OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Zvolen

OU-ZV-OSZP-2021/004181-004

12. 04. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a určenie určeného parkoviska
Výrok
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)
a zároveň
podľa §66 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
určuje
sklad starých vozidiel a vyhradené spevnené plochy spoločnosti ALUEX, s. r. o. prislúchajúce k existujúcemu
zariadeniu na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel pre vozidlá kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesové
motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek
za určené parkovisko
pre :
Obchodné meno : ALUEX , s. r. o.
IČO : 36 635 138
Sídlo spoločnosti : Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Sídlo zariadenia na zber odpadov, na zber starých vozidiel a určeného parkoviska : Môťovská cesta 8460 a 276,
960 01 Zvolen

Miesto nakladania s odpadmi : vyhradené objekty, priestory a plochy v rámci areálu spoločnosti ALUEX, s. r. o.,
Môťovská cesta 8460 a 276, Zvolen
Spôsob nakladania s odpadmi : zber a výkup odpadov
zber starých vozidiel (vozidlá kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesové motorové vozidlá okrem motorových
trojkoliek)
prevádzkovanie určeného parkoviska
Dátum začatia činnosti : súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom zariadení (zber odpadov od roku 1998, zber
elektroodpadov od roku 2006, zber starých vozidiel od roku 2008)
Platnosť súhlasu : do 31. 03. 2026
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a prevádzkovania určeného parkoviska
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 na zber odpadov, vrátane zberu starých vozidiel a určeného parkoviska 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 vrátane zberu starých vozidiel a priestory a plochy určeného parkoviska
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 udržiavané v technickom stave zabraňujúcom
prípadnému úniku odpadu, zabezpečené pred odcudzením a pred vonkajšími nežiaducimi vplyvmi, musia byť pevné
a dostatočne odolné voči mechanickému poškodeniu a proti chemickým vplyvom.
Určené parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu
životného prostredia ani k odcudzeniu vozidiel alebo ich častí.
Technický popis zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a určeného parkoviska a popis činností
v nich vykonávaných :
Zariadenie na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a určené parkovisko prevádzkované spoločnosťou
ALUEX, s. r. o., so sídlom Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen sú umiestnené v oplotenom, stráženom areáli,
zabezpečenom proti vniknutiu nepovolených osôb, monitorovanom kamerovým systémom a označenom v súlade
s platnou legislatívou.
Zariadenie tvoria administratívne priestory so sociálnym, hygienický a prevádzkovým zázemím, zastrešené
uzamykateľné skladové priestory v jednotlivých halách, v ktorých sú vyčlenené priestory na vyhradené prúdy
odpadov, kontajnery a iné, požiadavkám legislatívy vyhovujúce nádoby na zber elektroodpadu a na kovový odpad,
certifikované kontajnery na zber batérií a akumulátorov, veľkoobjemové a maloobjemové kontajnery umiestnené
v halách a na spevnených plochách, vážne zariadenia na zisťovanie hmotnosti odpadov a príslušná prepravná a
manipulačná technika.
Kvapalné odpady sú zhromažďované v nádobách a kontajneroch vybavených havarijnou záchytnou vaňou. Pri
manipulácii s nebezpečným odpadom sa koná tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. Podlaha a
spevnené plochy určené na manipuláciu s nebezpečným odpadom sú odizolované príslušnými izolačnými materiálmi
chrániacimi proti ich priesaku a vyspádované do nádrže na zachytávanie prípadného úniku týchto nebezpečných
látok.
Súčasťou areálu sú spevnené plochy, vrátane manipulačných priestorov, časť z nich je prestrešená, opatrená
špeciálnou podlahou s jímkou na zachytávanie prevádzkových kvapalín a vyhradená ako určené parkovisko a na zber
starých vozidiel kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesových motorových vozidiel okrem motorových trojkoliek
Všetky odpady, ktoré sú predmetom zberu a výkupu sú dostatočne zabezpečené pred odcudzením a únikom do
životného prostredia.
Po privezení do zariadenia sú odpady vizuálne skontrolované, odvážené a umiestnené do vyhradených skladových
priestorov, do nádob resp. na spevnené plochy. Po nazhromaždení potrebného množstva budú odpady odvážané
na účely ďalšieho nakladania s nimi vlastnou prepravnou technikou, prípadne prostredníctvom oprávnených
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subjektov na základe zmluvného vzťahu. Zber starých vozidiel je vykonávaný v prevažnej miere pasívnou formou
(držiteľ starého vozidla toto zo zariadenia privezie alebo dopraví na vlastné náklady) za účelom ich následného
spracovania v zariadení na zhodnocovanie odpadov prevádzkovanom spoločnosťou ALUEX s. r. o. na základe
príslušných povolení vrátane autorizácie udelenej rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR (zariadenie na
zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel je súčasťou areálu spoločnosti so sídlom Môťovská cesta
8460 a 276 Zvolen).
Zber a výkup odpadov vrátane elektroodpadov, batérií a akumulátorov starých vozidiel je vykonávaný v prevažnej
miere za účelom ich následnej recyklácie a zhodnotenia v zariadeniach, ktoré majú udelené príslušné súhlasy, vrátane
autorizácie udelenej MŽP SR podľa §89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch činnosťami, ktoré smerujú po demontáži
a odstránení škodlivých látok k spätnému získavaniu komponentov, materiálov a látok a všetkým ďalším činnostiam
vykonávaným na účely zhodnotenia, resp. zneškodneniu odpadov niektorou z činností v zmysle prílohy č. 1 a č. 2
k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Preprava všetkých druhov odpadov, ktoré sú predmetom zberu a výkupu je zabezpečovaná vlastnou prepravnou
technikou na základe príslušných povolení, resp. prostredníctvom zmluvných partnerov oprávnených na
vykonávanie týchto činností.
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 zber
odpadov. Zariadenie na zber odpadov bude riadne označené v zmysle platnej legislatívy.
Predmetom zberu a výkupu sú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov :
Kat. číslo: Názov druhu odpadu: Kategória odpadu:
02 01 10 odpadové kovy O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 13 odpady zo zvárania O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo 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 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
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 12 01 papier a lepenka O
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19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
03 07 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
vrátane poddruhov:
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
Zber odpadov z elektrozariadení sa vzťahuje na odpady a elektrozariadenia a elektroodpady :
Zoznam odpadov zaradených podľa vyhlášky 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
Kat. číslo : Názov druhu odpadu : Kategória odpadu :
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórofluórované uhľovodíky, HCFC, HFC 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 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórofluórované uhľovodíky 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
Zoznam elektrozariadení podľa kategórií v zmysle Prílohy č. 7 k vyhláške č. 373/2015 Z. z. , o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ktoré spĺňajú
definíciu elektrozariadenia podľa §32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa §32 ods. 7 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch :
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
1 Veľké domáce spotrebiče
1.5 Práčky 20 01 36 OO
1.6 Sušičky 20 01 36 OO
1.7 Umývačky riadu 20 01 36 OO
1.8 Sporáky a rúry na pečenie 20 01 36 OO
1.9. Elektrické sporáky 20 01 36 OO
1.10 Elektrické varné dosky 20 01 36 OO
1.11 Mikrovlnné rúry 20 01 36 OO
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1.12 Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín 20 01 36 OO
1.13 Elektrické spotrebiče na vykurovanie 20 01 36 OO
1.14 Elektrické radiátory 20 01 36 OO
1.15 Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie 20 01 36 OO
1.16 Elektrické ventilátory 20 01 36 OO
1.19 Iné
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
2 Malé domáce spotrebiče
2.1 Vysávače 20 01 36 OO
2.2 Čističe kobercov 20 01 36 OO
2.3 Iné spotrebiče na čistenie 20 01 36 OO
2.4 Spotrebiče ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu 20 01 36 OO
2.5 Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo 20 01 36 OO
2.6 Hriankovače 20 01 36 OO
2.7 Fritézy 20 01 36 OO
2.8 Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov 20 01 36 OO
2.9. Elektrické nože 20 01 36 OO
2.10 Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť
o telo 20 01 36 OO
2.11 Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času 20 01 36 OO
2.12 Váhy 20 01 36 OO
2.13 Iné 20 01 36 OO
2.13.1 Erotické pomôcky 20 01 36 OO
2.13.2 Elektronické cigarety 20 01 36 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1 Servery 20 01 36 OO
3.2 Minipočítače 20 01 36 OO
3.3 Tlačiarne 20 01 36 OO
3.4 Osobné počítače 20 01 36 OO
3.5 Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD 20 01 36 OO
3.6 Klávesnica 20 01 36 OO
3.7 Polohovacie zariadenia k osobným počítačom 20 01 36 OO
3.8 Reproduktory k osobným počítačom 20 01 36 OO
3.9. Laptopy 20 01 36 OO
3.10 Notebooky 20 01 36 OO
3.11 Elektronické diáre 20 01 36 OO
3.13 Kopírovacie zariadenia 20 01 36 OO
3.14 Elektronické písacie stroje 20 01 36 OO
3.15 Vreckové a stolové kalkulačky 20 01 36 OO
3.16 Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
20 01 36 OO
3.16.1 Pamäťové karty 20 01 36 OO
3.17 Užívateľské terminály a systémy 20 01 36 OO
3.18 Faxové prístroje 20 01 36 OO
3.19 Telex 20 01 36 OO
3.20 Telefónne prístroje 20 01 36 OO
3.21 Telefónne automaty 20 01 36 OO
3.22 Bezdrôtové telefónne prístroje 20 01 36 OO
3.23 Mobilné telefónne prístroje 20 01 35 NO
3.24 Záznamníky 20 01 36 OO
3.25 Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
20 01 36 OO
5 / 11

3.26 Iné 20 01 36 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
4 Spotrebná elektronika
4.1 Rozhlasové prijímače 20 01 36 OO
4.2 Televízne prijímače s CRT, LED a LCD 20 01 36 20 01 35 OO NO
4.3 Videokamery 20 01 36 OO
4.4 Videorekordéry 20 01 36 OO
4.5 Hi-Fi zariadenia 20 01 36 OO
4.6 Zosilovače zvuku 20 01 36 OO
4.7 Hudobné nástroje 20 01 36 OO
4.8 Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo
technológií na šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií 20 01 36 OO
4.9. Iné 20 01 36 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
5 Osvetľovacie zariadenia
5.1 Svetelné zdroje
5.1.5 LED žiarovky 20 01 36 OO
5.2 Svietidlá
5.2.1 Svietidlá a žiarivky LED s výnimku svietidiel z domácností 16 02 14 OO
5.3 Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených
žiaroviek v inej skupine neuvedené 16 02 14, 20 01 36 OO OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
6 Elektrické a elektronické nástroje ( okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí
6.1 Vŕtačky 20 01 36 OO
6.2 Pílky 20 01 36 OO
6.3 Šijacie stroje 20 01 36 OO
6.4 Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie,
skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov 20 01 36 OO
6.5 Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo
podobné účely 20 01 36 OO
6.6 Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely 20 01 36 OO
6.7 Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými
prostriedkami 20 01 36 OO
6.8 Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti 20 01 36 OO
6.9. Iné 20 01 36 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
7 Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1 Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh 20 01 36 OO
7.2 Konzoly na videohry 20 01 36 OO
7.3 Videohry 20 01 36 OO
7.4 Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď. 20 01 36 OO
7.5 Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami 20 01 36 OO
7.5.1 Elektrobicykle 20 01 36 OO
7.6 Hracie automaty 20 01 36 OO
7.7 Iné 20 01 36 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
8 Zdravotnícke zariadenia ( okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov
8.1 Merače krvného tlaku 20 01 36 OO
8.2 Merače hladiny cukru 20 01 36 OO
8.3 Inhalačné prístroje 20 01 36 OO
8.4 UV hrebeň pre liečbu svetelnými lúčmi 20 01 36 OO
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8.5 Fototerapeutické svetlo 20 01 36 OO
8.6 Iné OO
8.6.1 Germicídne lampy 20 01 36 OO
8.6.2 Negatoskopy 20 01 36 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1 Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie 20 01 36 OO
9.2 Tepelné regulátory 20 01 36 OO
9.3 Termostaty 20 01 36 OO
9.4 Prístroje na meranie, váženie, alebo nastavovanie pre domácnosť, alebo ako laboratórne zariadenia 20 01 36 OO
# Zoznam elektrozariadení podľa kategórií v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške č. 373/2015 Z. z. , o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ktoré spĺňajú
definíciu elektrozariadenia podľa §32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa §32 ods. 8 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch :
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
1 Veľké elektrospotrebiče
1.3 Iné
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1 Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných videostien 16 02 14 OO
3.2 Iné 16 02 14 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
8 Zdravotnícke zariadenia ( okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov
8.1 Zariadenia na rádioterapiu 16 02 14 OO
8.2 Kardiologické prístroje 16 02 14 OO
8.3 Prístroje pre dialýzu 16 02 14 OO
8.4 Dýchacie prístroje 16 02 14 OO
8.5 Prístroje pre nukleárnu medicínu 16 02 14 OO
8.6 Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku 16 02 14 OO
8.7 Analyzátory 16 02 14 OO
8.8 Mrazničky 16 02 14 OO
8.9 Prístroje na fertilizačné testy 16 02 14 OO
8.10 Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení, alebo postihnutia
16 02 14 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.5 Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach 16 02 14 OO
Kategória Názov Katalógové číslo Nebezpečný odpad (NO) Ostatný odpad OO
10 Predajné automaty
10.1 Predajné automaty na teplé nástroje 16 02 14 OO
10.2 Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky 16 02 11, 16 02 14 NO OO
10.3 Predajné automaty na tuhé výrobky 16 02 14 OO
10.4 Automaty na výdaj peňazí 16 02 14 OO
10.4.1 Automaty na výdaj parkovacích kariet 16 02 14 OO
10.5 Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov 16 02 14 OO
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Zber starých vozidiel (vozidlá kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesové motorové vozidlá okrem motorových
trojkoliek) sa vzťahuje na odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov :
Kat. číslo: Názov druhu odpadu: Kategória odpadu:
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
Podmienky súhlasu :
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov vrátane starých vozidiel a pri prevádzkovaní určeného parkoviska je
potrebné zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – dodržiavať
príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a ostatných súvisiacich vykonávacích
predpisov. Zariadenie je potrebné prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť
tohto rozhodnutia.
2. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a určeného parkoviska je potrebné
rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva a ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva v zmysle §6
zákona č. 79/2015 o odpadoch.
3. Nakladať s odpadmi je možné len v priestoroch a plochách, na ktoré boli vydané príslušné súhlasy oprávňujúce
prevádzkovateľa ich užívať na daný účel, resp. na základe platných nájomných zmlúv.
4. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a určeného parkoviska 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 je potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Určené
parkovisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného
prostredia ani k odcudzeniu vozidiel alebo ich častí.
5. Pri zbere a výkupe odpadov vrátane zberu starých vozidiel je prevádzkovateľ zariadenia povinný zverejňovať
druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu, resp. mať tieto podmienky zakotvené v zmluvách so zmluvnými
partnermi.
6. Priebežne, podľa kapacitných možností zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a určeného
parkoviska je potrebné zabezpečiť odovzdanie odpadov zmluvne zabezpečeným odberateľom odpadu. Odpad
odovzdať len subjektu oprávnenému s odpadmi nakladať na základe príslušných povolení zosúladených s aktuálne
platnými právnymi predpismi. Potrebné je zamedziť dlhodobému zhromažďovaniu odpadov, starých vozidiel na
určenom parkovisku, resp. zhromažďovaniu odpadov nad rámec kapacity zariadenia na zber odpadov, resp. určeného
parkoviska.
7. Predmetom zberu starých vozidiel sú vozidlá kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesové motorové vozidlá okrem
motorových trojkoliek.
8. Predmetom zberu a výkupu v zariadení na zber odpadov a zberu starých vozidiel môžu byť len odpady uvedené v
tomto rozhodnutí. Prevádzkovateľ prevezme do zariadenia len tie druhy odpadov, na ďalšie nakladanie s ktorými má
uzavretú zmluvu, resp. je schopný odovzdať tieto odpady na účely ďalšieho nakladania s nimi. Odpady, ktoré nie sú
predmetom tohto rozhodnutia prevádzkovateľ do zariadenia neprevezme. V prípade ich nekontrolovaného výskytu
zabezpečí nakladanie s nimi v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi vrátane ich odovzdania oprávnenému
subjektu.
9. Zber vyhradených prúdov odpadov je potrebné vykonávať oddelene od ostatných odpadov. Priestory, plochy a
nádoby určené na ich zber je potrebné osobitne označiť. Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené príslušnou
legislatívou a musia byť zriadené a prevádzkované tak, aby sa zabránilo odcudzeniu odpadov alebo ich častí a
prípadnému ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia. Plocha určeného parkoviska musí byť spevnená,
nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín vtekali do zbernej nádrže s dostatočnou
kapacitou, musí byť zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie záchytných kvapalín.
10. V prípade ukončenia činnosti zariadenia na zber odpadov, zariadenia na zber a spracovanie starých vozidiel resp.
určeného parkoviska budú všetky odpady odovzdané osobám oprávneným s nimi nakladať na základe príslušných
povolení. Kontajnery, zberné nádoby, ako aj ostatné priestory a plochy prislúchajúce k zariadeniu budú mechanicky
vyčistené a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
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11. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti
vyplývajúce pre prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a prevádzkovateľa
určeného parkoviska z ustanovení iných zákonov a nariadení zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Odôvodnenie
Žiadosťou zo dňa 08. 03. 2021 zaevidovanou na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
dňa 09. 03. 2021 požiadala spoločnosť UMWELT s. r. o., so sídlom Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení
spoločnosti ALUEX s. r. o., so sídlom Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen na základe písomného Plnomocenstva
o udelenie súhlasu podľa §97 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a o určenie určeného parkoviska v zmysle §66 ods. 1 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch, pre prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť ALUEX, s. r. o., so sídlom zariadenia Môťovská cesta
8460 a 276, Zvolen (katastrálne územie Môťová).
Zariadenie na zber odpadov, zber starých vozidiel a priestory a plochy vyhradené ako určené parkovisko je
umiestnené v oplotenom, stráženom areáli zabezpečenom proti vniknutiu nepovolených osôb, monitorovanom
kamerovým systémom a označenom v súlade s platnou legislatívou. Zariadenie tvoria administratívne priestory,
so sociálnym, hygienickým a prevádzkovým zázemím, zastrešené uzamykateľné skladové priestory v jednotlivých
halách, v ktorých sú vyčlenené priestory, kontajnery a iné, požiadavkám legislatívy vyhovujúce nádoby a obaly na
zber elektroodpadu a na kovový odpad, certifikované kontajnery, na zber batérií a akumulátorov, veľkoobjemové a
maloobjemové kontajnery umiestnené v halách a na spevnených plochách, vážne zariadenia na zisťovanie hmotnosti
odpadov a príslušná prepravná a manipulačná technika.
Súčasťou areálu sú spevnené plochy, vrátane manipulačných priestorov, časť z nich je prestrešená, opatrená
špeciálnou podlahou s jímkou na zachytávanie prevádzkových kvapalín a vyhradená na zber starých vozidiel a ako
určené parkovisko.
Všetky odpady, ktoré sú predmetom zberu a výkupu sú utriedené podľa druhov a dostatočne zabezpečené pred
odcudzením a únikom do životného prostredia.
Po privezení do zariadenia sú odpady vizuálne skontrolované, odvážané a umiestnené do vyhradených skladových
priestorov, do nádob, resp. na spevnené plochy. Po nazhromaždení potrebného množstva budú odpady, ktoré
nebudú predmetom zhodnotenia na vlastnom zariadení prevádzkovanom spoločnosťou ALUEX, s. r. o., odvážané
na účely ďalšieho nakladania s nimi vlastnou prepravnou technikou, prípadne prostredníctvom oprávnených
subjektov, na základe zmluvného vzťahu. Zber starých vozidiel je vykonávaný v prevažnej miere pasívnou formou
(držiteľ starého vozidla toto do zariadenia privezie alebo dopraví na vlastné náklady) za účelom ich následného
spracovania v zariadení na zhodnocovanie odpadov prevádzkovanom spoločnosťou ALUEX, s. r. o., na základe
príslušných povolení, vrátane autorizácie udelenej rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR. Zariadenie
na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) je súčasťou areálu spoločnosti, so sídlom Môťovská cesta
8460 a 276, 960 01 Zvolen.
Zber a výkup odpadov vrátane elektroodpadov, batérií a akumulátorov starých vozidiel je vykonávaný v prevažnej
miere za účelom ich následnej recyklácie a zhodnotenia v zariadeniach, ktoré majú príslušné súhlasy, vrátane
autorizácie udelenej MŽP SR podľa §89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch činnosťami, ktoré smerujú po demontáži
a odstránení škodlivých látok k spätnému získavaniu komponentov, materiálov a látok a všetkým ďalším činnostiam
vykonávaným na účely zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov v zmysle prílohy č. 1 a č. 2 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch.
Preprava všetkých druhov odpadov, ktoré sú predmetom zberu a výkupu v zariadení na zber odpadov bude
zabezpečovaná vlastnou prepravnou technikou na základe príslušných povolení, resp. prostredníctvom zmluvne
zabezpečených partnerov oprávnených na vykonávanie týchto činností na základe príslušných povolení.
Z hľadiska náležitostí pre udelenie súhlasu obsahovala predložená žiadosť podklady v súlade s platnou legislatívou
v odpadovom hospodárstve potrebné pre vydanie rozhodnutia.
Podmienky vytvorené pre zber a výkup odpadov v zariadení na zber odpadov vrátane zberu odpadov z kovov, batérií
a akumulátorov, elektroodpadov a starých vozidiel a na prevádzkovanie určeného parkoviska vytvárajú predpoklad
pre zabezpečovanie činností vykonávaných v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi v odpadovom
hospodárstve. Plochy, priestory, nádoby a kontajnery určené na zber a výkup odpadov, zber starých vozidiel
a zriadenie a prevádzkovanie určeného parkoviska sú pre uvedenú činnosť z pohľadu požiadaviek legislatívy
vyhovujúce a postačujúce.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom zariadení, ktoré svojím
technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky prevádzkovania, predložená žiadosť obsahovala všetky
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náležitosti v súlade s požiadavkami legislatívy v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočný podklad pre
vydanie požadovaného súhlasu a správnemu orgánu sú po vykonaní miestnej obhliadky dostatočne známe ostatné
skutočnosti potrebné pre jeho vydanie, upovedomil správny orgán listom číslo OU-ZV-OSZP-2021/004181-002 zo
dňa 25. 03. 2021 účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa §97 ods. 1 písm. d/
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel
(vozidlá kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesové motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek) a konania o
určenie určeného parkoviska v zmysle §66 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré tvorí súčasť zariadenia
na zber odpadov a upustil od ústneho pojednávania.
V súlade s §33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správny orgán 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.
Zber odpadov z kovov a elektroodpadov je vykonávaný na základe príslušných rozhodnutí, nepretržite (od roku
1998) t. j. pred účinnosťou zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z vyššie uvedeného
dôvodu nebolo zo strany správneho orgánu požadované ani nové posudzovanie činnosti 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 ani doloženie záverečného stanoviska v zmysle tohto zákona, ako jedného z podkladov k predloženej žiadosti.
Na činnosť zberu a spracovania starých vozidiel, bolo v roku 2008 vydané Ministerstvom životného prostredia
SR záverečné stanovisko zo zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie číslo 5822/08-3.4/bj, zo dňa 19. 11. 2008.
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 ;
# Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi ;
# Dodávateľsko – odberateľské zmluvy, Zmluva o odbere odpadu, Kúpne zmluvy, Rámcové kúpne zmluvy ;
# Plnomocenstvo pre spoločnosť UMWELT s. r. o., so sídlom Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica na zastupovaniu
spoločnosti ALUEX s. r. o., so sídlom Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen v oblasti životného prostredia ;
# Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR číslo 5822/08-3.4/bj, zo dňa 19. 11. 2008 zo
zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na zber a spracovanie
starých vozidiel vydané pre ALUEX s. r. o. Zvolen ;
# Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ;
# 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 v aktuálne platnom znení ;
Doložené bolo písomné vyjadrenie účastníka konania číslo 03/1919/2021/14429/bsla zo dňa 29. 03. 2021
zaevidované na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie dňa 31. 03. 2021. Účastník
konania (Mesto Zvolen) neuplatnil k správnemu konaniu v predmetnej veci žiadne námietky a pripomienky.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej
správy odpadového hospodárstva zaviazal v ňom vydanom rozhodnutí prevádzkovateľa podmienkami súhlasu k
prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov vrátane zberu starých vozidiel a na prevádzkovanie určeného parkoviska
v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
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 požadovaného
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.
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Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10307

Doručuje sa
UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Zvolen (OVM), Námestie slobody 2525, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
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