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

Číslo: OU-BB-OSZP2-2018/030690-007

Banská Bystrica, 10. decembra 2018,

ROZHODNUTIE

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. n), p) a § 113 ods. 7 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 ALUEX, s.r.o., so sídlom Môťovská cesta
8460, 960 01 Zvolen a vykonaného správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

I. podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch predlžuje platnosť súhlasu
na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drvičom Hammel Harema 450
II. podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch predlžuje platnosť súhlasu
na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov –
drviča Hammel Harema 450,

ktoré boli udelené okresným úradom v sídle kraja pod číslom OU-BB-OSZP2-2014/09507/MM
zo dňa 14. februára 2014 (ďalej len „rozhodnutie o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na
zhodnocovanie odpadov“) spoločnosti
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

ALUEX, s.r.o.
Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
36 635 138

(ďalej len „prevádzkovateľ mobilného zariadenia alebo žiadateľ“),
od 01.02.2019 do 31.01.2024.

Ostatné náležitosti rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným
zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na
zhodnocovanie odpadov ostávajú v platnosti.
Táto zmena tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na
zhodnocovanie odpadov č. OU-BB-OSZP2-2014/09507/MM zo dňa 14. februára 2014.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch nie sú vydaním tohto
rozhodnutia dotknuté.

ODÔVODNENIE
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 09.10.2018 doručené podanie žiadateľa v zastúpení
spoločnosťou UMWELT s.r.o., so sídlom Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
46 656 839, ktorým sa začalo konanie vo veci predĺženia platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17
zákona o odpadoch udeleného podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie
odpadov mobilným zariadením – drvičom Hammel Harema 450 a súhlasu podľa § 97 ods. 1
písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia,
ktoré boli udelené žiadateľovi okresným úradom v sídle kraja rozhodnutím č. OU-BB-OSZP22014/09507/MM zo dňa 14. februára 2014.
Podľa rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu
na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia žiadateľ zhodnocuje na mobilnom
zariadení odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie ostatný, číslo druhu: 02 01 10, 12
01 13, 16 01 03, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04
04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19
10 01, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09, 19 12 12,
20 01 01 a 20 01 40.
Odpady sa zhodnocujú činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 zákona o odpadoch R12 – Úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 a R11. Výstupný materiál sa prepraví
na konečné zhodnotenie k oprávneným zmluvným partnerom. Kapacita mobilného zariadenia je
2-25 ton/hod.
V dokladovej časti podania boli doložené nasledovné listiny:


rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
OU-BB-OSZP2-2014/09507/MM zo dňa 14. februára 2014, ktorým bol žiadateľovi udelený
súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlas na vydanie prevádzkového
poriadku mobilného zariadenia;



plnomocenstvo pre spoločnosť UMWELT s.r.o., so sídlom Topoľová 33, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 656 839 na zastupovanie žiadateľa v správnom konaní;
potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 2 x 4,00 eur.
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Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženými podkladmi pre rozhodnutie, ktoré
obsahovali predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci upravené § 113 ods. 8 zákona
o odpadoch, § 27 ods. 2 a 23 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP
SR č. 371/2015 Z. z.“).
Pri rozhodovaní vychádzal z ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, podľa ktorého
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 príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že okresný úrad v sídle kraja môže vyhovieť žiadateľovi
a predĺžiť požadované súhlasy, len ak budú splnené obidve podmienky ustanovené v § 97 ods.
17 zákona o odpadoch.
Okresný úrad v sídle kraja sa zaoberal otázkou, či sa na predmetnú činnosť zhodnocovania
odpadov na mobilnom zariadení vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), nakoľko
podľa ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. povoľujúci orgán nesmie vydať
rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto
zákona.
Pri svojich úvahách vychádzal z ustanovenia § 27 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
podľa ktorého žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie
odpadov mobilným zariadením obsahuje záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov
na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru podľa zákona č.
24/2006 Z. z., ak sa na túto činnosť vyžaduje.
Okresný úrad v sídle kraja bral do úvahy aj skutočnosť, že podľa § 97 ods. 18 zákona
o odpadoch ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so
všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou
časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku
17 nepredĺži.
Na základe vyššie uvedeného okresný úrad v sídle kraja usúdil, že predĺženie súhlasu je možné
len ak boli splnené (o. i.) podmienky ustanovené v § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, a preto je
potrebné zabezpečenie podkladov pre spoľahlivé zistenie aktuálneho reálneho stavu veci
a posúdenie jeho súladu s platnou právnou úpravou.
Podľa údajov uvedených v rozhodnutí o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným
zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia kapacita
mobilného zariadenia je 2-25 ton/hod.
Na základe prepočítania hodinovej kapacity zariadenia na ročnú kapacitu okresný úrad v sídle
kraja usúdil, že navrhovaná činnosť sa podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. zaraďuje do
kapitoly č. 9. Infraštruktúra, položky č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem
zhodnocovania uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných
odpadov, časť B – zisťovacie konanie od 5 000 ton/rok.
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V návrhu na začatie povoľovacieho konania žiadateľ nepredložil žiadne rozhodnutia z výsledku
posudzovania vplyvov k tejto činnosti.
Okresný úrad v sídle kraja ako povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie vo veci udelenia
súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením 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. n) a § 113 ods. 7
zákona o odpadoch sa na základe vyššie uvedených skutočností odôvodnene domnieval, že vo
vzťahu k predmetu povoľovacieho konania malo byť vykonané zisťovacie konanie alebo
konanie o vydaní záverečného stanoviska, ktoré sa však do dňa začatia povoľovacieho konania
nezačalo, a preto požiadal listom č. OU-BB-OSZP2-2018/030690-002 zo dňa 24.10.2018
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad
Zvolen“) o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. k návrhu na
začatie povoľovacieho konania.
Okresný úrad v sídle kraja na základe vyššie uvedených dôvodov vydal rozhodnutie č. OU-BBOSZP2-2018/030690-003 zo dňa 24. októbra 2018, ktorým prerušil toto konanie podľa § 29 ods.
1 správneho poriadku do vyriešenia predbežnej otázky.
Okresný úrad Zvolen doručil dňa 22.11.2018 okresnému úradu v sídle kraja do elektronickej
schránky záväzné stanovisko pod č. OU-ZV-OSZP-2018/014293-002 zo dňa 22.11.2018 (ďalej
len „záväzné stanovisko“). V záväznom stanovisku sa o i. uvádza: „Okresný úrad Zvolen, odbor
starostlivosti o životné prostredie preto vychádzajúc z toho, že sa nejedná o novú činnosť a ani
o jej zmenu a že zariadenie na zhodnocovanie odpadov má schválený predpokladaný ročný
objem 4000 t/rok zhodnotených odpadov (v roku 2017 bolo doteraz na zariadení zhodnotených
najviac odpadov a to 288,012 ton) konštatuje, že pre takto postavenú činnosť nie je potrebné
vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže
uvedená činnosť nenapĺňa zákonom stanovené podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. b) a d) zákona
o posudzovaní. V zmysle uvedeného je preto predmetná navrhovaná činnosť v súlade so
zákonom o posudzovaní.“
Obsah záväzného stanoviska, ktoré vydal Okresný úrad Zvolen je pre okresný úrad v sídle kraja
pri vydaní tohto rozhodnutia záväzný. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby žiadateľ
predložil rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..
Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-2018/030690-005 zo dňa 26.11.2018
nariadil v zmysle § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 6.
decembra 2018 o 8.30 hodine v prevádzke žiadateľa, z dôvodu objasnenia podkladov pre
rozhodnutie za účelom presného a úplného zistenia skutočného stavu veci.
Priebeh ústneho pojednávania a miestneho zisťovania je zapísaný v zápisnici o ústnom
pojednávaní pod číslom OU-BB-OSZP2-2018/030690-006 zo dňa 06.12.2018.
Na základe vykonanej miestnej ohliadky mobilného zariadenia bolo zistené, že ide o mobilné
zariadenie – drvič Hammel Harema 450, výrobné číslo: 181121/03/93, na ktorý okresný úrad
v sídle kraja udelil súhlas pod č. OU-BB-OSZP2-2014/09507/MM zo dňa 14. februára 2014,
a ktorého predĺženie platnosti je predmetom tohto správneho konania. Na štítku mobilného
zariadenia nie je uvedený údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom.
Prevádzkovateľ mobilného zariadenia neplánuje v nadchádzajúcom období realizáciu takých
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činností, ktorými by došlo k zavádzaniu nových technológií a k zmene spôsobu zhodnocovania
odpadov mobilným zariadením.
Žiadateľ na ústnom pojednávaní predložil nasledovné doklady:


rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZVOSZP-2016/005298/RAP/rozh zo dňa 29.04.2016, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, platný do 30.04.2021;



rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZVOSZP-2016/005297/RAP/rozh zo dňa 29.04.2016, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, platný do 30.04.2021;



zmluva o odbere odpadu uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou EKOTRANZ, s.r.o.,
so sídlom Rudno nad Hronom 257, 966 51 Rudno nad Hronom, IČO: 31 632 262.

Okresný úrad v sídle kraja po preštudovaní žiadosti a jej dokladovej časti, na základe
uskutočneného správneho konania dospel k záveru, že podmienky ustanovené v § 97 ods. 17
zákona o odpadoch boli splnené t.j. že nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie
súhlasu a prevádzkovateľ mobilného zariadenia doručil žiadosť o predĺženie rozhodnutia
o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov okresnému úradu
v sídle kraja v zákonom stanovenej lehote dňa 09.10.2018 t.j. najneskôr tri mesiace pred
skončením platnosti súhlasu. Platnosť súhlasov končí 31.01.2019.
Na základe vyššie uvedených skutočností okresný úrad v sídle kraja predĺžil dobu platnosti
rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na
vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s §
97 ods. 16 a 17 zákona o odpadoch od 01.02.2019 do 31.01.2024.
Pri určovaní doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja prihliadal na hierarchiu
odpadového hospodárstva a ciele odpadového hospodárstva a na skutočnosť, že v uplynulom
období spoločnosť riadne vykonávala svoju činnosť.
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia
zákona o odpadoch.
Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním, zistil, že žiadateľ
o predĺženie platnosti súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na
vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňa
zákonné podmienky pre predĺženie platnosti predmetných súhlasov. Na základe uskutočneného
správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 4,00 € za vykonanie zmeny súhlasu na zhodnocovanie odpadov
mobilným zariadením a správny poplatok v hodnote 4,00 € za vykonanie zmeny súhlasu na
vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia podľa položky 162 písm. y) 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
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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.

Doručí sa
1. UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti
1. MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. 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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