
OKRESNÝ ÚiD 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 Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2022/002609-018 24. 01. 2022

25.1.2022
KPP-2022-44-063094

Okresný úrad Banská
Bystrica, Odbor
starostlivosti o ZP

Rozhodnutie
podl‘a 97 ods. I písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnerií niektorých zákonov

Popis konania I Účastníci konania

Doručuje:
1. DETOX s.r.o.. Zvolenská cesta 139. 97405 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
3. Združenie domových samospráv. o.z., Rovniankova 14, P.O.BOX 218. 850 00 Bratislava

Na vedomie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie. Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 1,81235 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovorn hospodárstve podl‘a 5 ods. I 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 podl‘a 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania
podl‘a zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d 01

podľa 97 ods. I písm. a) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o odpadoch)

udel‘uje

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 sav zariadení na zneškodňovanie odpadov ‚Neutralizačná stanica“ budú vykonávaf v zrnysle Prílohy
Č. 2 zákona o odpadoch:

- D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zrnesi, ktoré
sú zneškodnené niektorou z činností Dl až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia);
- D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností Dl až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberorn na rnieste
vzniku).

V zariadeni sa budú zneskodnovať nasiedovné odpady podia Vyhlášky MŽP SR Č. 365i2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov N
05 06 01 kyslé dechty N
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá N
06 01 02 kyselina chlorovodíková N
06 01 03 kyselina fluorovodíková N
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá N
06 01 06 mé kyseliny N
06 02 01 hydroxid vápenatý N
06 02 03 hydroxid amónny N
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný N
06 02 05 mé zásady N
06 03 11 tuhé so]i a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce t‘ažké kovy N
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce t‘ažké kovy N
06 04 03 odpady obsaliujúce arzén N
06 04 05 odpady obsahuj úce mé t‘ažké kovy N
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
06 06 02 odpady obsahuj úce nebezpečné sulfidy N
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru N
06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuf N
06 07 04 roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina N
06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány N
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované N
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky N
06 13 02 použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 N
0701 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rnieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rnieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rnieste jeho vzniku obsahuj úce nebezpečné látky N
08 03 16 odpadové leptavé roztoky N
080501 odpadové izokyanátyN
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustal‘ovačov N
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v rnieste ich vzniku obsahujúce striebro N
09 01 13 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v rnieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 N
1001 09 kyselina sírová N
10 0118 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
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10 04 03 arzeničnan vápenatý N
10 04 07 kaly a Filtračné koláče z čistenia plynov N
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 05 06 kaly a ftltračné koláče z čistenia plynov N
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 06 07 kaly a flltračné koláče z čistenia plynu N
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 0$ 0$ ui‘ná tiuk z péiiu a Jruhého tnia N
10 08 10 stery a peny. ktoré sú horl‘avé alebo ktoré pri styku s vodou uvol‘Ďujú horl‘avé plyny v nebezpečných
množstvách N
10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód N
10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N
10 1113 kal z leštenia a brúsenia skla obsahuj úci nebezpečné látky N
10 1117 kaly a filtračně koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N
11 01 05 kyslé moriace roztoky N
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované N
11 01 07 alkalické moriace roztoky N
11 01 08 kaly z fosfátovania N
11 01 09 kaly a filtračně koláče obsahuj úce nebezpečné látky N
11 0111 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
11 01 98 mé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu, goethitu N
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky N
11 03 01 odpady obsahuj úce kyanidy N
11 O302inéodpadyN
11 05 04 použité tavivo N
16 01 08 dielce obsahujúce ortut‘ N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce vol‘ný azbest N
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 03 05 organické odpady obsahuj úce nebezpečné látky N
16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky N
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zrnesí laboratórnych chemikálií N
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
N
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahuj úce nebezpečné látky N
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akurnulátorov N
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov N
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosf‘orečnú N
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor N
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
16 09 01 manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán) N
16 09 02 chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný N
160903 peroxidy. napríklad peroxid vodíkaN
16 09 04 oxidujúce látky inak nešpecifikované N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá N
18 0110 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti N
18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá N
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19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov N
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových véd N
19 11 02 kyslé dechty N
19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami N
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
2001 l4kyselinyN
2001 l5zásadyN
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá N
010306 hlušina ináako uvedenáv0l 0304 aOl 03050
02 01 09 agrochemické odpady mé ako uvedené v 02 01 08 O
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel O
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 06 02 odpady z konzervačných činidiel O
02 0‘7 03 odpad z chemického spracovania O
03 03 01 odpadová kóra a drevo O
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu (po úprave čierneho výluhu) O
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm O
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm O
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahuj úce chróm O
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm O
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O
05 0116 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy O
06 03 14 tuhé soli a roztoky ině ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 O
06 03 16 oxidy kovov mé ako uvedené v 06 03 15 O
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v rnieste jeho vzniku mé ako uvedené v 06 05 02 O
06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy mé ako uvedené v 06 06 02 O
06 09 02 troska obsahuj úca fosfor O
06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika mé ako uvedené v 06 09 03 O
06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika O
10 01 05 tuhé reakčně splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O
10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O
1001 l9odpadyzčisteniaplynuinéakouvedenév 1001 05,10 01 07a 1001180
1001 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině ako uvedené v 10 01 20 O
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy O
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 02 07 O
10 02 14 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov mé ako uvedené v 10 02 13 O
10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu ině ako uvedené v 10 03 25 O
10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O
10 08 18 kaly a filtračně koláče z čistenia dymových plynov ině ako uvedené v 10 08 17 O
10 1114 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 1113 O
10 1118 kaly a filtračně koláče z čistenia dymových plynov mé ako uvedeně v 10 11 170
10 12 05 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov O
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov mé ako uvedené v 10 12 09 O
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 13 06 tuhé znečist‘ujúce látky a prach mé ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 O
10 13 07 kaly a filtračně koláče z čistenia plynov O
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu ině ako uvedené v 10 13 09 O
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 13 12 O
11 0110 kaly a filtračné koláče ině ako uvedené v 11 01 09 O
16 03 04 anorganické odpady mé ako uvedené v 16 03 03 O
16 05 05 plyny v tlakových nádobách mé ako uvedené v 16 05 04 O
16 05 09 vyradené chemikálie ině ako uvedené v 16 05 06,16 05 07 alebo 16 05 08 O
18 01 07 chemikálie mé ako uvedené v 18 01 06 O
1801 09 liečivá mé ako uvedené v 1801 080
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18 02 06 chemikálie ině ako uvedené v 18 02 05 O
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania ině ako uvedené v 19 02 05 O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových véd ině ako uvedené v 19 08 13 O
19 11 06 kaly Zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku ině ako uvedené v 19 11 05 O
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody mé ako uvedené v 19 13 05 O
20 01 32 liečivá mé ako uvedené v 20 01 31 O

Miesto nakladania s odpadmi sú priestory spoločnosti DETOX s.r.o.. na Zvolenskej ceste 139. v Banskej Bystrici
- un ryzk iju-Jiwi..k Ji Úpfďv uJpdJov.

Predpokladané množstvo zneškodňovaných odpadov za rok: 2 500 ton.

Súhlas je časovo obmedzený od 1. februára 2022 do 31. januára 2027.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Neutralizačná stanica pozostáva z:
- Reakčná nádrž;
- Miešacia nádrž;
- Kalová nádrž;
- Filter mechanických nečistót;
- Cerpadlo kyselín;
- Cerpadlo zásad;
- Filtračný lis;
- Nádrž odlúčenej vody;
- Miešacie zariadenie;
- Stripovacia práčka;
- Dopravné čerpadlo;
- Vylievací digestor;
- Cerpadlo odlúčenej vody;
- Plniace čerpadlo pre FL.

Spósob prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
Prijaté odpady sú oddelene zhromažd‘ované a skladované činnost‘ou D15 vo vyhovujúcich obaloch, alebo
kontajneroch vo vnútorných priestoroch v sklade odpadov. V Neutralizačnej stanici sa využívajú nasledovné
technologické postupy: neutralizácia, zrážanie, oxidácia, redukcia, sedimentácia a filtrácia. V Neutralizačnej
stanici sú odpady zneškodňované činnost‘ou D9. Ide o úpravu, ktorá spočíva vo voľbe vhodných činidiel,
pracovných postupov atechnologických operácií, ktorých výsledkom je vznik nových látok, ktoréje možné napriek
pretrvávajúcim nebezpečným vlastnostiam jednoduchými technologickými operáciami (sedimentácia. filtrácia)
získat‘ vo forme vhodnej ku konečnému bezproblémovému zneškodneniu. Úpravou dochádza k Zníženiu alebo úplnej
eliminácii toxických vlastností nebezpečných odpadov a k zníženiu objemu nebezpečných a ostatných odpadov.
Výstupné odpady sú d‘alej odovzdávané oprávnenej organizácii na nakladanie s nimi.

Výstupné odpady z procesu zneškodňovania odpadov: odpadová voda, ktorá sa odváža na Čov a odpady zaradené
podľa Vyhlášky MŽP SR Č. 365/20 15 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Císlo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N
15 0110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových ťiltrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 10 02 vodné kvapalné odpady mé ako uvedené v 16 10 01 O
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený lenz odpadov, z ktorých aspoňjeden odpadje označený ako nebezpečný
N
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19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky N
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania mé ako uvedené v 19 02 05 O
19 02 07 olej a koncentráty zo separácie N
19 02 11 ině odpady obsahujúce nebezpečné látky N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vód N

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
- dodržiavat‘ bezpečnostné opatrenia v zmysle platných právnych predpisov a prevádzkovej dokumentácie
zariaden i a;
- v prípade havarijnej situácie sa nadit‘ pokynmi spracovaného havarij něho plánu.

Spósob ukončenia činnosti zariadenia:
Ukončenie činnosti zariadenia bude písomne nahlásené príslušnému orgánu štátnej správy. Po skončení činnosti
zariadenia bude puevádzka 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 hl‘adiska opotrebovania a ak ju bude možné opätovne využit‘, 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 móže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmenit‘ resp. zrušit‘.
2. Platnost‘ súh]asu sa predlži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie
súhlasu, a ak sa žiadost‘ o predÍženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskór tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
3. Prevádzkovatel‘ zariadenia na zneškodňovanie odpadov musí viesť prevádzkovú dokurnentáciu zariadenia na
zneškodňovanie odpadov podl‘a 10 Vyhlášky MZP SR č. 37 1/2015 Z. z. (technologický reglement, prevádzkový
poniadok, prevádzkový denník).
4. V prípade zniien v prevádzke zariadenia na zneškoclňovanie odpadov prevádzkovatel‘ zariadenia prispúsobí
prevádzkový poriadok zariadenia týmto zrnenám.
5. Zmeny v spósobe nakladania s odpadmije potrebné oznámit‘ natunajší úrad. pri vzniku atvorbe nových druhov
odpadov je potrebné požiadat‘ o zmenu toho rozhodnutia.
6. ukončení činnosti prevádzky spoločnosti zabezpečit‘ zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných
odpadov v spoločnosti.

Odóvodnenie

Spoločnost‘ DETOX s.r.o.. Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028. požiadala Okresný

úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (d‘alej len „tunajší úraď) listom značky 22/2021
doručeným dňa 02.08.2021 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a
97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch pre zariadenie: Neutralizačná stanica na činnosti D 9 a D 15 podľa Prílohy
č.2 zákona o odpadoch. Miesto nakladania s odpadini sú priestory spoločnosti DETOX s.r.o., na Zvolenskej ceste
139, v Banskej Bystrici - Centrum fyzikálno-cheniických úprav odpadov.

Nakoľko žiadosť nebola dostatočným podkladom pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch v uvedenej veci. správny orgán
konanie prerušil rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2021/020748-003 zo dňa 03.09.2021 a súčasne vyzval žiadatel‘a
k odstráneniu nedostatkov podania do 30 dní od doručenia výzvy č. OU-BB-OSZP3-2021/020748-002 zo dňa
03.09.2021.

Na základe výzvy boli dňa 06.10.2021 na tunajší úrad doručené doplnenié podklady pne udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch od spoločnosti
DETOX s.r.o., Banská Bystrica.

Tunajší úrad v zmysle 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (d‘alej
len „zákon o ElA“) ako povol‘ujúci orgán nesmie vydat‘ rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo
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bez rozhodnutia vydaného v zist‘ovacom konaní. ak ide o navrhovanú činnost‘, ktorá podlieha rozhodovaniu podl‘a
zákona o ElA. Činnost‘ uskutočňovaná v spoločnosti sa zarad‘uje v zrnysle zákona o ElA podľa Prílohy Č. 8, kapitola
9. Infraštruktúra, pol. číslo 7—bez limitu (na ktoré sa vzt‘ahuje povinné hodnotenie) a pol. číslo 9 -od 10/rok (na ktorú
sa vzt‘ahuje zist‘ovacie konanie). Vzhl‘adom na vyššie uvedené, tunajší úrad požiadal príslušný orgán — Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky. Sekcia posudzovaniavplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie (na základe predloženého vydaného rozhodnutia v zisfovacorn konaní č. 3380ĺ98-4.2.
Zo dňa 04.02.1999 a rozhodnutia vydaného v zist‘ovacom konaní č. 9477/2019-1.7/sr, 50906/2019.51249/2019-jot
Zo dňa 27.septeinbra 2019) o vydanie záväzného stanoviska podľa 38 ods. 4 zákona o ElA listom Č. OU-BB
OSZP3-2021!02074$-005 Lú 1Ďi 12.10.2021.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vyhovel
žiadosti tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-202 1/020748-006 zo dňa 24.11 .2021 o predÍženie zákonnej lehoty na
vydanie rozhodnutia. a listom Č. OU-BB-00P3-2021/005337-162 zo dňa 29.11.2021 predfžil lehotu na vydanie
rozhodnutia o 60 dní. Tunajší úrad listom Č. OU-BB-OSZP3-2021/020748-008 zo dňa 07.12.2021 upovedomil
účastníkov o predÍžení zákonnej lehoty na vydanie rozhodnutia v tejto veci.

Dňa 02.12.2021 bob doručené záväzné stanovisko oJ príslušného orgánu - Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na
životné prostiedie vydané pod č. 13745/2021-11.1.2/sr 61742/2021 zo dňa 29.11.2021, v ktororn príslušný orgán
skonštatoval, že návrh na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods.
I písm. a) zákona o odpadoch je v súlade so zákonom o ElA, a s rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a ich podrnienkami.

Účastníci konania holi o jeho začatí a upustení od ústneho pojednávania upovedomení listom Č. Oh-BB
OSZP3-2022/002609-0 10 zo dňa 03.01 .2022. Učastník konania Združenie domových samospráv. Bratislava, doručil
na tunajší úrad dňa 11.01.2022 (dopinené prostredníctvom elektronickej podatel‘ne dňa 12.01.2022) vyjadrenie, v
ktorom uviedol nasledovné:

Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podl‘a 2 písrn.zh až
písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podl‘a 3 zákona OPK povinný zapracovat‘ do projektu.
V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadarne, aby boba táto povinnost‘ uvedené
ako záväzná podmienka stavebného povolenia (66 ods.3 písm.b Stavebného zákona). Taktiež nás osobitne zaujíma
splnenie verejných záujmov ochrany vöd podl‘a 5 až 11 Vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode ‚ktoré
sa preukazujú najrnä rozhodnutím podl‘a 16a Vodného zákona. Neposlednou osobitnou náležitost‘ou, ktorá nás
zaujíma je obnova prirodzenej biodiverzity dotknutého úZemia. Súčasne žiadarne, aby boin osobitne preukázané
akým presne konkrétnym spósobom stavebník splnit záväzné podmienky rozhodnutia ElA a akým spósobom bol
tento súlad v stavebnoin konaní overený (vid‘ 140c ods.2 Stavebného zákona a 38 zákona ElA). V rámci konania
má úrad podl‘a 38 ods.2 zákona ElA Č.24/2006 Z.z. povinnost‘: „vo vzt‘ahu k povol‘ovaniu navrhovanej činnosti
bezodkladne zverejnt‘ na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle
a. žiadost‘ o začatie povol‘ovacieho konania.
b. miesto, kde je roZhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c. podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d. hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a akje to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bob udelené povobenie,
e. informáciu o účasti verejnosti v povot‘ovacom konaní a
f. dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.“
Žiadame úrad, aby nám oznámil internetovú adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú vyššie uvedené zákonom
vyžadované informácie zverejnené, nakol‘ko tieto informácie neboli súČast‘ou ani upovedomenio začatí konania ani
výzvy na vyjadrenie. V povol‘ovacom konaní sa riadime zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňujeme vlastné návrhy
ale očakávame od stavebníka, stavebného úradu a dotknutých orgánov, aby dósledne vyžadovali plnenie verejných
záujmov životného prostredia podl‘a osobitných právnych predpisov (najniä zákona ElA a spbnenia podrnienok
rozhodnutia ElA), čo je ich povinnost‘ podl‘a 3 ods.] Správneho poriadku. Vo výsiednom rozhodnutí nás zaujíma,
akým presne spósobom si túto úlohu splnili.. Toto vyjadrenie a spósob ako ho úrad zohl‘adnil žiadame uviest‘ v
rozhodnutí.- S podkladrni rozhodnutia žiadame byt‘ oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa
k nim podl‘a 33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadanie doručovat‘
v zmysle 25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy
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slovensko.sk; listiny v papierovej forrne nezasielat‘. • Toto podanie písomne potvrdíme podl‘a l9 ods.! Správneho
poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“

V zrnysle 32 ods.! zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je správny orgán
povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat‘ potrebné podklady pre rozhodnutie.
Listom Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-014 zo dňa 1101.2022 požiadal tunajší úrad o stanovisko žiadatel‘a —

spoločnost‘ DETOX s.r.o., Banská Bystrica v zmysle 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov o zaujatie stanoviskalvyjadrenia k podaným pripomienkam uvedených vo vyjadrení
doručenom od Združenia domových samospráv, Bratislava s uvedenim, ze predmeiné stanovisko bude podkiadom
pre vydanie rozhodnutia vo veci o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a

97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch pre zariadenie : Neutralizačná stanica. Spoločnost‘ DETOX s.r.o., Banská
Bystrica doručila natunajší úrad listom značky O 1/2022 dřia 11.01.2022 svoje vyjadrenie k podaným pripomienkarn
uvedených ‘o vyjadrení.

Tunaj ší úrad uvádza k vyj adreni u Združeniu domových samospráv nasledovné:
Tunajší úrad v predmetnej veci nie je stavebným úradom podl‘a zákona 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Z toho dóvodu tunajší úrad nemá v
kornpetencii vyjadrovat‘ sa k časti ohl‘adorn stavebného povolenia. Jedná o eXistujúcu stavbu, ktorá už bola
povolená stavebným povolením a následne skolaudovaná rozhodnutím č. ŽP. — 2000/03031/8PM Zo dňa 19.9.2000.
Predmetorn žiadosti spoločnosti je opätovné udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov — pre zariadenie Neutralizačná stanica podl‘a 97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch v rovnakom rozsahu
ako je to uvedené rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-2017/003010/004 zo dňa 28.02.2017, zrnenené
rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2020/009311-007 zo dňa 15.04.2020, nakol‘ko prechodným ustanovením 135f
zákona o odpadoch bola podnikatel‘skýni subjektorn odňatá možnost‘ požiadat‘ o predÍženie platnosti súhlasu v
súlade s ustanovením 97 ods. 17 zákona o odpadoch i napriek tornu, že nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a spoločnost‘ DETOX
s.r.o., Banská Bystrica požaduje o jeho opätovné udelenie v rovnakom rozsahu ako je to uvedené vo vydanom
rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-20l7/003010/004 zo dňa 28.02.2017, zrnenené rozhodnutím č. OU
BB-OSZP3-2020/009311-007 zo dňa 15.04.2020. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie prebehol
v zmysle platných právnych predpisov v danom čase (Zákon NR SR . 127/ 1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie). V rámci procesu posudzovania vplyvov o životné prostredie boli vydané nasledovné
právoplatné rozhodnutia: Rozhodnutie MŽP SR zo zist‘ovacieho konania č. 33 80/98-4.2 zo dňa 4.2.1999 vydané
podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a Rozhodnutie MŽP SR zo zist‘ovacieho
konania 9477/2019-1.7/sr, 50906/2019, 51249/2019-irit. zo dňa 27.09.2019 vydané podl‘a zákona č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Všetky požiadavky uvedené vo vyjadrení Združenia domových
samospráv k predrnetnérnu konaniu holi už vyhodnotené aj v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
v rámci Rozhodnutia MŽP SR zo zist‘ovacieho konania Č. 9477/2019-1.7/sr, 50906/2019, 51249/2019-int. zo
dňa 27.09.2019 vydané podľa zákona o ElA, kde sa MZP SR už s nimi vysporiadalo. V predinetnej veci sa
nejedná o vydanie stavebného povolenia. jedná sa o eXistujúcu stavbu a na základe uvedeného teda tunajší úrad
považuje požiadavky/pripomienky Združenia domových správ za irelevantné. Tunajší úrad oznámil účastníkorn
konania listorn č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-016 zo dňa 12.01.2022 webovú adresu, kde sú zverejnené zákonom
vyžadované inforrnácie podl‘a ustanovení 38 ods.2 zákona o ElA. Zároveň týrnto listom oboznámil účastníkov
konania podl‘a 33 ods. 2 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. že ako účastníci
konania rnajú možnost‘ sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrit‘ k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne
navrhnút‘jelio doplnenie, p1ičom tunajší úrad stanovil lehotu 5 dní od doručenia oboznárnenia.

Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch 13Sf. ktoré uvádza, že platnost‘ rozhodnutia,
vydaného pred I .januárom 2021, nieje možné predlžovat‘. V súčasnej dobe má spoločnost‘ v platnosti rozhodnutie Č.
OU-BB-OSZP3 -2017/00301 Oĺ004 zo dňa 28.02.2017, zmenené rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2020/0093 11-007
zo dňa 15.04.2020, predrnetorn ktoréhoje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a

97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch, ktorého platnost‘ končí dňa 31. jarluára 2022. Z dövodu, že nemóžu byť
vydané dva súhlasy na jednu činnost‘, pristúpil tunajší úrad k vydaniu nového súhtasu, s účinnost‘ou od 01.02.2022.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydariie rozhodnutia zistil, že v zariadení na zneškodňovanie odpadov „Neutralizačná stanica‘ sú
odpady zneškodňované činnost‘ou D9. Úpravou dochádza k zníženiu alebo úplnej elirninácii toxických vlastností
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nebezpečných odpadov a k zníženiu objemu nebezpečných a ostatných odpadov. Výstupom zo zariadenia na
zneškodňovanie odpadov ‚Neutralizačná stanica“ je odpadová voda, ktorá sa odváža na čistiareň odpadových vód;
vytriedené identifikované laboratórne chemikálie použitel‘né na póvodný účel a odpady podl‘a Vyhlášky MŽP SR Č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov kategórie „ostatný“: 16 10 02, 19 02 03, 19 02 06 a kategórie
„nebezpečný“ 0901 06, 15 0110, 15 02 02, 190204, 190205, 190207, 1902 11, 1908 13. Výstupné odpady a
odpadová voda sú d‘alej odovzdané oprávnenej organizácii na nakladanie s nimi. Nebezpečné odpady vyzbierané,
resp. vykúpené od mých osób sú triedené a dočasne zhromažd‘ované v skladových priestoroch spoločnosti oddelene
od ostatných odpadov a zneškodňované činnost‘ou D9 v zariadení spoločnosti DETOX s.r.o. —Neutralizačná stanica.

V konaní boli zo strany žiadatel‘a predložené nasledovné doklady:
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB
OSZP3-2017/003010ĺ004 zo dňa 28.02.2017;
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica. odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB
OSZP3-2020/009312-003 zo dňa 15.04.2020;
- kópia rozhodnutia Okresnélio úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie Č. OU-BB
OSZP3-20 1 7/006334-002 zo dňa 10.02.2017;
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica. odbor starostlivosti o životné prostredie Č. OU-BB
OSZP3-2020/0093 11-007 zo dňa 15.04.2020;
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. Oh-BB
OSZP3-2021ĺ004746-005 zo dňa 22.03.202 1;
- kópia rozhodnutia č. 3380/98-4.2 zo dňa 4.2.1999 vydané Ministerstvoin životného prostredia Slovenskej
republiky;
- kópia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 9477/2019-1.7/sr, 50906!2019,51249/2019-int zo dňa 27.
septembra 2019 vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie;
- kópia Odborný posudok, marec 2002;
- Odborný posudok, október 2021;
- kópia Zmluva o poskytovaní služieb Č. ZOD — 2021-22-000011 50 spoloČnost‘ou Eastern Capital s.r.o., Banská
Bystrica;
- kópia Rámcovej zrnluvy Č. Z54210001 so spoločnost‘ou EBA, s.r.o., Bratislava;
- kópia Opatrenia pre prípad havárie.

Fn udel‘ovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle 97 ods. 17 zákona o odpadoch a súhlas
udelil na dobu určitú, od 1. februára 2022 do 31. januára 2027, s predpokladaným množstvoni zneškodňovaných
odpadov za rok: 2500 ton. Tunajší úrad uložil žiadatel‘ovi podrnienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho
vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečuj ú ochranu životného prostredia.

Na základe uvedeného bob potrebné rozhodnút‘ tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto roZhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov holo spoplatnené vo
výške 11,00 € podl‘a 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 podat‘ v zinysle 53 a 54 zákona č. 7 1/1967 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 rozhodnutieje možné preskúmat‘ súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Ratica

vedúci odboru

lnformatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 SuOx: 10008
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Doručuje sa

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 138, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Združenie dornových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Na vedornie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Stúra 1, 812 35 Bratislava 1
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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-OSZP3-2022/002609-028

Banská Bystrica

30. 05. 2022

Doložka právoplatnosti
Doložka právoplatnosti

Popis konania I Účastníci konania

1. DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
3. Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

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

Výrok

Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Dátum vydania: 24.01.2022

Spisová značka: OU-BB-OSZP3 -2022/002609

Záznam číslo: 018

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 19.05.2022 — v súčinnosti s rozhodnutím Okresného úradu Banská
Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, vydaného pod č. OU-BB
00P3-2022/0 18906-002 zo dňa 17.05.2022
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OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Referát starosttivosti o životné prostredie
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 9‘74 05 Banská Bystrica

Číslo spisu Banská Bystrica
OU-BB-00P3-2022/018906-002 17. 05. 2022

Rozhodnutie
o odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti

o životné prostredie Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-018 Zo dňa 24.01.2022

Popis konania ‚ Účastníci konania

Okrcsný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
odvolací orgán štátnej správy podl‘a * 4 ods. 2 písm. b) a 4 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Správny poriadok“) a v nadväznosti na zákon č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vo
veci odvolania Združenia domových samospráv, o.z., Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, korešpondenčná adresa:
PO. Box 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31 820 174, voČi rozhodnutiu Okresného úradu Banská Bystrica, odboru
starostlivosti o životné prostredie Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-018 zo dňa 24.01.2022, takto rozhodol:

Výrok

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie v zmysle
59 ods. 2 Správneho poriadku

rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie Č. OU-BB
OSZP3-2022/002609-0 18 zo dňa 24.01.2022

mení tak, že

do výrokovej Časti rozhodnutia, konkrétne Časti, ktorá sa týka podmienok udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch

dop!ňa

podmienky vyplývajúce z odborného posudku na posudzovanú činnosť „Prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov — zariadenie Neutralizačná stanica (NS)“ Zo dňa 04.10.2021, ktorý spracovala Mgr. Janka
Sudárová, Králická 114/2, 976 34 Králiky, Č. osvedčenia 0‘7/18/P-1.8:

1. Plnit‘ všetky podrnienky súhlasov a povolení, ktoré budú vydané na danú Činnosť.
2. Dósledne dbat‘ na vstupnú kontrolu odpadov, príjem odpadov vykonávat‘ v súlade s prevádzkovými predpismi a
dodržiavat‘ požiadavky na vstupné parametre zneškodňovaných odpadov.
3. Zariadenie prevádzkovať v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a s platnou
prevádzkovou dokumentáciou.
4. Školeným personálom vykonávat‘ dóslednú kontrolu vstupných a výstupných odpadov, ich kvalitu, spósob
skladovania a označovania.



5. Dbat‘ o bezpečnú prevádzku zariadenia, pravidelne vykonávať kontroly a revízie zariadenia v zmysle platných

predpisov a skúšky tesností nádrží a potrubí využívaných na prevádzku zariadenia a skladovanie odpadov.

6. Po ukončení činnosti zariadenia na zneškodňovanie odpadov všetky odpady odovzdat‘ osobám oprávneným

nakladať s nimi. Zariadenia odpojit‘ od energie a vyčistiť. Plochy, nádrže a priestory prislúchajúce k zariadeniu

vyčistit‘ a zabezpečiť tak, aby nemohlo dójsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie Č.

OU-BB-OSZP3-2022/002609-018 zo dňa 24.01.2022 ostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie je neoddelitel‘nou

súčast‘ou rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie Č. OU-BB

OSZP3-2022/002609-0 18 ZO dňa 24.01.2022.

Odóvodnenie

I.

Napadnutým rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-018 zo dňa 24.01.2022 rozhodol Okresný úrad Banská

Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (d‘alej len „prvostupňový správny orgán“) tak, že podl‘a * 97

ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre

DETOX 5.ľ.O., so sídlom Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028 (d‘alej len „žiadatel“).

Miesto nakladania s odpadmi sú priestory žiadatel‘a na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici — Centrum fyzikálno

chemických úprav odpadov, zariadenie „NeutralizaČná stanica“.

Voči predmetnému rozhodnutiu sa odvolal účastník konania - Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova

14, 851 02 Bratislava, korešpondenčná adresa: P.O. Box 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31 820 174 (d‘alej len

„odvolatel“) dňa 07.02.2022 prostredníctvom e-mailu, doplnené do 3 pracovných dní zaručeným elektronickým

podpisom prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním doručenia dňa

07.02.2022. Napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu bob odvolatel‘ovi doručené dňa 25.01.2022

(utorok). Lehota na podanie odvolania začala plynút‘ dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bob rozhodnutie oznámené,

t. j. 26.01.2022 a uplynula dňom 09.02.2022 (streda), t.j. odvolanie bob podané v zákonom stanovenej 15-dňovej

lehote.

Odvolatel‘ vo svojom odvolaní poukazuje na nezákonnost‘ rozhodnutia z nasledovných dóvodov:

Odvolatel‘ poukazuje na to, že prvostupňový správny orgán neoznámil začatie povol‘ovacieho konania v súlade

s * 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“).

V tejto súvislosti odvolatel‘ namieta, že prvostupňový správny orgán v oznámení o začatí konania (list č. OU-BB

OSZP3 -2022/002609-010) neuviedol webovú adresu, kde zverejnil informácie vyžadované podl‘a * 38 ods. 2 zákona

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom ani samotný list Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-010 tieto

informácie podl‘a 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neobsahuje.

Odvolatel‘ d‘alej poukázal na znenie Čl. 6 ods. 4 Aarhurského dohovoru a 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov

na životné prostredie, ktoré upravujú právo dotknutej verejnosti byt‘ účastníkom povoľovacieho konania, ako aj

právo verejnosti na informácie o konaniach týkajúcich sa životného prostredia. V tejto súvislosti odvolatel‘ namieta,

že prvostupňový správny orgán sa nezaoberal pripomienkami, ktoré odvolatel‘ vzniesol do konania. Odvolatel‘ žiada

overit‘, či si žiadatel‘ splnil všetky povinnosti, ktoré boli právoplatne uložené príslušným orgánom v rozhodnutí zo

zist‘ovacieho konania, pnčom táto povinnosť vyplýva prvostupňovému správnemu orgánu z ‘ 38 ods. 6 zákona o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj z 40 ods. 1 Správneho poriadku v spojení s 32 ods. 1 Správneho

poriadku. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je právne záväzné a v rámci úplného a presného zist‘ovania

skutkového stavu si prvostupňový správny orgán musí overiť splnenie podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho

konania.

Vzhl‘adom na uvedené skutoČnosti má odvolatel‘ za to, že prvostupňový správny orgán si nesplnil svoje povinnosti

vyplývajúce z úplného a presného zistenia skutkového stavu prejednávanej veci, nakol‘ko si neoveril súlad

činnosti žiadatel‘a s vydaným rozhodnutím zo zisťovacieho konania a jeho podmienkami a nezverejnil informácie

požadované zákonom pri začatí povol‘ovacieho konania, hoci ho na túto povinnosť odvolatel‘ upozornil vo vyj adrení

do konania. Odvolatel‘ žiada, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil podl‘a * 59 ods. 3 Správneho poriadku
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a vec vrátil na nové konanie, pričom súčasne odvolatel‘ požiadal o zaslanie upovedomenia pred vydaním rozhodnutia
o odvolaní podl‘a 23 ods. 1 Správneho ponadku za účelom oboznámenia sa s podkladmi odvolacieho konania a
možnosti vyj adrerúa sa k nim podl‘a 33 ods. 2 Správneho poriadkii.

Prvostupňový správny orgán listom Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-021 zo dňa 15.02.2022 v súlade s 56
Správneho poriadku upovedomil ostatných účastníkov konania o podanom odvolaní voči napadnutému rozhodnutiu
a vyzval ich, aby sa k obsahu odvolana písomne vyjadrili, a to v lehote do 7 dní od doručenia upovedomenia.

K odvolaniu sa vyjadril žiadatel‘, a listom Č. 17/2022 zo dňa 2202.2021, ktorý vo vyjadrení poukázal nato, že žiadost‘
o vydanie súhlasu bola podaná z dóvodu, že podl‘a prcchodného ustanovcnia * 13Sf zákona o odpadoch platnosť
rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 ne je možné predlžovat‘. V prevádzke Banská Bystrica žiadatel‘
podniká v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1992, pričom od roku 2000 podniká vo vlastných priestoroch
v prevádzke Centra fřzikálno-chemických úprav odpadov na Zvolenskej ceste 139. Prevádzka je zameraná
na fyzikálno-chemické úpravy odpadov, je vybavená neutralizačnou stanicou, technológiami na zhodnocovanie
fluorescenčných žiariviek, úpravu odpadových olejov, deemulgáciu emulzií a mechanické úpravy odpadov.
Rovnako je možné skladovať širokú paletu nebezpečných odpadov, vrátane odpadových olejov a olejových zmesí,
odpadových chemikálií, horl‘avých kvapalín, toxických látok, vel‘mi toxických látok a žieravín. Všetky prevádzkové
plochy sú vybavené ochrannými HDPE (High density polyethylene) fóliami, ktorých funkčnost‘ a neporušenosť
a nepoškodenost‘ je trvalo monitorovaná elektronickým systémom. Neutralizačná stanica je eXistujúce zariadenie
na úpravu odpadov, určená je na úpravu odpadov pevných a kvapalných anorganických prípravkov, materiálov a
zmesí. Princíp úpravy spočíva vo vol‘be vhodných činidiel, pracovných postupov a technologických operácií, ktorých
výsledkomje vznik nových látok, ktoré je možné napriek pretrvávajúcim nebezpečným vlastnostiam jednoduchými
technologickými operáciami (sedimentácia, filtrácia) získat‘ vo forme vhodnej ku konečnému bezproblémovému
zneškodneniu. úpravou dochádza k zníženiu alebo úplnej eliminácii toxických vlastností nebezpečných odpadov
k zníženiu objemu nebezpečných a ostatných odpadov.

Žiadatel‘ d‘alej skonštatoval, že eXistujúce technológie na spracovanie odpadov vykonávané v prevádzke DETOX
Banská Bystrica boli pred uvedením do prevádzky posudzované v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Účelom zámeru „Administratívno-skladovací areál firmy DETOX‘ bob vytvorenie prevádzky odbornej
firmy, ktorá bude ekologicky vhodným spósobom zhromažd‘ovat‘ odpad (sklad) a zabezpečovat‘ spracovanie
problémového odpadu z priemyselnej a komunálnej sféry. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
vydalo k predloženému zámeru rozhodnutie Č. 3380/98-4.2 zo dňa 04.02.1999, ktorým rozhodlo, že činnost‘ sa
nebude posudzovat‘ podl‘a vtedy platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom v rozhodnutí
neurčilo žiadne podmienky. Dóvodom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Administratívno-skladovací areál
firmy DETOX — navýšenie kapacity zariadenia na zneškodňovanie odpadov — NEUTRALIZAČNÁ STANICA“
bob navýšenie legislatívne povolenej kapacity zariadenia NEUTRALIZAČNÁ STANICA z 2 000 ton odpadov/rok
na 2 500 ton odpadov/rok a rozšírenie spracovávaných odpadov o katalógové Čísla 11 0111 a 16 1001. Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie č. 9477/2019-1.7/sr, 50906/2019, 51249/2019-int. zo
dňa 27.09.2019, ktorým rozhodlo, že činnost‘ sa nebude posudzovať podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, pričom v rozhodnutí neurčilo žiadne podmienky. Voči uvedenému rozhodnutiu bol podaný rozklad,
ktorý minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. sp. 3797/2020-1.1, Č. 59734/2019 zo dňa
28.01.2020 zamietol a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky potvrdil.

Vo svojom vyjadrení d‘alej žiadatel‘ zdóraznil, že minister životného prostredia Slovenskcj republiky v odóvodnení
rozhodnutia, konkrétne str. 6—7, uviedol, že v rámci zist‘ovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky komplexne posúdilo významnosť negatívnych vplyvov na jednotlivé
zložky životného prostredia v zmysle 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Druh a intenzita
vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie je v zásade rovnaká, ako pri póvodne posudzovanej
navrhovanej činnosti. Žiadatel‘ v tejto súvislosti upozornil, že ani v zmysle 29 ods. 13 zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie neboli v rozhodnutiach zo zisťovacieho konania a rozhodnutí o rozklade pre žiadatel‘a
k zariadeniu NeutralizaČná stanica určené žiadne podmienky, ktoré by mali eliminovať alcbo zmierňovať vplyv na
životné prostredie. Ďalej uviedol, že odvolatel‘ si ani v konaní o udelenic súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov pre zariadenie NeutralizaČná stanica podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a ani v
samotnom odvolaní neuplatnil žiadne nové pripomienky, ktoré by nesúviseli priamo SO zisťovacím konaním. Preto
sa žiadatel‘ stotožňuje s postupom prvostupňového správneho orgánu, ktorý vychádzal pri rozhodovacej činnosti
z rozhodnutí Ministerstva životného prostredia Slovenskcj republiky z procesu posudzovania vplyvov na životné
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prostredie a v rámci úplného a presného zisťovania skutkového stavu zistil, že v ich výrokovej časti nie sú určené

pre žiadateľa žiadne podmienky, ktoré by musel vo svojej rozhodovacej činnosti zohl‘adiiiť. Žiadateľ d‘alej uviedol,

že prvostupňový správny orgán si ku konariiu vyžiadal od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

záväzné stanovisko podľa 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom bob uvedené,

že vydanie súhlasu na prevádzkovane zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona

o odpadoch je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na základe uvedeného má

žiadatel‘ zato, že prvostupňový správny orgán postupoval v súlade so zákonom a dostatočne odóvodnil opodstatnené

skutočnosti, ktoré boli podkladom k rozhodnutiu.

Žiadatel‘ tiež poukázal na to, že ide o stavbu, ktorá boba skolaudovaná rozhodnutím č. ŽP — 2000/03 03 l/8PM

zo dňa 19.09.2000. Prevádzka plní predpísané povinnosti na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia,

tj. technológia zodpovedá všeobecne závázným predpisom v oblasti životného prostredia, technológia nic je

novou technológiou a je prevádzkovo odskúšaná, súčasťou výbavy prevádzky sú aj pomócky pre prípad havárie,

technológia pracuje v schválenom režime a skladové priestory zodpovedajú požiadavkám na ochranu životného

prostredia. Žiadatel‘ predložil v konaní všetky požadované podklady v rozsahu, ako ich definuje ustanovenie

21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (d‘alej len „vyhláška MŽP SR č. 371/20 15 Z. z.“) a na základe výzvy od

prvostupňového správneho orgánu predložil aj kladný odborný posudok vypracovaný podl‘a prílohy Č. 22 k vyhláške

MŽP SR č. 317/2015 Z. z. Žiadatel‘ preto považuje napadnuté rozhodnutic za zákonné.

Na základe uvedených skutočností žiadatel‘ navrhuje, aby odvolací orgán odvolanie v celom rozsahu zamietol a

rozhodnutic prvostupňového správneho orgánu potvrdil.

Nakol‘ko prvostupňový správny orgán nerozhodol o podanom odvolaní v zmysle 57 ods. 1 Správneho poriadku

v autoremedúre, tak predložil odvolanie na rozhodnutie Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných

prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie ako orgánu vecne, mieste a funkčne príslušnému na

rozhodovanic o opravnorn prostriedku (d‘alej len „odvolací orgán“). Odvolaním napadnuté rozhodriutic spolu so

spisovým materiábom bob na odvolací orgán doručené dňa 04.03.2022.

II.

Odvolací orgán preskúmal podané odvolanie, napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. OU-BB

OSZP3-2022/002609-0 18 zo dňa 24.01.2022, doterajší postup v konaní, tieto porovnával s administratívnym spisom

a konštatuje, že odvolanieje podané účastníkom konania a v zákonom stanovenej lehote.

Z predboženého administratívneho spisu odvolací orgán zistil nasledovné:

Prvostupňový správny orgán prijal dňa 02.08.2021 od žiadatel‘a žiadosť (list Č. 22/2021 zo dňa 26.07.2021) o

udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov — zariadenie Neutralizačná stanica.

Prílohou žiadosti bob: 1/ potvrdenie o úhrade správneho poplatku s nominálnou hodnotou 11,- €; 2/ kópia

rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie

odpadov zariadenie Neutralizačná stanica Č. OU-BB-OSZP3-2017/0030l0/004 zo dňa 28.02.20217 v znení

zmcny rozhodnutia Č. OU-BB-OSZP3-2020/0093l1-007 zo dňa 15.04.2020; 3/kópia rozhodnutia prvostupňového

správneho orgánu - súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov č. OU

BB-OSZP3-2017/006334-002 zo dňa 10.02.20 17 v znení zmeny rozhodnutia Č. OU-BB-OSZP3-2020/009312-003

Zo dňa 15.04.2020; 4/ kópia rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu — súhlasu na zhromažd‘ovariie

nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu č. OU-BB-OSZP3-2021/004746-005 Zo dňa 22.03.2021; 5/ zmluvy s

oprávneným subj ektom na odber odpadov po spracovaní na d‘alšie nakbadanie s nimi; 6/ havarijný plán, opatreriia

pre prípad havárie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na zhromažd‘ovanie nebezpečných odpadov u póvodcu

odpadov (č. HP BB-ODPADY-V4 z januára 2018); 7/ odborný posudok vo veci nebezpečných odpadov pre

prevádzkový poriadok NEUTRALIZAČNEJ STANICE v Banskej Bystrici (vypracovaný Ing. Vladiniírom Fučíkom

v marci 2002); 8/ rozhodnutie Ministerstva životného prostrcdia Sbovenskej republiky č. 3380/98-4.2 zo dňa

04.021999 v konaní podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; 9/ rozhodnutie Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor

posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 9477/2019-1.7/sr 50906/2019 51249/2019-int. zo dňa 2709.2019 v

konaní podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
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Prvostupňový správny orgán listom Č. OU-BB-OSZP3-2021/020748-002 zo dňa 03.09.2021 vyzvat žiadatel‘a v
súlade s 19 ods. 3 Správneho poriadku na doplnenie podania o aktuálny odborný posudok podl‘a prílohy Č. 22
k vyhláške MŽP SR Č. 3‘71/2015 Z. z., nakol‘ko je pre kategóriu nebezpečných odpadov potrebný. Žiadatel‘ na
základe výzvy na doplnenie žiadosti doplnil dňa 06.10.2021 na prvostupňový správny orgán odborný posudok zo dňa
04.10.2021 - posudzovaná činnosť „PREVÁDZKOVANIE ZARIADENJA NA ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
— ZARIADENIE NEUTRALIZAČNÁ STANICA (NS)“ spracovatel‘: Mgr. Janka Sudárová, Králická 114/2, 976 34
Králiky (číslo oprávnenia: 07/18/P-1.8).

Prvostupňový správny orgán požiadal Iistom Č. OU-BB-OSZP3-2021ĺ020748-005 zo dňa 12.10.202 I Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska podl‘a 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vpiyvov na životné prostredie, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo dňa 29.11.2021 záväzné stanovisko č. 13745/2021-11.1.2/
sr 61742/2021 k súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a)
zákona o odpadoch. V stanovisku skonštatovalo, že žiadosť žiadatel‘a vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov je v súlade so zákonom o posudzovani vplyvov na životné prostredie a
s rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a jeho podmienkami, ktoré boli určené
v zist‘ovacom konaní o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky uviedlo, že navrhovatel‘ na základe doterajšej aplikačnej praxe preukázal
súlad pinenia legislatívnych povinností v zmysie príslušných právnych predpisov v potrebnom rozsahu.

Následne prvostupňový správny orgán listom Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-0l0 zo dňa 03.01.2022 upovedomil
v nadväznosti na * 18 ods. 3 Správneho poriadku o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a * 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch všetkých
známych účastníkov konania a súčasne ich informoval, že upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s rniestnym
šetrením. Uvedeným listom dal prvostupňový správny orgán v súlade s 23 ods. 1 a 33 ods. 2 Správneho poriadku
účastníkom konania aj možnosť nahliadnuť do spisu a vyjadrit‘ sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním a
stanovil lehotu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia.

V stanovenej lehote sak podkladom rozhodnutia vyj adrii odvolatel‘ (e-mail zo dňa 11.01.2022, doplnený zaručeným
elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej scbránky ústredného portálu verejnej správy s evidovaním
doručenia dňa 12.01.2022). Vo vyjadrení odvolatel‘ uviedol, že ho vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie
prvkov zelenej infřaštruktúry podl‘a 2 písm. zh) až písm. zj) zákona č. 543/2002 Z. z. o ocbrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), ktoré bol projektant podl‘a

3 zákona o ochrane prírody a krajiny povinný zapracovat‘ do projektu. Ak projekt prvky zelenej infraštruktúry
neobsahuje, odvolatel‘ požadoval, aby táto povinnosť bota uvedená ako závázná podmienka stavebného povolenia.
Dalej odvolatel‘a zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vód podl‘a 5 až 11 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (d‘alcj len „vodný
zákon“) a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktorých splnenie sa preukazuje najmä rozhodnutím podl‘a 16a vodného
zákona. Odvolatel‘ poukázal aj na obnovu prirodzenej biodiverzity územia vo vzťahu k vydanému rozhodnutiu.
Požadoval, aby bob osobitne preukázané, akým presne konkrétnym spósobom stavebník splnil záväzné podmienky
rozhodnutia zo zist‘ovacieho konania, a akým spósobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený. Ďalej zdóraznil
ustanovenie 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a povinnost‘ prvostupňového správneho
orgánu vo vzt‘ahu k povol‘ovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejnit‘ na svojej úradnej tabuli a na webovom
sídle zákonom vyžadované informácie, preto žiada[, aby mu prvostupňový správny orgán oznámil webovú stránku,
kde sú tieto údaje zverejnené, nakol‘ko tieto informácie neboli súčasťou ani upovedomenia o začatí správneho
konania, ani výzvy na vyj adrenie sa k podkladom rozhodnutia. Odvolatel‘ ďalej uviedol, že v povol‘ovacom konaní
sa riadi zásadou zdržanlivosti, kedy si neuplatňuje viastné návrhy, ale očakáva od stavebníka, stavebného úradu a
dotknutých orgánov, aby dósledne vyžadovali plnenie verejných záujmov životného prostredia podl‘a osobitných
právnych predpisov (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a splnenie podmienok rozhodnutia zo
zist‘ovacieho konania), ktorá im vyplýva z 3 ods. 1 Správneho poriadku. Na záver uviedol, že vyj adrenie a spósob,
ako jeho pripomienky prvostupňový správny orgán zohl‘adnil, žiada uviesť v rozhodnutí. S podkladmi rozhodnutia
žiada byť oboznámený pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podl‘a 33 ods. 2 Správneho
poriadku vyjadrí.
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Prvostupňový správny orgán následne dňa 11.01.2022 zverejnil na svojej úradnej tabuli a webovom

sídle (https :!/wwwminv.skJ?okresne-urady-klientske-centra8urad398wdbor= 1 08sekcia=uradna-tabula#popis)

informácie podl‘a ustanovení * 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zariadenie na

zncškodňovanie odpadov „Neutralizačná stanica“ spolu so žiadosťou zo dňa 26.07.2021 a doplnením podania zo

dňa 05.10.2021, pričom uvedené informácie boli prístupné verejnosti na úradncj tabuli a webovom sídle aj v čase

prebiehajúceho odvolacieho konania.

Súčasne prvostupňový správny orgán listom Č. OU-BB-OSZP3-2020/002609-014 zo dňa 11.01.2022 požiadal v

zmysle 32 ods. 2 Správneho poriadku žiadatel‘a o zaujatie stanoviska k doručenému vyjadreniu odvolatel‘a.

Žiadatel‘ k vyjadreniu odvolatel‘a uviedol (list č. 1/2022 zo dňa 11.01.2022), že v predmetnej veci nejde o vydanie

stavebného povolenia, jedná sa o stavbu, ktorá už bola skolaudovaná rozhodnutím Okresného úradu v Banskej

Bystrici, odboru životného prostredia, oddelenie stavebného ponadku Č. ŽP — 2000/0303 1/8PM zo dňa 19.09.2000.

Žiadost‘ bola podaná z dóvodu, že podl‘a prechodného ustanovenia 135f zákona o odpadoch nieje možné požiadat‘

o predÍženie súhlasu v súlade s ustanovením 97 ods. 17 zákona o odpadoch i napriek tornu, že nedošlo k

zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie

odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, pričom žiadateľ požiadal o jeho opátovné udelenie v

rovnakom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí č. OU-BB-OSZP3-2017/003010-004 zo dňa 28.02.20 17 v znení

zmien. Preto požiadavku odvolatel‘a vo vzt‘ahu k vydaniu stavebného povolenia považuje za nerelevantnů. V rámci

procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie boli vydané právoplatné rozhodnutia, a to: 1/ rozhodnutie

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania Č. 33 80/98-4.2 zo dňa 04.02.1999

vydané podl‘a vtedy platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 2/ rozhodnutie Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotcriia a odpadového hospodárstva, odbor

posudzovania vplyvov na životné prostredie zo zisťovacieho konania č. 9477/2019-1.7/sr 50906/2019 5 1249/2019-

int. zo dňa 27.09.2019 podl‘a platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na záver žiadatel‘

uviedol, že všetky požiadavky uvedené vo vyjadrení odvolateľa k predmetnému konaniu boli vyhodnotené aj v

procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v rámci rozhodnutia zo zisťovacieho konania Č. 9477/2019-1.7/

sr 50906/2019 51249/2019-int. zo dňa 27.09.2019, v ktorom sú požiadavky odvolatel‘a hodnotené aj zo strany

Ministerstva životného prostredia ako nerelevantné. Žiadatel‘ d‘alcj poukázal na to, že žiadosť o udelcnie súhlasu na

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov prc zariadenie Neutralizačná stanica podl‘a 97 ods. 1 písm.

a) zákona o odpadoch bola podaná v súlade s náležitost‘ami ustanovenými v 21 vyhlášky MŽP SR Č. 371/2015 Z.

z. a doplnená aj o odborný posudok vypracovaný podl‘a prílohy Č. 22 vyhlášky MŽP SR Č. 3‘71ĺ2015 Z. z.

V súlade s 33 ods. 2 Správneho poriadku dal prvostupňový správny orgán listom Č. OU-BB

OSZP3-2022/002609-016 zo dňa 12.01.2022 účastníkom konania možnost‘ vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia

pred jeho vydaním a stanovil lehotu do 5 dní od dňa doručenia oboznámenia. Zároveň prvostupňový správny orgán

v oznámení uviedol, že zákonom požadované inforrnácie sú zverejnené podľa ustanovení 38 ods. 2 zákona o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie na webovom sídle prvostupňového správneho orgánu, pričom obsahom

oznámenia bol aj konkrétny odkaz na webové sídlo prvostupňového správneho orgánu. K podkladom rozhodnutia

sa nikto z účastníkov konania nevyjadril.

Následnc prvostupňový správny orgán vydal rozhodnutie Č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-018 zo dňa 24.01.2022,

ktorým podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie

odpadov pre žiadatel‘a. Miesto nakladania s odpadmi sú priestory žiadatel‘a na Zvolenskej ceste 139 v Banskej

Bystrici — Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov, zariadenie „NeutralizaČná stanica“.

III.

Podl‘a 97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udel‘ujú súhlas na

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spal‘ovní odpadov a zariadení na spoluspal‘ovanie

odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov.

Podl‘a 97 ods. 16 zákona o odpadoch súhlas podl‘a odseku 1 možno udeliť len na urČitý čas, najviac na pät‘ rokov;

toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré sú súčasťou povolenia podl‘a osobitného predpisu.

Podl‘a 113 ods. 1 zákona o odpadoch ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podl‘a

tohto zákona vzt‘ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
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PodI‘a 135f zákona o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nieje možné predlžovať.
Registrácie výrobcov vybradených výrobkov vykonané podl‘a tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra
2020 nestrácajú platnost‘ ku dňu 1. januára 2021. Orgamzácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba sú povinné
prostredníctvom informačného systému požiadať o registráciu ich zastúpených výrobcov vyhradcných výrobkov do
31. decembra 2020.

Podľa 21 ods. I vyhlášky MŽP SR Č. 37 1/2015 Z. z. žiadosť o súhlas podľa 97 ods. 1 písm. a) zákona na
prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, žiadost‘ o súhlas podl‘a 97 ods.
1 písm. c) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadost‘ o súhlas podl‘a * 97 ods. 1
písm. b) zákona na zneškodňovanie odpadov a zhodnocovanie odpadov obsahuje a) identifikačné údaje žiadatel‘a,
b) sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi, c) zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladat‘,
d) rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať, e) zoznam
vykonávaných činností podl‘a prílohy Č. 1 a 2 zákona, f) opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane
uvedenia spósobu zabezpečenia prepravy odpadov, g) technické údaje o zariadení, h) spósob zabezpečenia odbornej
technickej kontroly prevádzky zariadenia, i) opatrenia pre prípad havárie, j) dátum začatia prevádzky, k) mé údaje
potrebné pre udelenie súhlasu.

Podl‘a 21 ods. 2 vyhlášky MŽP SR Č. 371/2015 Z. z. prílohou žiadosti podl‘a odseku 1 je a) záverečné stanovisko
z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zist‘ovacieho konania k zámeru alebo
k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje, b) zmluva na zabezpečenie následného spósobu zhodnotenia
alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa v zariadeni zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je
konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.

Podl‘a prílohy Č. 22 časf I. bod 1. k vyhláške MŽP SR Č. 371/2015 Z. z. odbomý posudok sa vyžaduje na udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a * 97 ods. 1 písm. a) zákona.

Podl‘a 3 ods. 1 Správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákomni a mými právnymi
predpismi. Sú povinné chránit‘ záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osób a právnických osób a
döslednc vyžadovat‘ plnenie ich povinností.

Podl‘a 18 ods. 3 Správneho poriadku O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov
konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokial‘ to ustanovuje osobitný zákon,
upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

Podl‘a 33 ods. 2 Správneho poriadku správny orgán je povinný dat‘ účastníkom konania a zúčastneným osobám
možnost‘, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne
navrhnút‘ jeho doplnenie.

Podl‘a 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade 50 zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí
ho vydat‘ orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spol‘ahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovat‘ predpísané
náležitosti.

Podľa 47 ods. 1 Správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovat‘ výrok, odóvodnenie a poučenie o odvolaní
(rozklade). Odóvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým úČastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Podl‘a 47 ods. 3 Správneho poriadku v odóvodnení rozhodnutia správny orgán uvcdie, ktoré skutočnosti boli
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dókazov, ako použil správnu úvahu pri použití
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania
a s ich vyj adreniami k podkladom rozhodnutia.

7 / 14



Podl‘a 59 ods. 1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to

nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, pripadne zistené vady odstráni.

Podl‘a 59 ods. 2 Správneho poriadku ak sú prc to dóvody, odvolací orgán rozhodnutie zmen alebo zruší, inak

odvolanic zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Podl‘a 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá verejnost‘ má postavenie účastníka

v konaniach uvedených v tretej časti a následne postavenie účastníka v povol‘ovacom konaní k navrhovanej činnosti

alebo jej zmene, ak uplatní postup podl‘a odseku 3 alebo odseku 4, akjej účast‘ v konaní už nevyplýva z osobitného

predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti

alebo jej zmene postupom podl‘a odseku 3 alebo odseku 4, móže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej

zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

Podl‘a 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie výroková čast‘ rozhodnutia vydaného v

zist‘ovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či

sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podl‘a tohto zákona. Ak ideo rozhodnutie, v ktorom sa určilo,

že navrhovaná činriosť alebo jej zmena nepodlieha posuďzovaniu podl‘a tohto zákona, výroková časť rozhodnutia

obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.

Podl‘a 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie navrhovatel‘je povinný zabezpečit‘ súlad ním

predkladaného návrhu na začatie povol‘ovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene s týmto zákonom,

s rozhodnutiami vydanými podl‘a tohto zákona a ich podmienkami.

Podl‘a 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie povol‘ujúci orgán vo vzt‘ahu k povol‘ovaniu

navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle a) žiadosť o začatie

povol‘ovacieho konania, b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povol‘ovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, c)

podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie,

a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bob

udelené povolenie, e) informáciu o účasti verejnosti v povol‘ovacom konaní a f) dátum nadobudnutia právoplatnosti

povolenia.

Podl‘a 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie povol‘ujúci orgán nesmie vydat‘ rozhodnutie

bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisfovacom konaní, ak ide o navrhovanú

činnost‘, ktorá podlieha rozhodovaniu podl‘a tohto zákona.

Podl‘a 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie príslušný orgán má v povol‘ovacom konaní

k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko abebo

rozhodnutie vydané v zist‘ovacom konaní. V záváznom stanovisku príslušný orgán uvedie, či návrh na začatie

povol‘ovacieho konania k navrhovanej činnosti jev súlade s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podl‘a tohto

zákona a ich podmienkami. Ak ide o povol‘ovacie konanie podl‘a osobitného predpisu ( 32 až 42, 54 až 70 a 76

až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov., vydá príslušný orgán záväzné stanovisko osobitne vo

vzt‘ahu a) k územnému konaniu o umiestnenie stavby, b) k územnému konaniu o využití územia, c) k stavebnému

konaniu, d) ku kolaudačnému konaniu.

Podl‘a 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodnutie povol‘ujúceho orgánu musí

byť v súlade s právoplatným rozhodnutím vydaným podl‘a tohto zákona a musí obsahovat‘ informácie o rozhodnutí

vydanom v zist‘ovacom konaní a záverečnom stanovisku.

IV.

Odvolací orgán vychádzajúc z odvolania ako riadncho opravného prostriedku, ktorého účebom je preskúmanie

správnosti a zákonnosti vydaného rozhodnutia, pristúpil v súlade s 59 ods. 1 Správneho poriadku k preskúmaniu

napadnutého rozhodnutia v celom jeho rozsahu a k tornu uvádza nasledovné skutočnosti.
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Predmetom konaniaje opakované povolenie prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods.
I písm. a) zákona o odpadoch, nakol‘ko platnost‘ póvodného súhlasu (rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu
Č. OU-BB-OSZP3-20 17/003010/004 zo dňa 28.02.2017) skončila dňa 31.01.2022. V porovnaní so súčasným stavom
nedochádza k zmenám v druhoch odpadov ani k zmene v skladovacích či spracovatel‘ských kapacít zariadenia.
Požiadavka na vydanie nového súhlasu vyplynula z nárokov aktualizovanej legislativy v odpadovom hospodárstve,
zohl‘adňujúc prechodné ustanovenia k úpravám zákona o odpadoch v zmysle 1 3Sf, účinným od 01.01.2021, podl‘a
ktorého platnost‘ súhlasu vydaného pred 01.01.2021 nie je možné predlžovat‘, hoci nedošlo k zmene skutočností,
ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu.

Odvolací orgán sa stotožnil s postupom prvostupňového správneho orgánu pri vykonaní správneho konania vo veci
vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o
odpadoch. Prvostupňový správny orgán postupoval v súlade s právnymi predpismi, keď v zmysle ustanovenia 18
ods. 3 Správneho poriadku upovedomil o začatí konania všetkých známych účastníkov konania. Odvolací orgán
d‘alej konštatuje, že prvostupňový správny orgán taktiež dal účastnikom konania v súlade s 33 ods. 2 Správneho
poriadku možnost‘, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia.

Po uplynutí lehoty, v rámci ktorej sa mohli vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prvostupňový správny orgán vydal
rozhodnutie, ktorým podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch udelil súhlas na prevácLzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov pre žiadatel‘a. Miesto nakladania s odpadmi sú priestory žiadatel‘a na Zvolenskej ceste 139
v Banskej Bystrici — Centrum fýzikálno-chemických úprav odpadov, zariadenic „Neutralizačná stariica“. Činnosti,
ktoré sa v zariadení na zneškodňovanie odpadov „Neutralizačná stanica“ budú vykonávat‘ v zmysle prílohy Č. 2
zákona o odpadoch sú:

- D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré
sú zneškodnené niektorou z činností Dl až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia),
- D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností Dl až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste
vzniku).

V napadnutom rozhodnutí prvostupňový správny orgán zadefinoval odpady, ktoré sa budú v zariadení zneškodňovať
podl‘a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov (ďalej len „vyhláška MŽP SR Č. 365/2015 Z. z.“), tj. označenie skupín, podskupín, druhov a
poddruhov odpadov; názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu a kategóriu odpadu. Vo výrokovej
časti rozhodnutia uviedol, že predpokladané množstvo zneškodňovaných odpadov bude 2 500 ton/rok. Súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch
prvostupňový správny orgán časovo obmedzil od 01.02.2022 do 31.01.2027 v súlade s 97 ods. 16 zákona
o odpadoch. Prvostupňový správny orgán d‘alej popísal spósob prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a určil bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia a podmienil súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zneškodňovanie odpadov aj podmienkami vyplývajúcimi zo zákona o odpadoch a vykonávacej vyhlášky. Taktiež
zadefinoval výstupné odpady z procesu zneškodňovania odpadov.

Odvolací orgán má za to, že rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu spÍňa všetky zákonné náležitosti podl‘a
46 a 47 ods. 1 Správneho poriadku a 97 ods. 1 písm. a) a ods. 16 zákona o odpadoch. Odóvodnenie rozhodnutia

prvostupňového správneho orgánu je v súlade s 47 ods. 3 Správneho poriadku, v zmysle ktorého v odóvodnení
rozhodnutia musí správny orgán uviest‘, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a akými úvahami bol
pri ich hodnotení vedený. Prvostupňový správny orgán v odóvodnení rozhodnutia opísal dóvod podanej žiadosti,
priebeh vedeného správneho konania a vysporiadal sa s podanými námietkami uvedenými vo vyjadrení odvo[atel‘a.
Nakol‘ko prvostupňové ako aj druhostupňové rozhodnutie tvoria jeden celok, druhostupňový správny orgán, pokial‘
má za preukázané, že neeXistujú rozpory v dókazoch a že bol prvostupňovým správnym orgánom dostatočne zistený
skutkový stav tak, ako bob tornu v tomto prípade, sa móže stotožnit‘ a poukázat‘ na obsah prvostupňového správneho
rozhodnutia, ktoré považuje za vecne správne. Ku podaným pripomienkam odvolatel‘a prvostupňový správny orgán
zaujal stanovisko a vysporiadal sa s nimi. Odvolací orgán sa s uvedeným plne stotožnil.

Prílohou k žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle 21 ods.
2 písm. a) vyhlášky MŽP SR Č. 371/2015 Z. z. má byt‘ aj záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie alebo rozhodnutie zo zist‘ovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene. Rozhodnutia
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zo zist‘ovacieho konania boli súčasťou podanej žiadosti a prvostupňový správny orgán vydal napadnuté rozhodnutie

v nadväznosti aj na ich znenie.

Rovnako tak aj podl‘a 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie povol‘ujúci orgán nesmie

vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisfovacom konaní,

ak ide o navrhovanú čimiost‘, ktorá podlieha rozhodovaniu podl‘a zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie. V napadnutom rozhodnutí uviedot prvostupňový správny orgán v súvislosti s 38 ods. 6 zákona o

posudzovaní vplyvov na životné prostredie informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. V rámci procesu

posudzovania vplyvov na životné prostredie boli vydané právoplatné rozhodnutia, a to:

1/ k zámeru „Administratívno-skladovací areál firmy DETOX“ - rozhodnutie Ministerstva životného prostrcdia

Slovenskej republiky zo zist‘ovacieho konania Č. 3380/98-4.2 zo dňa 04.02.1999 vydané podl‘a vtedy platného

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

2/ k zmene navrhovanej činnosti „Administratívno-skladovací areál firmy DETOX navýšenie kapacity zariadcnia

na zneškodňovanic odpadov — NEUTRALIZAČNÁ STANICA“ - rozhodnutie Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania

vplyvov na životné prostredie zo zist‘ovacieho konania č. 9477/2019-1.7/sr 50906/2019 51249/2019-jut. zo dňa

27.09.2019.

3ĺ rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Sólymosa Č. sp. 3797/2020-1.1, Č.

59734/2019 zo dňa 28.01.2020, ktorým zamietol rozklad odvolatel‘a voči rozhodnutiu o zisťovacíeho konania Č.

9477/2019-1.7/sr 50906/2019 51249/2019-int. zo dňa 27.09.2019 a toto rozhodnutie potvrdil.

Odvolací orgán sa oboznámil s obsahovým znením vyššie uvedených rozhodnutí a konštatuje, že v obidvoch

prípadoch bob rozhodnuté tak, že navrhovaná činnost‘ sa nebude d‘alej posudzovať podl‘a zákona o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie, pričom ani vjednom z vyššie uvedených rozhodnutí neboli v zmysle 29 ods. 13

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie určené podmienky, ktoré mali eliminovať alebo zmierňovať

vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie.

K vydaniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa 97 ods. 1 písm. a) zákona

o odpadoch požiadal prvostupňový správny orgán listom Č. OU-BB-OSZP3-2021/020748-005 zo dňa 12.10.202 1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor

posudzovania vplyvov na životné prostredie o vydanie záviizného stanoviska podl‘a * 38 ods. 4 zákona o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie, pričom toto bob doručené prvostupňovému správnemu orgánu dňa 02.12.2021.

Odvolací orgán upozorňuje odvolateľa na to, že v záväznom stanovisku č. 13745/2021-11.1.2/sr 61742/2021 bob

skonštatované, že žiadosť žiadatel‘a o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadochje v sútade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a s rozhodnutiami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odvolací orgán poukazuje na vyššie uvedené skutočnosti, ktoré oprávňovali prvostupňový správny orgán vydať

napadnuté rozhodnutie, nakol‘ko v rozhodnutiach zo zisťovacieho konania nevyplývali pre žiadatel‘a žiadne

podmienky, ktorých plnenie by mal prvostupňový správny orgán ako povol‘ujúci orgán odpadového hospodárstva

prevziat‘ do svojho rozhodnutia v prejednávanej veci, resp. sa nimi zaoberat‘ v povol‘ovacom konaní. Prvostupňový

správny orgán primerane použil kritériá pre vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie

odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, pričom prihliadal aj na prcdložené doklady, rozhodnutia

zo zist‘ovacieho konania a záväzné stanovisko podl‘a 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie. Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - neutralizačná stanica neovplyvní negatívne

okolité životné prostredie, práve naopak, zneškodňovaním odpadov na neutralizačnej stanici výstupné odpady sú

takého zloženia, ktoré zaťažujú životné prostredie menej, ako odpad, ktorý do zariadenia vstupuje, čo je práve

významné pre životné prostredie. Ide o úpravu, ktorá spočíva vo voľbe vhodných činidiel, pracovných postupov

a technologických operácií, ktorých výsledkom je vznik nových látok, ktoré je možné napriek prctrvávajúcim

nebezpečným vlastnostiam jednoduchými technologickými operáciami (sedimcntácia, filtrácia) získať vo forme

vhodnej ku konečnému bezproblémovému zneškodneniu. Úpravou dochádza k zníženiu alebo úplnej elimmácii

toxických vlastností nebezpečných odpadov a k zníženiu objemu nebezpečných a ostatných odpadov. Výstupné

odpady sú d‘alej odovzdávané oprávnenej organizácii na nakladanie s nimi.
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Odvolací orgán zistil pri preskúmavaní administratívneho spisu, že prvostupňový správny orgán požadoval od
žiadatel‘a doplnit‘ k podkladom žiadosti aj odborný posudok. V predmetnom posudku odborne spósobilá osoba
odporučila podmieniť súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov splnením podmienok, ktoré
uviedla v danom posudku. Na základe uvedeného odvolací orgán v súlade s 59 ods. 2 Správncho poriadku
pristúpil k zmene výroku rozhodnutia, a to tak, že súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch podmienil splnením podmienok, ktoré vyplývali z odborného
posudku zo dňa 04.10.2021 na posudzovanú činnosť „Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov —

zariadenie neutralizačná stanica (NS)“, ktorý spracovala Mgr. Janka Sudárová, Králická 114/2, 976 34 Králiky,
Č. osvedčcnia 07/18(P-l.8. Prvostupňový správny orgán požadoval od žiadatel‘a odborný posudok na konkrétnu
činnost‘, pričom v ňom bob skonštatované, že na základe výsledkov posúdenia technického, materiálového,
personálncho a organizačného zabezpečenia zariadenia, táto prevádzka spĺňa podmienky na udelenie predmetného
súhlasu za dodržania určitých podmienok. Nakoľko sa jedná o posudok vypracovaný odborne spósobilou osobou,
má odvolací orgán za to, že uvedenie týchto podmienok vo výroku rozhodnutia je v súlade s ochranou životného
prostredia.

K jednotlivým odvolacím námietkam uvádza odvolací orgán nasledovné skutočnosti.

Odvolací orgán konštatuje, že požiadavky uvedené odvolatel‘om vo vyjadrení k podkladom rozhodnutia zo dňa
11.01.2022, nemajú opodstatnenie vo vzt‘ahu k vydaniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. Pri zariadení na zneškodňovanie odpadu, ktorého súhlas
na jeho prevádzkovanie je predmetom konania, sa jedná o zneškodňovanie odpadu v neutralizačnej stanici za
účelom toho, aby vzniknutý odpad s menším obsahom nebezpečných látok bol následne odvážaný oprávnenýrni
firmami. Z uvedeného dóvodu požiadavky, aby prvostupňový správny orgán overil, či projekt obsahuje prvky
zelenej infraštruktúry, a akým spósobom je riešená obnova prirodzenej biodiverzity územia, považuje odvolací
orgán za bezpredmetné. Žiadatel‘ bude využívať už jestvujúce priestory a technológie, preto požiadavku odvolatel‘a,
aby zariadenie na zneškodňovariie odpadov podliehalo postupu podl‘a l6a vodného zákona hodnotí odvolací
orgán taktiež za nerelevantnú. Existujúca prevádzka je v súlade s rešpektovaním relevantných ustanovení vodného
zákona. V tomto smere odvolací orgán poukazuje na to, že medzi stavby a činnosti (vrátane ich zmien) podliehajúce
postupu podl‘a 1 6a vodného zákona je možné zaradit‘ projekty plavebnej infraštruktúry (stavby prístavov, nové
plavebné dráhy a pod.), stavby vodných elektrární, projekty manažmentu povodňových rizik (protipovodňové
opatrenia, poldre), stavby ciest a dial‘nic, stavby mostov a tunelov, stavby železnic, stavby priehrad, hrádzí, vodných
nádrží, stavby, ktorými sa upravujú, menia alebo zriad‘ujú korytá vodných tokov, odbery povrchových véd, odbery
podzemných véd, niektoré význaninejšie činnosti, pre ktoré sa vyžaduje povolenie podl‘a 23 vodného zákona či
činnosti vykonávané banským spósobom. Odvolací orgán má zato, že zariadenie na zneškodňovanie odpadov nieje
takého rozsahu, aby podliehalo postupu podl‘a 16a vodného zákona. Vyjadrenie odvolatel‘a počas prvostupňového
koriania nereflektovalo konkrétne skutkové a právne okolnosti prejednávanej veci, resp. vyjadrenia boli zjavne
prevzaté z mých konaní - o uvedenej skutočnosti svedčí fakt, že odvolatel‘ z váčšej časti vo svojom vyjadrení
zo dňa 11.01.2022 poukazoval na zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon‘), stavebné konanic či stavebné povolenie, hoci pre uvedenú
prevádzku sa nevyžadujú žiadne dodatočné stavebné ani technické zmeny, pre ktoré by bob potrebné postupovať
podl‘a stavebného zákona.

Prvostupňový správny orgán konal s odvolatel‘om ako s účastníkom konania práve v nadväznosti na 24 ods. 2
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zmena navrhovanej činnosti v zmysle prílohy č. 8 zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, pričom z
rozhodnutia zo zisťovacieho konania jednoznačne vyplývalo, že činnosť nebolo potrebné d‘alej posudzovat‘ podl‘a
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nebolo nutné určiť ani podmienky, ktorými sa eliminuje
vplyv na životné prostredie. Predmetom zariadenia na zneškodňovanie odpadovje úprava nebezpečných a ostatných
odpadov, na ktorej činnost‘ je vypracovaný havarijný plán a odborný posudok, kde sú uvedené podmienky, ktorých
dodržaním sa zabezpečí riadna prevádzka zariadenia a nedéjde k zhoršeniu životného prostredia, ale naopak, úpravou
odpadov je vznik nových látok získaných vo forme vhodnej ku konečnému bezproblémovému zneškodneniu voči
póvodnému vstupnému zloženiu odpadov. Zneškodňovanie odpadovje vykonávané v eXistujúcom areáli, nezasahuje
do žiadnych chránených území a mých prvkov ochrany prírody, v lokalite nie sú žiadne významné biotopy, nic
je súčast‘ou žiadneho z prvkov uvedených v ÚSES pre Banskobystrický kraj a nie je ani súčast‘ou Európskej
sústavy chránených území. Jedná sa o lokalitu v Banskej Bystrici, kde je sústredená priemyselná činnost‘ viacerých
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právnických finem. Neutralizačná stanica je eXistujúce zariadenie, technológia spracovania odpadov v prevádzke

Banská Bystrica je už prevádzkovo odskúšaná bez závažných porúch a havárií. Preto odvolací orgán považuje

nárnietku odvolatel‘a týkajúcu sa toho, že prvostupňový správny orgán nezistil úplne a presne skutkový stav veci za

neopodstatnenú. Prvostupňový správny orgán aj v predmetnom povol‘ovacom procese dostatočne zhodnotil možný

vplyv prcvádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov na životné prostredie a nezistil potrebu určit‘ obmedzujúce

podmienky z hl‘adiska ochrany životného prostredia v kontexte už existujúcej prevádzky, kde by sa tieto negatívne

vplyvy už ukázali, ako aj ich potreba na nápravu. Aj z vypracovaného odborného posudku vyplýva, že technologické

zariadcnia a miesta nakladania so zneškodňovanými odpadmi sú vo vyhovujúcom teclmickom stave, pravidelne je

vykonávaná kontrola stavu a potrebné skúšky zariadení. Opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia l‘udí sú

v prevádzkovej dokumentácii zadefinované na postačujúcej úrovni a sú zavedené mechanizmy na ich dodržiavanie.

Prvostupňový správny orgán si overil súlad žiadosti s rozhodnutím zo zisťovacieho konania. V zmysle 29 ods.

13 druhá veta zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že

navrhovaná činnost‘ alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podl‘a tohto zákona, výroková časť rozhodnutia

obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. V predmetnom rozhodnutí zo

zist‘ovacieho konania neboli určené podmienky, ktorých plnenie mal prvostupňový správny orgán pri žiadateľovi

povinnost‘ overit‘. Žiadatel‘ v zmysle 38 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zabezpečil

súlad ním predkladaného návrhu na začatie povol‘ovacieho konania k zmene navrhovancj činnosti, s rozhodnutiami a

ich podmienkami zo zisťovacieho konania. Prvostupňový správny orgán vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia

na zneškodňovanie odpadov podl‘a 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch až po predložení záväzného stanoviska v

zmyslc 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Odvolací orgán konštatuje, že rozhodnutie

prvostupňového správneho orgánu je v súlade s právoplatným rozhodnutím zo zist‘ovacieho konania a obsahuje

informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní v zmysle 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na

životné prostredie.

Na základe uvedených skutočností odvolací orgán nesúhlasí s námietkami odvolatel‘a, že prvostupňový správny

orgán si pri rozhodovaní neoveril súlad činnosti žiadatel‘a s vydaným rozhodnutím zo zist‘ovacieho konania a jeho

podmienkami, resp. nevychádzal z úplného a presného zistenia skutkového stavu veci.

K námietke, v ktorej odvolatel‘ uviedol, že prvostupňový správny orgán nezverejnil na svojej úradnej tabuli

a webovom sídle informácie vo vzt‘ahu k povol‘ovanej činnosti odvolací orgán uvádza nasledovné. Zo znenia

ustanovenia 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplýva, že povol‘ujúci orgán

bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle a) žiadosť o začatie povol‘ovacieho konania, b)

miesto, kde je rozhodnutie vydané v povol‘ovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, c) podmienky na realizáciu

navrhovanej činnosti uvedené v povolení, d) hlavné opatrcnia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné,

kompcnzácic významných niepriaznivých vplyvov navrhovancj činnosti alebo jej zmeny, ak bob udelené povolenie,

c) informáciu o účasti verejnosti v povol‘ovacom konaní a 1) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. Vo

výsledku ide o akýsi environmentálny sumár informácií o vydanom povolení a o možnostiach verejnosti zúčastniť

sa na konaní, o jej skutočnej účasti a jej výsledkoch a informácie slúžiace oboznámeniu sa s celým znením

vydaného povolenia. Uvedené ustanovenie upravuje informačnú povirmosť správneho orgánu príslušného k vedeniu

povol‘ovacicho konano vo vzt‘ahu k verejnosti a nie vo vzfahu k účastníkom konania, nakol‘ko tí majú prístup k

informáciám zabezpečený najmä pnostredníctvom práva na nahliadnutie do podl‘a 23 Správneho poriaďku alebo

prostredníctvom doručovania všetkých dóležitých písomností (oznámenie o začatí konariia, oznámenie o nariadení

ústneho pojednávania, rozhodnutie) do vlastných rúk podl‘a 24 Správncho poriadku. V tomto zmysle nejde teda

pnimáme o povinnosť povol‘ujúceho orgánu voči účastníkom konania, ale predovšetkým o naplnenie práva verejnosti

v najširšom zmyslc (do ktorcj v zmysle definície v 3 písm. r) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

patrí naozaj každý) na prístup k informáciám o životnom prostredí a o rozhodovacích procesoch, týkajúcich sa

životného prostredia. ide o informácie v zmysle Č. 6 ods. 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 20 14/52/

EÚ, ktorou sa mení Smemica Európskeho parlamentu a Rady Č. 2011 /92tEÚ o posudzovaní vplyvov určitých

verejných a súkromriých projektov na životné prostredie, ktoré musia byť poskytnuté verejnosti v počiatočnom

štádiu povol‘ovacieho konania. Zo znenia 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplýva

povinnosť informácie zverejniť bezodkladne, pričom prvostupňový správny orgán si uvedcnú povinnosť splnil až

dňa 11.01.2021, hoci žiadost‘ o vydanie rozhodnutia bola doručená už dňa 02.08.2021, resp. 06.10.2021. Odvolací

orgán k tornu uvádza, že zo strany prvostupňového správneho orgánu sa nejedná o taku vadu konania, ktorá by mala

vplyv na zákonnost‘ napadnutého rozhodnutia. Verejnost‘ v správnom konaní neutrpela ujmu na svojich právach,

nakol‘ko požadované informácie boli dodatočne v priebehu konania prvostupňovým správnym orgánom zverejnené.
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K námietke odvolatel‘a, že prvostupňový správny orgán v liste č. OU-BB-OSZP3-2022ĺ002609-010 zo dňa
03.01.2022, ktorým upovedomil účastníkov o začatí konania, neuviedol webovú adresu, na ktorej zverejnil
informácie podl‘a * 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, odvolací orgán uvádza, že
zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevyplýva prvostupňovému správnemu orgánu povinnosť
súčasne s oznámením o začatí konania informovat‘ aj účastnikov konania o jeho webovej adrese, na ktorej sú
zvercjnené informácie podl‘a 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a to aj s ohl‘adorn
na vyššie uvedenú skutočnost‘, a to, že sa jedná najrnä o inforrnačnú povinnosť povol‘ovacieho orgánu vo vzt‘ahu k
vcrcjnosti, ktorá nie je účastníkom konania. K tornu odvolací orgán dopIňa, že napriek uvedenému, prvostupňový
správny orgán požiadavke odvolatel‘a vyhovel a v liste č. OU-BB-OSZP3-2022/002609-016 zo dňa 12.01.2022,
ktorým účastníkov konania upovedomil o podkladoch rozhodnutia, poskytol účastníkom konania informáciu o
webovej adrese, na ktorej zverejnil informácie podl‘a 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Odvolací orgán v súvislosti s namictaným porušením ustanovenia 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie dospel k záveru, že prvostupňový správny orgán sa v konaní nedopustil takej vady konania, ktorá
by mala za následok nezákonnost‘ rozhodnutia.

K bodu odvolania, v ktorom odvolatel‘ žiada byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely
vyj adrenia sa podl‘a 33 ods. 2 Správncho poriadku, odvolací orgán uvádza, že pripomienka týkajúca sa povinnosti
oboznámenia účastníka konania v odvolacom konaní so všetkými podkladmi pred vydariím rozhodnutia v súlade
s 33 ods. 2 Správneho poriadku je neopodstatnená z dóvodu, že odvolací orgán rozhoduje v odvolacom konaní
o dodržaní zákonnosti a procesných postupov prvostupňového správneho orgánu. Ak odvolací orgán nevykonáva
d‘alšie dokazovanie a vychádza len zo spisového materiálu doručeného prvostupňovým správnym orgánom, odvolací
orgán nie je povinný aplikovaf ustanovenie * 33 ods. 2 Správneho poriadku.

V.

Odvolací orgán preskúrnal podané odvolanie, zákonnosť a správnosť postupu prvostupňového správneho orgánu a
napadnuté rozhodnutie, d‘alej spisový materiál týkajúci sa vcci, priebeh konania na prvostupňovom správnom orgáne
a to v cclom rozsahu, tak ako mu to ukladá 59 ods. 1 Správneho poriadku a vzhl‘adom na všetky vyššie uvedené
skutočnosti rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovcj časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podl‘a 59 ods. 4 Správneho poriadku podať odvolanie. Rozhodnutie je
podl‘a 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku preskúmatel‘né súdom.

Mgr. Pavol Lepieš

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

Ičo: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa

DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 138, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218 ‚ 850 00 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
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Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská

Bystrica 5
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UolozKa pravopiarnosu a vyKonalelnosu

Typ doložky

Typ doložky:
doložka právoplatnosti x
doložka vykonatel‘nosti
doložka právoplatnosti a vykonatelnosti

Číslo rozhodnutia: [OU-BB-OOP3-2o22/O1 8906-002

Dátum vytvorenia doložky: 19.05.2022

Vytvoril: Reháková Romana, Mgr.

Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnost‘ vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
čast‘ rozhodnutia

19.05.2022
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