
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-OSZP3-2022/002606-013

Banská Bystrica
20. 01. 2022

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Doručuje:
1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

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. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ,,zákon o odpadoch“) udeľuje

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

pre:

Obchodné meno: DETOX s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica
IČO: 31 582 028

Činnosti, ktoré sa v zariadení na zneškodňovanie odpadov ,,KOMPAKT“ budú vykonávať v zmysle Prílohy č. 2
zákona o odpadoch:

- D13 – Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.
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- D15 - Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste
vzniku).

V zariadení sa budú zneškodňovať nasledovné odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov N
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky N
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia N
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N
10 03 29 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia N
10 09 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové filtre N
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 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky N
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné
látky N
16 11 03 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky N
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky N
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný N
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
19 10 05 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky N
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
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19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky N
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových fliaš N
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória
odpadu
01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
02 01 10 odpadové kovy O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
03 01 01 odpadová kôra a korok O
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04 O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O
03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
05 01 17 bitúmen O
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 O
07 02 13 odpadový plast O
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 10 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O
09 01 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené 09 01 11 O
09 01 99 odpady inak nešpecifikované O
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 O
10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 nespracovaná troska O
10 02 10 okuje z valcovania O
10 03 02 anódový šrot O
10 03 05 odpadový oxid hlinitý O
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 O
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 O
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 O
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 08 09 iné trosky O
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 O
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10 08 14 anódový šrot O
10 09 03 pecná troska O
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 O
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 O
10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O
10 10 03 pecná troska O
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O
10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 O
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 O
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 O
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 O
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 12 06 vyradené formy O
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom
spracovaní O
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 O
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 O
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 O
11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07 O
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
O
16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 O
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16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11
01 O
16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 O
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 drevo O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O
19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 O
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 05 sklo O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 03 01 zmesový komunálny odpad O
20 03 07 objemný odpad O

Miesto nakladania s odpadmi sú priestory spoločnosti DETOX s.r.o., na Zvolenskej ceste 139, v Banskej Bystrici
- Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov.

Predpokladané množstvo zneškodňovaných odpadov: 10 ton za deň, resp. 3 650 ton za rok.

Súhlas je časovo obmedzený: od 01. februára 2022 do 31. januára 2027.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Linka KOMPAKT pozostáva z:
- Dvojrotorový priemyslový drvič DR 210/500

Spôsob prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
Prijaté odpady sú oddelene zhromažďované a skladované činnosťou D15 vo vyhovujúcich obaloch, alebo
kontajneroch vo vnútorných priestoroch v sklade odpadov, ktorý je stavebne a technicky riešený na daný účel.
V tejto prevádzkovej časti sa nachádza aj linka KOMPAKT, v ktorej sú odpady zneškodňované činnosťou D13.
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Technologická linka je jednoduché zariadenie zostavené výlučne zo zariadenia k mechanickej a fyzikálnej úprave
odpadov, pričom sa chemicky nemení podstata matrice ani kontaminantu. Princíp drvenia spočíva v strihaní
a škriabaní materiálu na hranách kotúčov, uložených na dvoch pracovných hriadeľoch, otáčajúcich sa proti
sebe. Pracovnými nástrojmi sú dva rady trhacích kotúčov rovnakej šírky s výstupkami. Stroj je umiestnený na
samostatnom stojane a je vybavený násypkou. Drveniu predchádza mechanické – ručné vytriedenie nežiaducich
zložiek z odpadu, resp. rozdelenie odpadov podľa druhov, ak je to z pohľadu ich množstva účelné. Nebezpečné
odpady sa spracovávajú oddelene od ostatných odpadov. Výstupné odpady sú ďalej odovzdané oprávnenej
organizácii na nakladanie s nimi.

Výstupné odpady z procesu zneškodňovania: odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
19 12 11
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri práci na zariadení musí zamestnanec dodržiavať bezpečnostné opatrenia v zmysle platných právnych predpisov
a prevádzkovej dokumentácie zariadenia. V prípade havarijnej situácie sa riadiť pokynmi spracovaného havarijného
plánu.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Ukončenie činnosti zariadenia bude písomne nahlásené príslušnému orgánu štátnej správy. Po skončení činnosti
zariadenia bude prevádzka linky odstavená v zmysle prevádzkových predpisov – bude odpojená technológia od
energií, vypustia sa všetky média z technológie, vyčistia sa nádrže a sklady nebezpečných látok. Následne sa zhodnotí
technický stav technológie z hľadiska opotrebovania a ak ju bude možné opätovne využiť, tak sa ponúkne na
využitie. Zároveň všetky odpady vzniknuté počas prevádzky a po jej ukončení sa odovzdajú na zhodnotenie alebo
zneškodnenie oprávnenej osobe a v prípade potreby sa vykoná dekontaminácia priestorov a potrebné hygienické
opatrenia.

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. 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.
3. Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov musí viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na
zneškodňovanie odpadov podľa § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. (technologický reglement, prevádzkový
poriadok, prevádzkový denník).
4. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zneškodňovanie odpadov prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí
prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.
5. Zmeny v spôsobe nakladania s nebezpečnými odpadmi je potrebné oznámiť na tunajší úrad, pri vzniku a tvorbe
nových druhov nebezpečných odpadov je potrebné požiadať o zmenu toho rozhodnutia.
6. Pri ukončení činnosti prevádzky spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných
odpadov v spoločnosti.

Odôvodnenie
Spoločnosť DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028, požiadala tunajší úrad
listom doručeným dňa 02.08.2021 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch pre zariadenie: KOMPAKT na činnosti D9 a D15 podľa Prílohy č. 2
zákona o odpadoch. Miesto nakladania s odpadmi sú priestory spoločnosti DETOX s.r.o., na Zvolenskej ceste 139,
v Banskej Bystrici - Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov.

Nakoľko žiadosť nebola dostatočným podkladom pre udelenie súhlasu prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v uvedenej veci, správny orgán
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konanie prerušil rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2021/020779-003 zo dňa 03.09.2021 a súčasne vyzval žiadateľa
k odstráneniu nedostatkov podania do 30 dní od doručenia výzvy pod č. OU-BB-OSZP3-2021/020779-002 zo dňa
03.09.2021.

Dňa 06.10.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od spoločnosti DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 31 582 028 o predĺženie lehoty na doplnenie podania, v ktorom sa uvádza, že doplnenie
žiadosti v požadovanom termíne nedokáže splniť, nakoľko Odborný posudok, podľa prílohy č. 22 Vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 Z. z. v požadovanom termíne nebolo možné spracovať. Tunajší úrad v súlade so zásadou rýchlosti a
hospodárnosti správneho konania listom č. OU-BB-OSZP3/2021-020779-005 zo dňa 12.10.2021 súhlasil so zmenou
lehoty na doplnenie žiadosti, žiadateľovi vyhovel a stanovil nový termín na doplnenie žiadosti.

Na základe výzvy boli dňa 25.10.2021 na tunajší úrad doručené podklady pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch od spoločnosti DETOX
s.r.o., Banská Bystrica. Súčasťou doručených podkladov bola aj zmena žiadosti na základe odborného posudku –
Odborný posudok z 10/2021. Zmena sa týkala činnosti zneškodňovania podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch z D9
na D13. V minulosti bola činnosť zneškodňovania na zariadení KOMPAKT zaradená ako činnosť D9 - Fyzikálno-
chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené
niektorú z činností D1 a D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia), nakoľko vtedy samostatná činnosť fyzikálna
úprava v zozname činností zneškodňovania v prílohe č. 2 zákona o odpadoch absentovala. V súčasnej dobe je
činnosť zneškodňovania na zariadení KOMPAKT možné zaradiť ako činnosť D13 – Zmiešavanie alebo miešanie
pred použitím niektorej z činnosti D1 a D12 (**) o činnosti, ktoré zahŕňajú okrem iného aj činnosť drvenie, žiadateľ
požiadal o zmenu činnosti na zariadení KOMPAKT na kód činnosti D13, čo je aj v súlade s predloženým Odborným
posudkom z 10/2021. Na základe vyššie uvedeného, tunajší úrad danej žiadosti vyhovel.

Tunajší úrad v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej
len ,,zákon o EIA“) ako 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 zákona o EIA. Činnosť uskutočňovaná v spoločnosti sa zaraďuje v zmysle zákona o EIA Prílohy č. 8, 9.
Infraštruktúra, pol. číslo 7 – bez limitu (na ktoré sa vzťahuje povinné hodnotenie) a pol. číslo 9 od 10/rok (na ktorú
sa vzťahuje vykonanie zisťovacieho konania). Vzhľadom na vyššie uvedené, tunajší úrad požiadal príslušný orgán –
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie (na základe predloženého vydaného rozhodnutia v zisťovacom konaní
pod č. 3380/98-4.2 zo dňa 4.2.1999), o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA listom č. OU-
BB-OSZP3-2021/020779-007 zo dňa 05.11.2021.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vyhovel
žiadosti tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-2021/020779-008 zo dňa 23.11.2021 o predĺženie zákonnej lehoty na
vydanie rozhodnutia, a listom č. OU-BB-OOP3-2021/005337-156 zo dňa 25.11.2021 predĺžil lehotu pre rozhodnutie
o 60 dní. Tunajší úrad listom č. OU-BB-OSZP3-2021/020779-010 zo dňa 07.12.2021 upovedomil účastníkov o
predĺžení zákonnej lehoty pre rozhodnutie v tejto veci.

Dňa 13.12.2021 bolo doručené záväzné stanovisko od príslušného orgánu - Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie vydané pod č. 13745/2021-11.1.2/sr 67244/2021 zo dňa 07.12.2021, v ktorom príslušný orgán
skonštatoval, že návrh na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch je v súlade so zákonom o EIA, a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a ich podmienkami.

Účastníci konania boli o jeho začatí a upustení od ústneho pojednávania upovedomení listom č. OU-BB-
OSZP3-2022/002606-012 zo dňa 03.01.2021. V stanovenom termíne neboli uplatnené žiadne námietky a
pripomienky.

Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia,
vydaného pred 1. januárom 2021, nie je možné predlžovať. V súčasnej dobe má spoločnosť v platnosti rozhodnutie č.
OU-BB-OSZP3-2017/003009-004 zo dňa 28.02.2017, zmenené rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2018/009057-009
zo dňa 07.05.2018, predmetom ktorého je súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
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§ 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, ktorého platnosť končí dňa 31. januára 2022. Z dôvodu, že nemôžu byť
vydané dva súhlasy na jednu činnosť, pristúpil tunajší úrad k vydaniu nového súhlasu, s účinnosťou od 01.02.2022.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že ostatné a nebezpečné odpady vyzbierané, resp. vykúpené od iných
osôb sú triedené a dočasne zhromažďované v skladových priestoroch spoločnosti oddelene od ostatných odpadov
a zneškodňované činnosťou D13 v zariadení spoločnosti DETOX s.r.o. – zariadenie KOMPAKT. V zariadení
KOMPAKT sú odpady zneškodňované činnosťou D13. Výstupný odpad je ďalej odovzdaný oprávnenej organizácii
na nakladanie s nimi.

V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- fotokópia rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2017/0003009/004 zo dňa 28.02.2017;
- fotokópia rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2018/009057-009 zo dňa 07.05.2018;
- fotokópia rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2017/006335-002 zo dňa 13.02.2017;
- fotokópia rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2018/009058-003 zo dňa 14.05.2018;
- fotokópia rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2021/004746-005 zo dňa 22.03.2021;
- fotokópia rozhodnutia pod č. 3380/98-4.2 zo dňa 04.02.1999 od Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, Bratislava;
- fotokópia Odborného posudku, podľa prílohy č. 22 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., posudzovaná činnosť:
Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – zariadenie KOMAPKT z 10/2021;
- fotokópia Rámcovej zmluvy č. Z54210001 so spoločnosťou EBA, s.r.o., Bratislava;
- fotokópia Zmluvy o zneškodňovaní odpadu uzatvorená so spoločnosťou Istrochem Reality, a.s., Bratislava;
- fotokópia Odborného posudku z 02/2002;
- fotokópia Opatrenia pre prípad havárie.

Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a súhlas
udelil na dobu určitú, od 01. februára 2022 do 31. januára 2027, s predpokladaným množstvom zneškodňovaných
odpadov: 10 ton za deň, resp. 3 650 ton za rok. Tunajší úrad uložil žiadateľovi 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 vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov bolo spoplatnené vo
výške 11,00 € podľa položky 162 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

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. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
DETOX, Zvolenská cesta 84, 974 05  Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica (OVM), Československej armády 1141, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
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Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1


