OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Študentská 2084 12

961 08 Zvolen
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Zvolen

OU-ZV-OSZP-2020/006734-005

21. 04. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
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 (ďalej len zákon 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)
mení
podľa §114 ods. 1 písm. a/ bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru
starostlivosti o životné prostredie číslo : OU-ZV-OSZP-2019/008111/RAP/rozh zo dňa 30. 05. 2019 (právoplatné
dňa 31. 05. 2019), ktorým bol udelený 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 : BEGBIE, s. r. o.
IČO : 36 638 676
Sídlo : Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Prevádzka : BEGBIE, s. r. o., Prevádzka Ostrá Lúka
Sídlo zariadenia : Ostrá Lúka 357, 962 61 Dobrá Niva
Miesto nakladania s odpadmi : Areál spoločnosti Porto Investment a. s., Ostrá Lúka 357
(pozemok parcela KN C 1184 v katastrálnom území Ostrá Lúka vo vlastníctve spoločnosti Porto Investment a. s.,
so sídlom Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen
Spôsob nakladania s odpadmi : zber odpadov
Dátum začatia prevádzky : jún 2019 (existujúca prevádzka)
Platnosť súhlasu : do 31. 05. 2024
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Predmetom zmeny je zmena vo výrokovej časti rozhodnutia Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o
životné prostredie číslo OU-ZV-OSZP/2019/008111/RAP/rozh zo dňa 30. 05. 2019 (právoplatné dňa 31. 05. 2019)
spočívajúca v doplnení zoznamu odpadov, ktoré sú predmetom zberu v zariadení na zber odpadov o odpady zaradené
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom a
názvom v kategórii O – ostatný odpad :
Kat. číslo : Názov druhu odpadu : Kategória odpadu :
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O
Všetky ostatné náležitosti uvedené v pôvodnom rozhodnutí číslo : OU-ZV-OSZP-2019/008111/RAP/rozh zo dňa
30. 05. 2019 (právoplatné dňa 31. 05. 2019) vrátane podmienok súhlasu, zostávajú nezmenené. Nezmenená zostáva
aj doba platnosti súhlasu ( do 31. 05. 2024).
Odôvodnenie
Žiadosťou zo dňa 27. 03. 2020 zaevidovanou na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
dňa 01. 04. 2020 požiadala 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 na základe písomného Plnomocenstva o zmenu rozhodnutia
Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-ZV-OSZP-2019/008111/RAP/rozh zo
dňa 30. 05. 2019 (právoplatné dňa 31. 05. 2019), ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov pre prevádzku spoločnosti BEGBIE, s. r. o., so sídlom prevádzky Ostrá Lúka 357.
Predmetom zmeny je doplnenie zoznamu odpadov o odpady, zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len Katalóg odpadov) v kategórii O – ostatné odpady. Uvedené druhy
odpadov budú predmetom zberu v existujúcom zariadení na zber odpadov, ktoré tvorí oplotený priestor so spevnenou
manipulačnou plochou s prefabrikovanými kójami a v prípade potreby kontajnermi, je na základe Podnájomnej
zmluvy umiestnené v areáli spoločnosti Porto Investment a. s., so sídlom Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen, na
pozemku parcela KN C 1184 v katastrálnom území obce Ostrá Lúka (okres Zvolen) vo vlastníctve vyššie uvedenej
spoločnosti.
Všetky odpady umiestnené v zariadení na zber odpadov sú dostatočne zabezpečené pred nežiaducim únikom a
odcudzením. Technické údaje o zariadení, spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia a technické požiadavky prevádzky zariadenia uvedené v pôvodnom
rozhodnutí, ako aj kapacita zariadenia zostávajú nezmenené.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom zariadení, ktoré svojím
technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky prevádzkovania a tým umožňuje vyhovieť požiadavke
prevádzkovateľa a predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti v súlade s požiadavkami legislatívy v
odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočný podklad pre udelenie požadovanej zmeny súhlasu, upovedomil
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán listom číslo OU-ZVOSZP-2020/006734/RAP/up zo dňa 03. 04. 2020 účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci zmeny
vyššie uvedeného rozhodnutia.
Nakoľko boli správnemu orgánu dostatočne známe ostatné skutočnosti potrebné pre udelenie, zmeny, upustil od
ústneho pojednávania a v súlade s §33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzval účastníkov konania, aby
sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním a svoje návrhy a pripomienky písomne zaslali na Okresný
úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenej lehote.
K žiadosti boli doložené náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch :
# Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo : OU-ZVOSZP-2019/008111/RAP/rozh zo dňa 30. 05. 2019 (právoplatné dňa 31. 05. 2019) ;
# Aktualizovaný Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov ;
# Zmluva č. 665/2020/PS-UMK o poskytovaní služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica ;
# Plnomocenstvo pre spoločnosť ENVI s. r. o. , Zvolen na zastupovanie spoločnosti BEGBIE s. r. o. Zvolen voči
orgánom štátnej správy ;
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# Podnájomná zmluva s vlastníkom pozemku (spoločnosť Porto Investment a. s., so sídlom Námestie SNP 27, 960
01 Zvolen) ;
# Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ;
# Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku vo výške 4,0 €, vydané Slovenskou poštou a. s. uhradené v
zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v aktuálne platnom znení ;
Doložené bolo písomné stanovisko Obce Ostrá Lúka značky 105/2020 zo dňa 09. 04. 2020 zaevidované na Okresnom
úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie dňa 09. 04. 2020 a písomné stanovisko vlastníka pozemkov
– spoločnosti Porto Investment a. s. zo dňa 03. 04. 2020 zaevidované dňa 09. 04. 2020. Účastníci konania neuplatnili
k správnemu konaniu v predmetnej veci žiadne námietky, s vydaním zmeny rozhodnutia súhlasili bez pripomienok.
Na základe vyššie uvedených skutočností a podkladov zo žiadosti, po preskúmaní predložených dokladov, náležitostí
k žiadosti pre udelenie rozhodnutia a jemu známych skutočností, nezistil správny orgán dôvody, ktoré by bránili
udeleniu požadovanej zmeny súhlasu 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.
I. Lihoveckého 1871 9
960 01 Zvolen
Slovenská republika
Obec Ostrá Lúka
Ostrá Lúka 58
962 61 Ostrá Lúka
Slovenská republika
Porto Investment, a.s.
Nám. SNP 27
960 01 Zvolen
Slovenská republika
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