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Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2020/026037-005

Prievidza
09. 12. 2020

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Výrok
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonaného správneho
konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje prevádzkovateľovi
zariadenia na zber odpadov: RECYKLÁCIA s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
s ú h l a s
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov:
názov zariadenia: Zariadenie na zber odpadov
sídlo zariadenia: Železničná 285/12, 972 41 Koš

Súhlas oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov nakladať s nasledovnými druhmi odpadov
zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov :
číslo názov kategória
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O

Súhlas oprávňuje prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov vykonávať zhromažďovanie vyššie uvedených
odpadov za účelom dočasného uloženia odpadov pred ich spracovaním.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je umiestnené na pozemku parcelné číslo 1160/1, 1160/5, 1160/6, 1160/8, 1160/9,
1160/10, 1160/11, 1160/12, 1160/14, 1160/15, 1160/16, 1160/17, 1160/18, 1160/19, 1160/20, 1160/27, 1160/46,
1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4 v k.ú. Koš. Priestory, v ktorých sa vykonáva zber odpadov, budú chránené pred
nežiadúcim únikom odpadov a pred ich odcudzením oplotením, uzamykateľnou bránou a kamerovým systémom.
Technické vybavenie zariadenia na zber odpadov:
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- vrátnica
- spevnené plochy rozdelené na sektory podľa druhu odpadu
- váha na zisťovanie množstva dovezeného odpadu
- havarijná sada.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov musia byť dodržiavané podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci ustanovené v osobitných právnych predpisoch.

Spôsob ukončenia prevádzky zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Odpady nachádzajúce sa v zariadení odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom ich
spracovania.

Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať povinnosti ustanovené v § 16 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva v súlade s § 6
ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov.
3. Zabezpečiť spracovanie odpadov vyhovujúcim spôsobom v zariadení prevádzkovanom so súhlasom príslušného
orgánu štátnej správy.
4. Viesť evidenciu odpadov a zasielať ohlásenia v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Súhlas sa udeľuje na určitý čas do 30.11.2025. V prípade nedodržania skutočností uvedených v žiadosti a podmienok
určených v súhlase, orgán štátnej správy môže z vlastného podnetu alebo na návrh ním vydaný súhlas zmeniť,
prípadne zrušiť podľa § 114 ods. 1 písm. a) a b) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia a vyjadrenia, ktoré vydávajú orgány štátnej správy podľa osobitných právnych
predpisov.

Odôvodnenie
Spoločnosť RECYKLÁCIA s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš (ďalej žiadateľ) požiadala dňa 09.10.2020
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d)
zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na prevádzkovanie Zariadenia na zber odpadov so sídlom Železničná 285/12, 972 41 Koš.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov oznámil začiatok konania a v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariadil ústne pojednávanie listom zo dňa 25.11.2020.

Predložená žiadosť spolu s prílohami obsahovala náležitosti podľa § 22 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, Prevádzkový poriadok
zariadenia na zber ostatných odpadov vypracovaný spoločnosťou BOZPO s.r.o., Prievidza, zmluvu o zhodnocovaní
odpadov uzatvorenú žiadateľom so spoločnosťou ERSON Recycling s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky podkladové materiály, vykonal
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou zariadenia na zber odpadov a dospel k záveru, že súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov je možné udeliť. Platnosť súhlasu bola časovo ohraničená v súlade s
ustanovením § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 11 € v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 162 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov.
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Na základe uvedeného rozhodol Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G.
Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných
riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa
RECYKLÁCIA s. r. o., Železničná 285/12, 972 41  Koš, Slovenská republika
Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41  Koš, Slovenská republika


