
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-OSZP3-2021/004747-008

Banská Bystrica
27. 04. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

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

s ú h l a s
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

pre

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

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzťahuje na činnosť podľa
Prílohy č. 1 zákona o odpadoch pre zariadenie Linka PS 01/11:

R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

Zoznam odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré je
prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov oprávnený zhodnocovať činnosťou R8, R12 a R13:
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Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N

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

Súhlas je časovo obmedzeným, s účinnosťou, od 01. mája 2021 do 30. apríla 2026.

Spôsob nakladania s odpadom: Prijaté odpady sú oddelene zhromažďované a skladované činnosťou R13, vo
vyhovujúcich obaloch. V Linke PS 01/11 sa zhodnocujú odpady činnosťou R12. Priebeh procesu pozostáva
z niekoľkých, na seba nadväzujúcich krokov, realizovaných v jednotlivých častiach zariadeniach. Prvý stupeň
pomocou nožov seká trubice žiariviek, druhý stupeň drví nasekané časti odpadov. V treťom stupni drť odpadov
opúšťa drvič smerom do sekcie s vibračným labyrintom. Nasleduje triedenie odpadu podľa frakcie. Počas celého
procesu sú prachové častice odsávané. Výstupom z proces sú vytriedené zložky podrvených odpadov.

Podmienky súhlasu:
1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
2. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ prispôsobí prevádzkový
poriadok týmto zmenám a predloží ho na schválenie.
3. Technologický reglement, prevádzkový denník schválený prevádzkovateľom zariadenia a prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí byť uložený na prístupnom mieste.
4. Prevádzkovú dokumentáciu zariadenia viesť podľa § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
5. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie
súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Odôvodnenie
Spoločnosť DETOX s.r.o., Banská Bystrica, požiadala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) listom doručeným dňa 14.01.2021 o vydanie súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch pre zariadenie Linka
PS 01/11.

Z dôvodu zložitejšieho prípadu sme požiadali Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, podľa
§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, o povolenie predĺženia lehoty
rozhodnutia vo veci, do 60 dní listom č. OU-BB-OSZP3-2021/004747-002 zo dňa 17.02.2021. Na základe vyššie
uvedeného nám bola predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci, o 60 dní, o ktorej sme informovali
účastníka konania listom č. OU-BB-OSZP3-2021/004747-004 zo dňa 01.03.2021.

Tunajší úrad podľa§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“), nariadil listom číslo OU-BB-OSZP3-2021/004747-005 zo dňa 01.04.2021 ústne pojednávanie vo veci
vydania súhlasu vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Z ústneho pojednávania
vyplynulo, že je potrebné návrh prevádzkového poriadku prepracovať. Dňa 20.04.2021 bol doručený prepracovaný
návrh prevádzkového poriadku.

Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia,
vydaného pred 1. januárom 2021, nie je možné predlžovať. V súčasnej dobe má spoločnosť v platnosti rozhodnutie
č. OU-BB-OSZP3-2016/015836/SB zo dňa 24.05.2016, predmetom ktorého je súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, ktorého platnosť
končí dňa 30. apríla 2021. Z dôvodu, že nemôžu byť vydané dva súhlasy na jednu činnosť, pristúpil tunajší úrad k
vydaniu nového súhlasu, s účinnosťou od 01.05.2021.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že uvedené odpady kategórie nebezpečný budú zhodnocované v
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priestoroch spoločnosti. Návrh prevádzkového poriadku je spracovaný v rozsahu § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- Návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na dobu
určitú od 01. mája 2021 do 30. apríla 2026. Z dôvodu sledovania priebehu nakladania s odpadmi tunajší úrad uložil
žiadateľovi podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu
životného prostredia.

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

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov bolo spoplatnené vo výške 11,00 € podľa položky 162 písm. e) Sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05  Banská Bystrica, Slovenská republika


