
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2022/034527-004

Banská Bystrica
24. 11. 2022

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
1. Správca zálohového systému n. o., Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava
2. Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
3. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve podľa § 5 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 a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) udeľuje
s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

pre:

Obchodné meno: Správca zálohového systému n. o.
Sídlo spoločnosti: Pluhová č. 192/2
831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 53 563 077

Prevádzka: Zariadenie na zber odpadov Banská Bystrica
Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica

Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 04 obaly z kovu O
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Miesto nakladania s odpadmi sú prenajaté priestory prevádzky na Majerskej ceste 69 v Banskej Bystrici, na parcelách
KN-C č. 2966/12, 2966/7 v k. ú. Banská Bystrica.

Súhlas je časovo obmedzeným s účinnosťou do 31. októbra 2027.

Spôsob prevádzkovania zariadenia na zber odpadov: Odpady zo zálohovaných obalov (PET fľaše a plechovky)
budú do zariadenia prepravované v určených vreciach uzatvorených špeciálnou plombou, ktorá nesie informácie o
evidenčnej váhe. Po prijatí budú odpady vyložené z nákladných automobilov a zhromaždené na vyčlenenom mieste
zariadenia na zber odpadov. Na manipuláciu s odpadmi sa budú používať vysokozdvižné vozíky a hydraulické
nakladače. Následne budú odpady (obaly z plastov a obaly z kovu) prepravené k oprávnenej organizácii na ďalšie
nakladanie s nimi.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia: Zariadenie na zber tvorí zastrešený skladový priestor a prislúchajúce
priľahlé vonkajšie plochy. Areál je oplotený a monitorovaný kamerovým systémom. Prístup do zariadenia na zber
odpadov je z Majerskej cesty a po areálových komunikáciách, po ktorých je prístup priamo do objektu. Zariadenie na
zber odpadov je označené informačnou tabuľou s nasledovným obsahom: názov zariadenia, typ činnosti, ktorá sa v
ňom vykonáva, obchodné meno a sídlo, prevádzka, prevádzkový čas, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas
číslo rozhodnutia, meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku a číslo telefónu, zoznam druhov odpadov.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia: Prevádzkovať priestory v takom stave, ktorý zodpovedá
predpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetci pracovníci vykonávajúci práce v zariadení musia byť
pred začatím prác preukázateľne oboznámení s rizikami pri práci. Pracovníci sú vybavení všetkými pracovnými
pomôckami, nevyhnutnými pre dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zariadenia sú
povinní dodržiavať pri práci predpisy a pokyny na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a musia
byť s nimi oboznámení.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia: Ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne
zneškodnením všetkých druhov odpadov nachádzajúcich sa v objektoch, oprávneným subjektom; objekty budú
následne vyčistené a zabezpečené proti nepovolenému vstupu. Ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Podmienky súhlasu:
1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
2. Zmeny v spôsobe nakladania s odpadmi je potrebné oznámiť na tunajší úrad, pri vzniku a tvorbe nových druhov
odpadov je potrebné požiadať o zmenu toho rozhodnutia.
3. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie
súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
4. O druhoch a množstve odpadov viesť evidenciu na predpísaných tlačivách v zmysle § 2 a § 3 vyhlášky č. 366/2015
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
5. V zariadení na zber odpadov zhromažďovať množstvo odpadov úmerné kapacite zariadenia.
6. Zariadenie na zber musí byť označené informačnou tabuľou, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 6 vyhlášky č.
371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
7. Pri ukončení činnosti prevádzky spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných
odpadov v prevádzke spoločnosti.
8. Prevádzkovateľ zariadenia na zber môže vykonávať zber komunálnych odpadov len na základe uzatvorenej
zmluvy s obcou na vykonávanie tejto činnosti podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie
Správca zálohového systému n. o., Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 53 563
077, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 17.10.2022 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch pre prevádzku: Zariadenie na zber odpadov Banská
Bystrica, Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica (na parcelách KN-C č. 2966/12, 2966/7 v k. ú. Banská Bystrica).
Prevádzka spoločnosti je umiestnená v prenajatých priestoroch na základe Zmluvy o poskytovaní služieb spojených
s manipuláciou a skladovaním zálohovaných obalov od spoločnosti Cestné stavby, a.s., so sídlom Majerská cesta
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69, 974 01 Banská Bystrica – Majer, IČO: 31 562 957. Predmetom žiadosti sú odpady kategórie ,,ostatný“ podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, skupina č. 15 (15 01 02, 15 01 04).

Účastníci konania boli listom pod č. OU-BB-OSZP3-2022/034527-002 zo dňa 24.10.2021 upovedomení o začatí
správneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov. Dňa 16.11.2022 sa uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa skonštatovalo, že zariadenie na
zber tvorí zastrešený skladový priestor a prislúchajúce priľahlé vonkajšie plochy. Areál je oplotený a monitorovaný
kamerovým systémom. Zariadenie na zber odpadov je označené informačnou tabuľou.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného ústneho
pojednávania a z podkladov k žiadosti pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch zistil, že zber odpadov sa bude uskutočňovať v prenajatých priestoroch
na Majerskej ceste 69 v Banskej Bystrici, na parcelách KN-C č. 2966/12, 2966/7 v k. ú. Banská Bystrica, kde sa
odpad uloží na vyhradené miesto. Následne budú odpady (obaly z plastov a obaly z kovu) prepravené k oprávnenej
organizácii na ďalšie nakladanie s nimi. V prevádzke na Majerskej ceste 69 v Banskej Bystrici - v zariadení na zber
odpadov sa nevzťahuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, nakoľko zhromažďovanie odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu,
nepresiahne celkové množstvo zbieraného odpadu 5 000 ton za rok.

V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov Banská Bystrica z 10/2022;
- fotokópia Zmluvy o o poskytovaní služieb spojených s manipuláciou a skladovaním zálohovaných obalov so
spoločnosťou MAYER TRANSPORT Group, a.s, Blatná na Ostrove zo dňa 15.12.2021 a jej dodatok č. 2;
- fotokópia Zmluvy o odbere triedeného odpadu č. 501 647 51 zo dňa 04.11.2021.

Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 16 zákona o odpadoch na dobu
určitú do 31. októbra 2027. Tunajší úrad uložil držiteľovi odpadov podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a
jeho vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia.

Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bolo spoplatnené vo výške 5,50
€ podľa položky 162 písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov (žiadosť podaná elektronickými prostriedkami).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov odvolanie do 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.

Ing. Marta Pernišová
poverená výkonom funkcie vedúceho

odboru starostlivosti o životné prostredie

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
Správca zálohového systému n. o., Pluhová 192/2, 831 03  Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika


