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

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2021/005224-011

21. 04. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Popis konania / Účastníci konania
1. ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, Primátor mesta, Československej armády 26, 974 01 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. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) udeľuje
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
pre:
Obchodné meno: ZEDKO, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14A
974 05 Banská Bystrica
IČO: 31 646 654
Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
02 01 04 Odpadové plasty okrem obalov O
07 02 13 Odpadový plast O
08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O
09 01 01 Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N
09 01 02 Roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N

09 01 03 Roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N
09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 10 Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O
09 01 12 Fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O
10 03 02 Anódový šrot O
10 08 04 Tuhé znečisťujúce látky a prach O
10 08 09 Iné trosky O
10 08 13 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 O
10 08 14 Anódový šrot O
10 10 03 Pecná troska O
10 11 10 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 O
10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O
10 11 14 Kal z leštenia a brúsenia sklad iný ako uvedený v 10 11 13 O
11 02 03 Odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 06 Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O
11 05 01 Tvrdý zinok O
11 05 02 Zinkový popol O
12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Obaly z kovu O
15 01 05 Kompozitné obaly O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 01 11 Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane
prázdnych tlakových nádob N
15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 17 Železné kovy O
16 01 18 Neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení , iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 03 06 Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 N
16 06 01 Olovené batérie N
16 06 02 Niklovo – kadmiové batérie N
16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O
17 04 02 Hliník O
17 04 03 Olovo O
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17 04 04 Zinok O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 06 Cín O
17 04 07 Zmiešané kovy O
17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 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
19 01 02 Železné materiály odstránené z popola O
19 01 12 Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O
19 01 18 Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 O
19 10 01 Odpady zo železa a ocele O
19 10 02 Odpady z neželezných kovov O
19 10 06 Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 02 Železné kovy O
19 12 03 Neželezné kovy O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 05 Sklo O
19 12 12 Iné odpady vrátané zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O
20 01 33 Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 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
20 01 40 07 Zmiešané kovy O
Miestom nakladania s odpadom sú priestory spoločnosti ZEDKO, s.r.o., na Zvolenskej ceste 14A, v Banskej Bystrici.
Súhlas je časovo obmedzený do 31. marca 2026.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je situované v trojpodlažnej prevádzkovej budove dispozične členenej na 1. nadzemné
podlažie. Zariadenie zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb oplotením, kamerovým systémom a alarmom. Sklady
v zariadení sú zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb, proti poveternostným vplyvom, vybavené spevnenou
betónovou podlahou s nepriepustnou fóliou. Na voľnom nezastrešenom priestranstve na dvore sa skladuje privezený
odpad. Dvor má nepriepustnú betónovú podlahu vyspádovanú do lapača olejov. Plechová hala na skladovanie OEEZ
má rozlohu 836 m2, je do jednej tretiny murovaná a zvyšné dve tretiny sú opláštené plechom. Podlaha je betónová
s nepriepustnou fóliou. Vstup do haly je zabezpečený vysúvacou bránou a dvojkrídlovou bránou. .
Spôsob prevádzkovania zariadenia na zber odpadov:
Odpady sú do zariadenia privážané nákladnými automobilmi Peugeot Boxer s celkovou hmotnosťou 3,5 t a MAN
TGL s celkovou hmotnosťou 8,5 t. Odpad je prepravovaný na paletách, v big bagoch, v kovových alebo plastových
paletách alebo voľne uložený v závislosti od charakteru a vlastností konkrétneho druhu odpadu. Pri vykládke
odpadu sa na manipuláciu používa vysokozdvižný vozík a ručné paletové vozíky. Odpady sú priamo pri vykládke
roztriedené podľa katalógových čísel a druhov. Ku každému nebezpečnému odpadu musí byť pripojený identifikačný
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list odpadov a sprievodný list nebezpečných odpadov. Odpady sú vážené na certifikovanej plošinovej váhe s
maximálnou váživosťou 1,5 t. Odpady sú po zvážení zaevidované do prevádzkovej evidencie zariadenia a uložené do
skladu (sklad elektroodpadov, sklad NO alebo sklad hotového materiálu). Následne sa odpady odovzdajú oprávnenej
organizácii na ďalšie nakladanie s nimi.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Zber odpadov môžu vykonávať len poverené osoby, oboznámené s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Pri nakladaní s odpadmi sa ukladá povinnosť používať osobné ochranné pracovné pomôcky.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia na zber odpadov budú v prvom rade všetky druhy odpadov, ktoré s v ňom
nachádzajú, v celkovom množstve odovzdané organizácii oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi. Potom sa prípadné
znečistené miesta vyčistia a takto vzniknuté odpady odovzdajú organizácii oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi.
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. 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.
3. Pri ukončení činnosti spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných odpadov v
spoločnosti.
Odôvodnenie
Spoločnosť ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica, požiadala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) listom doručeným dňa 20.01.2021 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch. Predmetom zberu sú odpady kategórie
„ostatný“ a „nebezpečný“ podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Spoločnosť má vydané Záverečné stanovisko č. 4062/2007-3.4/hp zo dňa 07.09.2007, vydané Ministerstvom
životného prostredia SR. Tunajší úrad v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (ďalej len „zákon o EIA“) ako povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného
stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha
rozhodovaniu podľa zákona o EIA.
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-OSZP3-2021/005224-004 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
účastníkov konania listom č. OU-BB-OSZP3-2021/005224-008 zo dňa 01.03.2021.
Listom č. OU-BB-OSZP3-2021/005224-006 zo dňa 24.02.2021 tunajší úrad požiadal príslušný orgán –
Ministerstvom životného prostredia SR (na základe predloženého Záverečné stanovisko č. 4062/2007-3.4/hp zo dňa
07.09.2007), o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA
Dňa 03.03.2021 bolo na tunajší úrad doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, podľa
§ 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., v ktorom skonštatovalo, že žiadosť spoločnosti ZEDKO, s.r.o., Zvolenská
cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica, IČO 31 646 654, o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 4062/2007-3.4/hp, zo dňa 07. 09. 2007, s rozhodnutím Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 3618/2019-1.7/bj, 13799/2019, zo dňa 11. 03.
2019, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č.
7221/2020-1.7/vt, 45924/2020, 45925/2020-int., zo dňa 14. 09. 2020, a ich podmienkami.
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Účastníci konania boli o jeho začatí upovedomení listom č. OU-BB-OSZP3-2021/005224-010 zo dňa 22.03.2021.
Nakoľko je tunajšiemu úradu dobre známa povaha veci, upustil od ústneho pojednávania za účelom miestneho
šetrenia. V stanovenom termíne neboli doručené žiadne námietky a pripomienky.
Tunajší úrad na základe vykonaného správneho konania a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že zariadenie
na zber odpadov je zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb oplotením, kamerovým systémom a alarmom. Sklady
v zariadení sú zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb, proti poveternostným vplyvom, vybavené spevnenou
betónovou podlahou s nepriepustnou fóliou. Na voľnom nezastrešenom priestranstve na dvore sa skladuje privezený
odpad.
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi;
- Záverečné stanovisko číslo 4062/2007 -3.4/hp MŽP SR;
- kópia zmluvy o zbere, odbere a doprave odpadu so spoločnosťou AKU – TRANS spol. s r.o., Nitra;
- kópia zmluvy o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve so spoločnosťou Brantner Ako s.r.o., Bratislava;
- kópia Zmluvy o odbere odpadu so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica;
- kópia Zmluvy o odbere odpadových plastov so spoločnosťou DURAMOL, s.r.o., Bratislava;
- kópia Zmluvy o odbere odpadov so spoločnosťou Eko – Smart, s.r.o., Zvolen;
- kópia Rámcovej zmluvy so spoločnosťou Euro FK s.r.o., Žilina;
- kópia Zmluvy o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi so spoločnosťou INSA, s.r.o., Sereď;
- kópia Zmluvy o ukladaní odpadu na RSO Banská Bystrica č. 40 549 so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., Trenčín;
- kópia Zmluvy o dielo so spoločnosťou OFIR – Julio Tabi, s.r.o., Lehota;
- kópia Zmluvy o príjme odpadu na recykláciu č. 20/2011 so spoločnosťou PEMAX PLUS, spol. s r.o.;
- kópia Zmluvy o odbere odpadov so spoločnosťou ROPA Slovakia s.r.o., Bratislava;
- kópia Zmluvy o odbere odpadov so spoločnosťou SAKER, s.r.o., Horný Hričov;
- kópia Zmluvy o odbere použitých prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov so spoločnosťou SEWA,
a.s., Bratislava;
- kópia Zmluvy o poskytovaní služieb pre nakladanie s OEEZ so spoločnosťou SEWA, a.s., Bratislava;
- kópia Rámcovej Kúpnej zmluvy na dodávku druhotných surovín so spoločnosťou Zberné suroviny a.s., Žilina;
- kópia Zmluvy o postúpení práv a prevzatí záväzkov so spoločnosťou ZSNP SO, s.r.o., Žiar nad Hronom;
- kópia Kúpnej zmluvy č. 2016-RZM-035-00002 so spoločnosťou ŽP EKO QELET a.s., Martin;.
Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na dobu
určitú do 31. marca 2026. Tunajší úrad uložil držiteľovi odpadov 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 súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bolo spoplatnené vo výške 11,00
€ podľa položky 162 písm. d) 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
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Doručuje sa
ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
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