Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 96/50
960 01 Zvolen
Číslo : OU-ZV-OSZP-2019/008111/RAP/rozh

Zvolen, 30. 05. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
v zmysle §2 ods. 3 a 6 a §3 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §108 ods. 1
písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) na základe vykonaného
správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) udeľuje

súhlas
podľa §97 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa
písmen a/ a c/ vrátane zberného dvora (ďalej len súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov) pre :
Obchodné meno
IČO
Sídlo
Prevádzka
Sídlo zariadenia
Miesto nakladania s odpadmi

:
:
:
:
:
:

Spôsob nakladania s odpadmi
Dátum začatia prevádzky
Platnosť súhlasu

:
:
:

BEGBIE, s. r. o.
36 638 676
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
BEGBIE, s. r. o., Prevádzka Ostrá Lúka
Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva
Areál spoločnosti KOVACO, spol. s r. o. ,
Ostrá Lúka 357
(pozemok parcela KN C 1184 v katastrálnom území
Ostrá Lúka vo vlastníctve spoločnosti KOVACO, spol.
s r. o.)
zber odpadov
jún 2019
do 31. 05. 2024
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať
všeobecne platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí, musia byť
dodržané bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s odpadmi a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia,
ako aj životného prostredia, t. j. nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo –
technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle
spracovaných bezpečnostných opatrení.
Technické podmienky prevádzky zariadenia :
Priestory a plochy určené na zber odpadov musia byť dostatočne označené a navrhnuté
a prevádzkované tak, aby boli zabezpečené proti vplyvu škodlivých látok, aby nemohlo dôjsť
k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, k poškodeniu hmotného majetku. Nádoby a obaly
určené na zhromažďovanie odpadov musia zabezpečené pred odcudzením a pred vonkajšími
nežiaducimi vplyvmi, musia byť pevné a dostatočne odolné voči mechanickému poškodeniu a proti
chemickým vplyvom.
V prípade nežiaduceho, resp. nekontrolovaného výskytu odpadov, ktoré sú predmetom zberu
nevhodných na zhodnotenie, resp. nebezpečných odpady musia byť priestory, resp. nádoby a iné
obaly, v ktorých budú tieto odpady zhromažďované odlíšené od priestorov a nádob, v ktorých budú
zhromažďované odpady určené na zhodnotenie.
Technický popis zariadenia na zber odpadov a popis činností v ňom vykonávaných :
Zariadenie na zber odpadov prevádzkované spoločnosťou BEGBIE, s. r. o., ktoré tvorí
oplotený priestor so spevnenou manipulačnou plochou s prefabrikovanými kójami a v prípade
potreby kontajnermi, bude na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a Zmluvy o nájme
nebytových priestorov umiestnené v rámci areálu vo vlastníctve spoločnosti KOVACO spol. s r. o.,
so sídlom prevádzky Ostrá Lúka 357 v katastrálnom území obce Ostrá Lúka.
Predmetom zberu budú v prevažnej miere odpady charakteru stavebných odpadov a odpady
súvisiace s činnosťou spoločnosti pôsobiacej v oblasti stavebníctva, zaradené v zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii O – ostatný odpad.
Zber odpadov bude vykonávaný za účelom ich úpravy pred zhodnotením, zhodnotenia,
recyklácie a následného využitia, resp. iného spôsobu nakladania s nimi prostredníctvom subjektov
oprávnených na vykonávanie týchto činností na základe príslušných povolení.
Zariadenie nebude určené na zber a výkup odpadov od fyzických osôb (občanov).
Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia :
Odborná technická pomoc je zabezpečená prostredníctvom odborne zaškolenej osoby, ktorej
úlohou je zabezpečovanie činnosti zariadenia na zber odpadov v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a kontrola dodržiavania pracovných postupov uvedených v
Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Zariadenie na zber odpadov bude
riadne označené v zmysle platnej legislatívy.
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Predmetom zberu sú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne :
Kat. číslo :

Názov odpadu :

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

betón
tehly
škridly a obkladový materiál a keramika
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06
drevo
sklo
plasty
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
káble iné ako uvedené v 17 04 10
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03

O
O
O

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
obaly z textilu
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
iné ako uvedené v 15 02 02

O
O
O
O
O
O
O

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 04
17 08 02
17 09 04
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02 03

Kategória odpadu :

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

Podmienky súhlasu :
1.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné zabezpečiť plnenie povinností
vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatných s ním súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov. Zariadenie je potrebné prevádzkovať v súlade s
prevádzkovým poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

2.

Pri prevádzkovaní zariadenia musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa
technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia a to tak vo vzťahu
k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia. Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzať v zariadení na zber odpadov je potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

3.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov a v ňom vykonávaných činnostiach je
potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.

4.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov musia byť rešpektované legislatívou
ustanovené technické požiadavky na jeho prevádzku. Priestory vyhradené na účely
zariadenia na zber odpadov bude potrebné označiť v súlade s požiadavkami príslušnej
legislatívy.
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5.

Nakladať s odpadmi je možné len v priestoroch a plochách, na ktoré boli vydané príslušné
súhlasy oprávňujúce prevádzkovateľa ich užívať na daný účel. Pri nakladaní s odpadmi
v uvedených priestoroch je potrebné rešpektovať podmienky uvedené v nájomných
zmluvách, resp. v povoleniach príslušných správnych orgánov.

6.

Priebežne, podľa kapacitných možností zariadenia na zber odpadov je potrebné zabezpečiť
zhodnotenie odpadov mobilným zariadením v mieste zariadenia, resp. odovzdanie odpadov
zmluvne zabezpečeným odberateľom. Odpady odovzdať alebo zabezpečiť ich zhodnotenie
je potrebné len prostredníctvom subjektu oprávneného s odpadmi nakladať na základe
príslušných povolení v súlade s právnymi predpismi.

7.

Prevádzkovateľ zariadenia prevezme do zariadenia na zber odpadov len tie druhy odpadov,
ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia a na ďalšie nakladanie s ktorými má uzavretú
zmluvu, resp. je schopný odovzdať tieto odpady na účely ďalšieho nakladania s nimi.

8.

Odpady, ktoré nie sú predmetom tohto rozhodnutia, ani obzvlášť znečistené odpady javiace
charakter nebezpečných odpadov prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov do zariadenia
neprevezme. V prípade ich nekontrolovaného výskytu zabezpečí ich odovzdanie
oprávnenému subjektu.

9.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné zamedziť dlhodobému
zhromažďovaniu odpadov, resp. zhromažďovaniu odpadov nad rámec kapacity zariadenia
na zber odpadov – plôch, priestorov, resp. kontajnerov, určených na tento účel.

10.

Pri zbere odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný zverejňovať druhy zbieraných
odpadov a podmienky zberu, resp. mať tieto podmienky zakotvené v zmluvách so
zmluvnými partnermi.

11.

V prípade ukončenia činnosti zariadenia na zber odpadov budú všetky odpady odovzdané
osobám oprávneným s nimi nakladať. Priestory a plochy prislúchajúce k zariadeniu budú
mechanicky vyčistené a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu
životného prostredia.

12.

Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov.
Povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a nariadení zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté

Odôvodnenie :
Listom zo dňa 13. 05. 2019 zaevidovaným na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti
o životné prostredie dňa 14. 05. 2019 požiadala na základe písomného splnomocnenia spoločnosť
ENVI s. r. o., so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen, v zastúpení spoločnosti BEGBIE, s. r. o., so
sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov.
Zariadenie na zber odpadov prevádzkované spoločnosťou BEGBIE, s. r. o., ktoré tvorí
oplotený priestor so spevnenou manipulačnou plochou s prefabrikovanými kójami a v prípade
potreby kontajnermi, bude na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a Zmluvy o nájme
nebytových priestorov umiestnené v rámci areálu spoločnosti KOVACO spol. s r. o. na pozemku
parcela KN C 1184 v katastrálnom území obce Ostrá Lúka, vo vlastníctve tejto spoločnosti, so
sídlom prevádzky na Ostrá Lúka 357.
Predmetom zberu budú v prevažnej miere odpady charakteru stavebných odpadov a odpady
súvisiace s činnosťou spoločnosti pôsobiacej v oblasti stavebníctva, zaradené v zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii O – ostatný odpad.
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Zber odpadov bude vykonávaný za účelom ich úpravy pred zhodnotením, zhodnotenia,
recyklácie a následného využitia, resp. iného spôsobu nakladania s nimi prostredníctvom subjektov
oprávnených na vykonávanie týchto činností na základe príslušných povolení. Zariadenie nebude
určené na zber a výkup odpadov od fyzických osôb (občanov).
Vzhľadom na skutočnosť, že predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti v súlade
s požiadavkami legislatívy v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočný podklad pre
udelenie požadovaného súhlasu, upovedomil Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušný správny orgán listom číslo OU-ZV-OSZP-2019/008111/RAP/up zo dňa
21. 05. 2019 účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Po vykonaní miestnej obhliadky, ktorou bolo zistené, že sa jedná o činnosť v zariadení, ktoré
svojím technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky prevádzkovania, boli správnemu
orgánu dostatočne známe aj ostatné skutočnosti potrebné pre udelenie požadovaného súhlasu.
Z uvedeného dôvodu upustil od ústneho pojednávania a v súlade s §33 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní umožnil správny orgán účastníkom konania nahliadnuť do podkladov
rozhodnutia a zároveň ich vyzval, aby sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním
a svoje návrhy a pripomienky písomne zaslali v stanovenej lehote na Okresný úrad Zvolen, odbor
životného prostredia.
Vzhľadom na charakter a predpokladané súhrnné ročné množstvo zbieraných odpadov
deklarované v predloženej žiadosti, nebolo zo strany správneho orgánu požadované záverečné
stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ani rozhodnutie zo zisťovacieho
konania k zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení, ako jedného z podkladov
k žiadosti požadovaných v zmysle platnej legislatívy.
Podmienky vytvorené pre prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vytvárajú predpoklad
pre zabezpečovanie vykonávania činností v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi
v odpadovom hospodárstve. Priestory a plochy prislúchajúce k zariadeniu sú pre uvedenú činnosť
z pohľadu požiadaviek legislatívy vyhovujúce a postačujúce.
Účastníci konania neuplatnili k správnemu konaniu v predmetnej veci žiadne námietky
a pripomienky. Doložené boli písomné súhlasné stanoviská Obce Ostrá Lúka a vlastníka pozemkov
– spoločnosti KOVACO spol. s r. o. zaevidované na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti
o životné prostredie dňa 24. 05. 2019.
K žiadosti boli doložené náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch :









Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov ;
Zmluva o dielo vo veci poskytovania služby zhodnocovania stavebného odpadu ;
Zmluva o ukladaní odpadu na skládku Zvolenská Slatina ;
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a Zmluva o nájme nebytových priestorov ;
Zmluva o podnájme ;
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ;
Plnomocenstvo pre spoločnosť ENVI s. r. o. , Zvolen na zastupovanie spoločnosti BEGBIE
s. r. o. Zvolen voči orgánom štátnej správy ;
Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku vo výške 11,0 €, vydané Slovenskou poštou
a. s., uhradené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch ;

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva zaviazal v ňom vydanom rozhodnutí
prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov podmienkami súhlasu k prevádzkovaniu zariadenia
v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
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Na základe vykonaného správneho konania, po preskúmaní predložených dokladov,
náležitostí k žiadosti pre udelenie súhlasu a jemu známych skutočností nezistil správny orgán
dôvody, ktoré by bránili udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti
o životné prostredie. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné
preskúmať súdom.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Doručuje sa :




ENVI s. r. o., Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen
Obec Ostrá Lúka – starosta obce, Ostrá Lúka 58, 962 61 Dobrá Niva
KOVACO, spol. s r. o., Veľká Lehota 210, 966 41 Veľká Lehota

