OKRESNÝ
ÚRAD
ŽARNOVICA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 81 Žarnovica

Číslo: OU-ZC-OSZP-2017/001201

V Žarnovici, dňa 09.10.2017

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa
ustanovení § 2 ods. 3 a 6, § 3 ods.l písm.e) zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 1 zákona NR SR č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný štátny orgán vo veciach štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 108 ods.l písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“), na základe
vykonaného správneho konania v súlade so zákonom č.. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“), udeľuje

súhlas:

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, vrátane zberného dvora pre:
Obchodné meno
Sídlo
IČO

:
:
:

Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o
Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
44 299 311

Miesto nakladania s odpadmi

;

Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.. Partizánska
1043/84,966 81 Žarnovica,
k.ú. Žarnovica, C-KN parc.č. 592/1 a 592/14

Spôsob nakladania s odpadmi

:

zber odpadov

Dátum začatia činnosti:

:

1.8.2008
(súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom zariadení)
:

Platnosť súhlasu
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Predmetom zberu a výkupu v zariadení na zber odpadov sú odpady zaradené v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov nasledovne;

Katalógové
číslo odpadu

03 01 01
03 01 05

03 01
15 01
15 01
15 01
15 01
15 01
15 01
15 01
16 01
16 02

99
01
02
03
04
05
06
07
03
11

16 02 12
16 02 13
16 02 14
16 02 15
16 02 16

1701
17 01
17 01
17 01

01
02
03
07

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 05 04
17 05 06
17 09 04
19 12 12

relefón
+421/0961645756

Názov odpadu

Kat.
odpadu

Odpadová kôra a korok
Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04
Odpady inak nešpecifikované
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Obaly z kovu
Kompozitné obaly
Zmiešané obaly
Obaly zo skla
Opotrebované pneumatiky
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
HCFC, HFC
Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako
uvedené v 160209 až 160212
Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213
Nebezpečné Časti odstránené z vyradených zariadení
Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené
v 160209 až 160215
Betón
Tehly
Škridly a obkladový materiál a keramika
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Drevo
Sklo
Plasty
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17
09 01,17 09 02 a 17 09 03
Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 1912 11
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Predmetom zberu v zbernom dvore sú odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.Z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

Katalógové
číslo odpadu

20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01
20 01

08
10
11
21
23
25
35

20 01 36

20 01 39
20 01 40
20 02 01
20 03 01
20 03 07
20 03 08

Kat.
odpadu

Názov odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
(kompozity na báze lepenky)
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
Šatstvo
Textílie
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Jedlé oleje a tuky
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 200121,200123 a 200135
Plasty
Kovy
Biologicky rozložiteľný odpad
Zmesový komxmálny odpad
Objemný odpad
Drobný stavebný odpad

O
O
O
0
0
0
N
N
O
N

O
O
0
0
0
0
0

Kapacita zariadenia na zber odpadov a kapacita zberného dvora je spolu 509 ton

Podmienky súhlasu:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné zabezpečiť plnenie povinností
z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve - dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch, najmä ustanovenia § 16 zákona o odpadoch, tiež vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MZP
SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
2. Pri prevádzkovaní zariadenia musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa
techiúckých a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia a to tak vo vzťahu k ochrane
zdravia, ako aj životného prostredia. Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať
v zariadení na zber odpadov je potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí
a nepoškodzuje životné prostredie.
3. Súhlas sa týka iba odpadov uvedených v tomto rozhodnutí. Prevádzkovateľ zariadenia
prevezme do zariadenia na zber odpadov len tie druhy odpadov, na ďalšie nakladanie
s ktorými má uzavretú zmluvu, resp. je schopný odovzdať tieto odpady na účely ďalšieho
nakladania.
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4. Pri zbere odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný zverejňovať druhy zbieraných
odpadov a podmienky zberu, resp. mať tieto podmienky zakotvené v zmluvách so zmluvnými
partnermi.
5. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné zamedziť dlhodobému
zhromažďovaniu odpadov, resp. zhromažďovaniu odpadov nad rámec kapacity zariadenia na
zber odpadov - kontajnerov, zberných nádob, resp. spevnených plôch určených na tento účel.
6. Nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov v nádobách
a priestoroch na tento účel vyhradených a zabezpečených pred nežiaducim únikom
a odcudzením, riadne označených v súlade s platnou legislatívou do doby ďalšieho nakladania
s nimi.
7. Všetky odpady s ktorými držiteľ bude nakladať počas svojej činnosti, budú zneškodnené
ekologicky nezávadným spôsobom na autorizovaných zariadeniach a odovzdávané iba
osobám oprávneným na nakladanie s odpadmi.
8. Zber zložiek komunálneho odpadu bude vykonávaný len na základe platnej zmluvy,
uzatvorenej s obcou.
9. Každú významnú zmenu v nakladaní s odpadmi, ktoré sú predmetom tohto súhlasu,
prerokovať s tunajším úradom. 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.
10.
Platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením
platnosti súhlasu.
Právoplatnosťou tohto rozhodnutia strácajú platnosť všetky rozhodnutia, vydané pre
spoločnosť Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.. Partizánska 1043/84, Žarnovica na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane zberného dvora a jeho zmien vydaných
podľa § 7 ods.l písm.d) zákona Č. 223/2001 Z.z.o odpadoch a zmien vydaných podľa § 114
ods.l písm.a) bod 2. Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to rozhodnutia vedené pod č.
B/2013/00419/ZV-HF zo dňa 4.6.2013, č. OU-ZC-OSZP-2016/000231 zo dňa 18.3.2016, č.
OU-ZC-OSZP-2016/000985 zo dňa 4.8.2016, č. OU-ZC-OSZP-2017/000302 zo dňa
14.2.2017 a č. OU-ZC-OSZP-2017/000832/BC zo dňa 31.5.2017.

11.

Technické údaje o zariadení a popis činností v ňom vykonávaných:
Zber odpadov sa bude uskutočňovať v prevádzke spoločnosti Mestský podnik služieb
Žarnovica, s.r.o., za účelom zhromažďovania, vrátane predbežného triedenia a dočasného
uloženia na účely prepravy do zariadení na spracovanie odpadov. Prevádzka zariadenia sa
nachádza v k.ú. Žarnovica na pozemkoch C-KN parc.č. 592/1 a 592/14. Zariadenie je riadne
označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Areál zariadenia je oplotený
a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. Vstup a výstup z areálu je zabezpečený
dvomi uzamykateľnými vstupnými bránami priamo z miestnej komunikácie. Súčasťou
prevádzky zariadenia je administratívna budova a zberný dvor, ktorý slúži pre občanov mesta
Žarnovica. Za administratívnou budovou sa nachádzajú odstavné plochy pre manipulačnú
a zberovú techniku, autodopravu a garáže. V tejto časti sa nachádza skladovací priestor pre
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odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie, tzv. lisovňa, 2 betónové sklady a 8 plechových
skladov. Sklady slúžia na ochranu uskladnených odpadov pred nepriaznivým počasím a tiež
pred ich znehodnotením a poškodením, spevnené plochy slúžia na manipuláciu (nakladanie
a vykladanie) s odpadom, V druhej časti areálu je zemý dvor odpadov, kde sa nachádza plocha
na zhromažďovanie odpadu z papiera, z plastov, zo skla, z dreva a tiež veľkokapacitné
kontajnery na veľkoobjemný odpad, drobný stavebný odpad, kovy, ale aj na tvrdý a mäkký
plast. Odpady sú do zariadenia na zber odpadov prepravované z okolitých dedín a prímestských
častí mesta Žarnovica. Zberný dvor slúži aj fyzickým osobám, ktoré môžu bezplatne odovzdať
oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore, ktorý sa nachádza na území
obce, v ktorej sú poplatníkom. Po odovzdaní sú odpady vizuálne skontrolované a odvážené na
klasickej váhe s vážnosťou do 500 kg, ktorá je umiestnená pri vstupe do zberného dvora
odpadov. Následne sú tieto odpady, podľa ich charakteru, umiestňované do kovových
kontajnerov, sudov, resp. do priestorov haly vyhradenej na tento účel, prípadne na spevnených
plochách tvoriacich súčasť areálu. Všetky odpady sú dostatočne zabezpečené pred nežiaducim
únikom a odcudzením. Sklo je voľne ložné na spevnenej ploche bez prístrešku. Následne sú
odpady odvážané na účely ďalšieho nakladania s nimi prostredníctvom k tomu oprávnených
subjektov.
Zberné zariadenie má k dispozícii okrem vyššie uvedenej klasickej váhy aj elektronické váhy
a to elektronickú váhu do 1.500 kg a závesnú elektronickú váhu do 2000 kg. Evidencia
odpadov je vedená na evidenčných listoch o odpadoch.

Kapacita zariadenia na zber odpadov a zberného dvora je 509 ton, z toho okamžitá kapacita na
zber pre ostatný odpad je 500 ton a pre nebezpečný odpad je 9 ton.
Nebezpečné odpady, ktoré žiadateľ zhromažďuje v uzamykateľnom plechovom sklade so
spevnenou plochou, sú zhromaždené v špeciálnych nádobách určených za zhromažďovanie
nebezpečného odpadu. Tieto sú riadne označené príslušným „Identifikačným listom
nebezpečného odpadu“. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi sú dodržiavané ustanovenia STN
65 0201 o skladovaní horľavých kvapalín. Obaly a nádoby určené na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov sú udržiavané v technickom stave zabraňujúcom prípadnému úniku
odpadu. Pri manipulácii s nebezpečným odpadom sa koná tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.

Technické podmienky prevádzky zariadenia:
Priestory a plochy určené na zhromažďovanie odpadov musia byť dostatočne označené,
navrhnuté a prevádzkované tak, aby boli zabezpečené proti vplyvu škodlivých látok, aby
nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie.

Kontajnery, sudy, nádoby a iné obaly, v ktorých sú zhromažďované a skladované nebezpečné
odpady, musia byť odlíšené od zariadení, ktoré nie sú určené na nakladanie s odpadmi, musia
zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími nežiaducimi vplyvmi, musia byť pevné a
dostatočne odolné voči mechanickému poškodeniu a proti chemickým vplyvom.
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Manipuláciu s odpadmi na určenej ploche budú vykonávať poučené osoby, ktoré sú povinné
používať ochranné pomôcky na základe vyhodnotenia rizík, dodržiavať zásady bezpečnosti pri
práci a zásady hygieny. V areáli zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným
osobám. Pri vstupe do areálu je umiestnená bezpečnostná tabuľa zákaz fajčiť a pristupovať
s otvoreným ohňom.
Pre zabezpečenie činností súvisiacich s odstraňovaním havárie sú na vyhradenom a ľahko
dostuponom mieste v prevádzkových priestoroch spoločnosti Mestskú podnik služieb Žarnovica
s.r.o. pripravené nasledovné ochranné pracovné prostriedky a pomocný materiál:
- prostriedky na zachytenie úniku a zhrmoždenie uniknutých látok (havarijná súprava),
- posypový (sorpčný materiál na zabezpečme úniku kvapalnéoho odpadu),
- protipožiarny materiál (ručné hasiace prístroje),
- pracovné náradie (lopata, čakan, drobné náradie a pod.),
- osobné ochranné pracovné pomôcky,
- ostatný materiál (lekárnička, prostriedky na osobnú hygienu, handy na čistenie, prenosné
svetlo)

ODÔVODNENIE
Spoločnosť Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o., so sídlom Partizánska 1043/84
IČO: 44 299 311, požiadala žiadosťou zo dňa 7.8.2017 Okresný úrad Žarnovica, odbor
starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov vrátane zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Pre vydanie
tohto rozhodnutia boli doložené nasledovné doklady:

• Pôvodné rozhodnutia Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie č.
č. B/2013/00419/ZV-HF zo dňa 4.6.2013, č. OU-ZC-OSZP-2016/000231 zo dňa 18.3.2016, č.
OU-ZC-OSZP-2016/000985 zo dňa 4.8.2016, č. OU-ZC-OSZP-2017/000302 zo dňa
14.2,2017 a č. OU-ZC-OSZP-2017/000832/BC zo dňa 31.5.2017,
• Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
• Spôsob nakladania s nebezpečným odpadom,
• Opatrenia pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov,
• Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 15162/S zo dňa
13.7.2017,
• Obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
• Zmluva č. ZS2016119/OVIŽP zo dňa 30.06.2016
• Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.spisu: OU-ZH-OZP-2017/011657-2, č. živ.registra
680-13253 zo dňa 27.9.2017
• Správny poplatok vo výške 11,- €

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomil účastníkov
konania o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou v predmetnej veci
listom č.j. OU-ZC-OSPZ-2017/001201 zo dňa 9.8.2017.
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ústneho konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.8.2017, sa zúčastnil konateľ žiadateľa - Ing.
Ľubomír Gučík a zástupcu Mestského úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie
- Ing, Zuzana Gregorová. Počas konania bolo zistené, že odpady uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia, budú zbierané a vykupované za účelom zhromažďovania, vrátane
predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadení na spracovanie
odpadov. Areál zariadenia je oplotený a zabezpečený pred vniknutím cudzích osôb. Zariadenie je
riadne označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva obsahujúcou údaje
v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Vstup a výstup z areálu je
zabezpečený dvomi uzamykateľnými vstupnými bránami. Areál zariadenia tvorí administratívna
budova, zberný dvor a spevnené plochy s príslušnou manipulačnou technikou. Zberný dvor má
vyčlenené spevnené plochy na zhromažďovanie upraveného odpadu z papiera, z plastov, na
zhromažďovanie železa a kovových obalov, na zhromažďovanie skla, na zhromažďovanie dreva
a veľkoobjemného odpadu, plochy na ostatný odpad, ako aj plochy na zhromažďovanie
nebezpečného odpadu. Nachádzajú sa tu aj veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie
farebných kovov. Nakladanie a vykladanie odpadu sa uskutočňuje na spevnej ploche.
Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú činnosťou žiadateľa, sú zhromažďované v plechovom
objekte s betónovou podlahou, sú oddelene zhromažďované podľa druhu a kategórie.
Nebezpečné odpady sú zhromažďované v samostatných nádobách, kvapalné nebezpečné odpady
sú uložené v záchytných vaničkách. Miesta zhromažďovania sú riadne identifikované
identifikačnými listami nebezpečných odpadov.
Všetky odpady umiestnené v zariadení na zber odpadov sú dostatočne zabezpečené pred
nežiaducim únikom a odcudzením.

Súčasťou zariadenia je aj administratívna budova, ktorá poskytuje sociálne a administratívne
zázemie prevádzky zariadenia a zberného dvora, nachádzajú sa tu aj garáže a dielne.

Počas konania bolo zistené, že v predloženom obchodnom registri absentuje v predmete
činnosti spoločnosti žiadateľa činnosť „podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným
odpadom“, z ktorého dôvodu bol žiadateľ vyzvaný listom zo dňa 4.9.2017 na doplnenie žiadosti
a predloženie živnostenského oprávnenia doplneného o predmet hore uvedenej činnosti. Na
základe takto predloženého živnostenského oprávnenia následne požiada o doplnenie predmetu
činnosti aj do obchodného registra. Následne nato bolo konanie prerušené rozhodnutím zo dňa
4.9.2017 a to až do predloženia požadovaného živnostenského oprávnenia.

Dňa 4.10.2017 bola Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená
kópia „Osvedčenia o živnostenskom oprávnení“ zo dňa 27.9.2017, č. živnostenského registra
680-13253 OU-ZH-OZP-2017/011657-2. Na základe takto predloženého živnostenského
oprávnenia tunajší okresný úrad pokračoval v konaní stým, že upovedomil žiadateľa
o povinnosti požiadať o zápis do obchodného registra na vykonávanie podnikania v oblasti
nakladania s nebezpečným odpadom.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na dobu
určitú, do 30.09.2020, v súlade s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.
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o spôsobe ukončenia činnosti zariadenia rozhodne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva v samostatnom správnom konaní v čase aktuálnosti ukončenia
prevádzkyschopnosti zariadenia, prípadne pri závažnom porušení právnych predpisov.

Na základe takto vykonaného správneho konania, po preskúmaní predložených dokladov
a náležitostí k žiadosti pre udelenie súhlasu a jemu známych skutočností, Okresný úrad
Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili
udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Spoločnosť pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva
dlhodobo, čo vytvára predpoklad pre korektné vykonávanie predmetnej činnosti.

Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane
zberného dvora bola žiadateľovi spoplatnená v súlade s položkou 162 písm. d) Sadzobníka
správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov formou nominálneho eKolku vo výške 11,- eur.

Poučenie;

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom
úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže
byť preskúmaná súdom.

Mgr. Ivana '^B ú c i o v á
vedúca odboru

Doručuje sa:
U Mestský podnik služieb Žarnovica s.ro.. Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
y Mesto Žarnovica, Mestský úrad. Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
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