpad,
číslo druhu a názov odpadu:
Č. druhu odpadu ázov druhu odpadu
16 02 11

16 02 15

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16
02 09 až 16 02 12
nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

16 06 01

olovené batérie

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie

16 06 03

batérie obsahujúce ortuť

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*)

16 02 13

20 01 33
20 01 35

Poznámky:
*

Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory
a batérie uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových
obrazoviek a iné aktivované sklo atď.
Súhrnné ročné množstvo prepravených nebezpečných odpadov je do 950 ton.
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov je platný v čase platnosti zmluvy o nájme priestorov
zariadenia na zber odpadov, najdlhšie do 30.09.2023.
Podmienky súhlasu:
1. Prepravu nebezpečného odpadu vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú
ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí [Európska dohoda
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), (Vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení]. Ak nevykonáva prepravu sám, je
povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov [napríklad zákon
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.].
2. Na prepravu musia byť použité vhodné obaly, na tento účel schválené, označené
požadovanými nápismi, značkami a bezpečnostnými značkami podľa platných predpisov.
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Súčasťou prepravných dokladov bude Sprievodný list nebezpečného odpadu, identifikačné
listy nebezpečných odpadov a opatrenia pre prípad havárie.
3. Prepravu nebezpečných odpadov organizovať tak, aby nedošlo k prekročeniu kapacity
priestorov zariadenia na zber odpadov. Je zakázané prevziať nebezpečné odpady v prípade, ak
je kapacita priestorov zariadenia naplnená.
4. Prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto rozhodnutím je možné vykonávať v čase
účinnosti príslušných rozhodnutí, ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať
s prepravenými odpadmi a prevádzkovať zariadenie na zber odpadov.
5. Prepravené nebezpečné odpady za účelom zberu odpadov odovzdávať na ďalšie nakladanie
osobám oprávneným podľa zákona o odpadoch na základe zmluvných vzťahov.
6. Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade a ohlasovať ustanovené
údaje z evidencie v zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č.
366/2015 Z. z.“) v nadväznosti na ustanovenia § 26 zákona o odpadoch.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch nie sú vydaním tohto
rozhodnutia dotknuté.

ODÔVODEIE
Okresnému úradu v sídle kraja bol dňa 20.09.2018 doručený návrh príjemcu nebezpečného
odpadu na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na prepravu
nebezpečných odpadov.
Podľa predloženého návrhu predmetom požadovanej prepravy je cestná preprava nebezpečných
odpadov, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia, v súhrnnom ročnom množstve do 950 ton,
od držiteľov odpadov z územia Slovenskej republiky do zariadenia na zber odpadov – „Stredisko
na zber elekroodpadu“, ktoré príjemca nebezpečného odpadu prevádzkuje v priestoroch na
adrese: Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, parcela č. 3296/9, prenajatých od spoločnosti
AGROSTAV a.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 573 584, za účelom ich
zberu pred ďalším nakladaním s nimi oprávnenou organizáciou na základe uzatvorených
zmluvných vzťahov. Preprava nebezpečných odpadov presahuje územný obvod Okresného
úradu Banská Bystrica.
Podanie obsahovalo predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci a v jeho dokladovej časti boli
tieto listiny:
•

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej republiky č. OU-BB-OSZP22017/024391-003 zo dňa 28.08.2017 udelený spoločnosti ENVIROPOL s.r.o., organizačná
zložka, so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 46 017 305 (ďalej len
„spoločnosť ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka“) Okresným úradom Banská Bystrica,
odborom starostlivosti o životné prostredie;

•

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov č. OU-BB-OSZP3-2016/013849/ADA
zo dňa 03.08.2016 udelený spoločnosti ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka Okresným
úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie;
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•

súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného
obvodu Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-2018/028386-005 zo dňa
01.10.2018 udelený príjemcovi nebezpečného odpadu Okresným úradom Banská Bystrica,
odborom starostlivosti o životné prostredie;

•

oznámenie o zmene prevádzkovateľa zariadenia – odpoveď zo dňa 17.09.2018;

•

zmluva o predaji časti podniku zo dňa 29.08.2018 uzatvorená medzi príjemcom
nebezpečného odpadu a spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o., so sídlom Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 289 61 722;

•

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-TT-OSZP32016/014313/ŠSOH/Du zo dňa 26.09.2016 udelený spoločnosti ENVIROPOL s.r.o.,
organizačná zložka Okresným úradom Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie;

•

opatrenia pre prípad havárie pri preprave nebezpečných odpadov;

•

zmluva o zhodnotení zo dňa 25.07.2014 uzatvorená medzi spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o.,
organizačná zložka a spoločnosťou PRAKTIK System s.r.o., so sídlom Chrastavská 273/30,
460 01 Liberec II – Nové Město, Česká Republika, IČO: 27268519;

•

zmluva o poskytovaní služieb zberu, prepravy a spracovania elektroodpadu č. 2397/BA/2015
zo dňa 22.04.2016 uzatvorená medzi spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
a spoločnosťou ARGUSS, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, IČO:
31365213;

•

zmluva č.130820/0144 o odbere odpadu prenosných akumulátorov a batérií, zo dňa
20.08.2013 uzatvorená medzi spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
a spoločnosťou INSA, s.r.o., so sídlom Niklová ul., 926 01Sereď, IČO: 36 024 376;

•

zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 13.03.2013 v znení
dodatku, uzatvorená medzi spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
a spoločnosťou Peter Bolek - EKORAY, so sídlom Miestneho priemyslu 568, 029 01
Námestovo, IČO: 10 846 671;

•

zmluva o prenájme nebytových priestorov zo dňa 29.04.2013 v znení dodatku č.2,
uzatvorená na dobu neurčitú medzi prenajímateľom AGROSTAV a.s., Sládkovičova 92,
Banská Bystrica, IČO: 31 573 584 a spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o., organizačná
zložka;

•

výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:
127246/B;

•

splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa pred štátnymi orgánmi vydané pre Ing. Juraj
Ryboš, bytom Muškátová 2567/10, 90 201 Pezinok;

•

potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 11,00 eur.

Okresný úrad v sídle kraja sa následne oboznámil s predloženým podaním, ktoré obsahovalo
náležitosti predpísané § 113 ods. 8 zákona o odpadoch a § 24 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a listom č. OU-BB-OSZP22018/028755-002 zo dňa 01.10.2018 v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomil
účastníkov konania o začatí správneho konania s tým, že do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na okresnom úrade v sídle kraja, vyjadriť sa k nim a uplatniť svoje návrhy do 7 dní
odo dňa doručenia upovedomenia. Upovedomenie bolo účastníkom konania doručené v dňoch
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05.10.2018 a 09.10.2018. Do termínu vydania rozhodnutia neboli okresnému úradu v sídle kraja
doručené vyjadrenia, resp. návrhy k predmetnej veci, preto rozhodol na základe návrhu a
predložených podkladov.
Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal zo skutočnosti, že príjemca nebezpečného
odpadu je oprávnenou osobou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré sú predmetom
prepravy do zariadenia na zber odpadov, ktorého je oprávneným prevádzkovateľom na základe
zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 29.08.2018 uzatvorenej medzi príjemcom nebezpečného
odpadu a spoločnosťou ENVIROPOL s.r.o., so sídlom Československého exilu 2062/8, 143 00
Praha 4, Česká republika, IČO: 289 61 722 (ďalej len spoločnosť ENVIROPOL s.r.o., Česká
republika“). Na základe vyššie uvedenej zmluvy spoločnosť ENVIROPOL s.r.o., Česká
republika, ktorá v rámci svojho podnikania umiestnila na území Slovenskej republiky
organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka predala
túto časť podniku príjemcovi nebezpečného odpadu.
Podľa § 114 ods. 4 zákona o odpadoch ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré
bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto
zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je
povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene
prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch bol udelený spoločnosti ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka príslušným
orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Príjemca nebezpečného odpadu oznámil
v zákonom stanovenej lehote príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že
prebral všetky práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územia územného
obvodu Okresného úradu Banská Bystrica podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch mu
udelil príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
Preprava nebezpečných odpadov sa podľa rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja bude
uskutočňovať cestnou dopravou, od držiteľov nebezpečných odpadov z územia Slovenskej
republiky, ktorá presahuje územný obvod Okresného úradu Banská Bystrica, do zariadenia na
zber odpadov – „Stredisko na zber elektroodpadu“, ktoré prevádzkuje príjemca nebezpečného
odpadu na adrese: Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, prenajatých od AGROSTAV a.s.,
Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 573 584, za účelom ich zberu pred ďalším
nakladaním s nimi oprávnenou organizáciou na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.
Súhrnné ročné množstvo prepravených nebezpečných odpadov podľa tohto rozhodnutia
a súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného
obvodu Okresného úradu Banská Bystrica je v súčte do 950 ton.
Príjemca nebezpečného odpadu bude prepravené nebezpečné odpady odovzdávať na ďalšie
nakladanie do vlastného zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov, so sídlom v Trnave alebo
iným oprávneným zmluvným partnerom za účelom ich zhodnocovania alebo zneškodňovania.
Príjemca nebezpečného odpadu bude na prepravu nebezpečných odpadov využívať dopravné
prostriedky, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave
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nebezpečných vecí ADR a podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov.
Uložením podmienok súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov sa zabezpečila ochrana
životného prostredia počas ich prepravy a zamedzila sa preprava nebezpečných odpadov
v prípade, keď bude kapacita zariadenia na zber odpadov naplnená.
Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval podľa § 97 ods. 16 zákona
o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť
rokov, súhlas udelil do 30.09.2023 za podmienky súčasnej platnosti príslušných rozhodnutí,
ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať s prepravenými odpadmi,
prevádzkovať zariadenie na zber odpadov a za podmienky súčasnej platnosti zmluvy o nájme
priestorov, v ktorých prevádzkuje zariadenie na zber odpadov.
Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí
okresnému úradu v sídle kraja najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Podľa § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona o odpadoch odosielateľ nebezpečného odpadu a ten,
komu je nebezpečný odpad určený (príjemca nebezpečného odpadu) sú povinný viesť
a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade, ohlasovať ustanovené údaje
z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta
vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný
úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. Príjemca nebezpečného odpadu je povinný viesť evidenciu
o prepravovanom nebezpečnom odpade na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu v zmysle §
11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a
potvrdený zaslať na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 26 ods.
3, 4, a 5 zákona o odpadoch.
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia
zákona o odpadoch. Príjemca nebezpečného odpadu je preto z hľadiska legislatívy platnej na
úseku odpadového hospodárstva povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy len za súčasnej platnosti ďalších rozhodnutí príslušných správnych orgánov.
Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním, zistil, že žiadateľ o udelenie
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov spĺňa zákonné podmienky pre udelenie predmetného
súhlasu. Na základe uskutočneného správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky 162 písm. f) Sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol
zaplatený formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (€kolok).

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho
poriadku. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 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.
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Doručí sa
1. ENVIROPOL SK s. r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač
2. AGROSTAV a.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti
1.
2.

MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor inšpekcie odpadového
hospodárstva, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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