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Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
Banská Bystrica 974 05
VEC: Žiadosť o zmenu - doplnenie udeleného súhlasu podľa §97 ods. 17 zákona na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. so sídlom v Trenčíne, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín IČO: 34 11
59 01, prevádzka Banská Bystrica, Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica, podľa § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
(ďalej len zákon o odpadoch) a § 22 vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, žiada o:
Zmenu - doplnenie udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
ktorý nám bol udelený rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2016/12374/FM zo dňa 10.5.2016, jeho zmeny č. OUBB-OSZP3-2016/020321/FM zo dňa 7.7.2016 a jeho zmeny č. OU-BB-OSZP3-2020/030686-006 zo dňa
28.12.2020.
Rozhodnutie je vydané na dobu určitú do 31.05.2026.
1) identifikačné údaje žiadateľa:
Obchodné meno:
Marius Pedersen, a.s.
IČO:
34 11 59 01
Sídlo organizácie:
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Sídlo podnikania:
prevádzka
RSO Šalková –
974 11 Banská Bystrica

Banská

Bystrica,

Šalková

4414,

2)
a) Miesto nakladania s odpadmi: prevádzka
974 11 Banská Bystrica

RSO Šalková – Banská Bystrica, Šalková 4414,

b) Zoznam odpadov, ktoré žiadame doplniť o nasledovné odpady:
15 01 04 obaly z kovu O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
c) Množstvá odpadov: žiadame navýšiť z 9,8 t/rok na 2 000 t/rok NO
d) Rozsah analýz jednotlivých druhov NO: Analýzy budú prevádzané v akreditovanom skúšobnom
laboratóriu v prípade nejasného pôvodu a zloženia nebezpečného odpadu.

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín

tel. +421 32 743 75 43 - 44
info@mariuspedersen.sk
www.mariuspedersen.sk

IČO: 34115901
DIČ: 2020386148
IČ DPH: SK2020386148

ČSOB, a.s.
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343 SWIFT: CEKOSKBX
zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, odd: Sa, vl: 54/R

e) Technické údaje o zariadení:
Zariadenie tvoria veľkoobjemové kontajnery na jednotlivé komodity, sklady nebezpečných odpadov
a sklady OEEZ. Pri príjme odpadu sa odpady roztriedia podľa jednotlivých druhov a následne uložia
do príslušných kontajnerov alebo skladu. Po zaplnení sa odpady vyvezú zo zariadenia zmluvnému
odberateľovi, ktorý následne zabezpečí jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie.
f)

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly: kontrola bude zabezpečená odborne spôsobilým
pracovníkom ktorý bude dohliadať aby sa s odpadmi nakladalo v súlade s príslušným zákonom.

g) Opatrenia v prípade havárie: Všetky NO sú skladované v priestoroch a obaloch ktoré zabraňujú úniku
nebezpečných látok. Okrem týchto opatrení sa v zariadení nachádzajú sorpčné prostriedky na
zabránenie úniku tekutých NO a obsluhu skladov NO môže vykonávať len poverený pracovník, ktorý
bol poučený.
h) Dátum začatia prevádzky: už existujúceho zariadenie od 25.5.2016
i)

Prepravu NO bude uskutočňovať spol. Marius Pedersen, a.s. svojimi vozidlami resp. zmluvný partner
na základe právoplatných rozhodnutí, a v zmysle medzinárodnej dohody ADR, do zariadenia na
zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov. Analýzy NO budú na základe dohody vykonávať
oprávnené organizácie. Odbornú technickú kontrolu prevádzky zariadenia bude vykonávať poverený
preškolený pracovník.

j)

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia: Odpady privážané do zariadenia sú vizuálne
kontrolované evidované a uskladňované podľa druhu a primárnych vlastností na určené miesto tak,
aby nedošlo k znečisteniu alebo poškodeniu priestoru zberu a okolia. Pracovníci sú oboznámení
s protipožiarnou bezpečnosťou, s bezpečnosťou a ochranou zdravia a majetku pri práci. V prípade
vzniku nepredvídanej udalosti postupujú v súlade s vypracovaným plánom opatrení pre prípad
havárie. V objekte sú zabezpečené absorbčné prostriedky, upratovacie pomôcky a nádoba na
vzniknutý odpad z prípadných úkapov a absorbentov.

k) údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva:
v spoločnosti neboli vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy žiadne kontroly a nie sú známe
ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.
l)

predmetná činnosť bola posúdená v zmysle Zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-BB-OSZP32022/003551-024 zo dňa 11.3.2022 právoplatné dňa 14.4.2022

V Trenčíne, dňa 23.5.2022
........................................................
Prílohy:
- výpis z obchodného registra
- správny poplatok
- zmluvy
- fotokópia rozhodnutí
- rozhodnutie zo zisťovacieho konania + doložka právoplatnosti
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