OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2020/031357-005

28. 12. 2020

Rozhodnutie
o predĺžení a o zmene
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
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
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:
pre:
Obchodné meno: ZEDKO, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14A
974 05 Banská Bystrica
IČO: 31 646 654
1. predlžuje podľa § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vydaný
rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, pod č. OU-BB-OSZP3-2016/013851/ADA zo dňa 16.05.2016 a
jeho zmeny č. OU-BB-OSZP3-2017/007638-003 zo dňa 21.02.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/032569-004 zo dňa
12.12.2017 a č. OU-BB-OSZP3-2019/028884-012 zo dňa 16.12.2019, podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,
a to nasledovne:
Platnosť súhlasu sa predlžuje, s účinnosťou, od 01.05.2021 do 30.04.2026.
2. mení podľa § 114 ods.1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch výrokovú časť rozhodnutia Okresného úradu
Banská Bystrica, pod č. OU-BB-OSZP3-2016/013851/ADA zo dňa 16.05.2016 a jeho zmeny č. OU-BBOSZP3-2017/007638-003 zo dňa 21.02.2017, č. OU-BB-OSZP3-2017/032569-004 zo dňa 12.12.2017 a č. OUBB-OSZP3-2019/028884-012 zo dňa 16.12.2019, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, nasledovne:

- vo vydanom rozhodnutí sa vo výrokovej časti zvyšuje predpokladané množstvo spracovaných odpadov za rok na
2 000 ton;
Ostatné náležitosti citovaných rozhodnutí zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Odôvodnenie
Spoločnosť ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica, požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 19.11.2020 o zmenu
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý bol vydaný podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona
o odpadoch. Spoločnosť žiada navýšenie predpokladaného množstva spracovaných odpadov za rok na 2 000 ton.
Pôvodná kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov je 1 500 ton za rok. Ďalej žiada o predĺženie platnosti
vydaného súhlasu, ktorého platnosť končí dňa 30.04.2021.
Spoločnosť má vydané Rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 7221/2020-1.7/vt; 45924/2020; 45925/2020-int. zo dňa
14.09.2020 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. Vzhľadom na vyššie uvedené, tunajší úrad požiadal príslušný orgán – Ministerstvo životného
prostredia SR (na základe predloženého Rozhodnutia v zisťovacom konaní č. 7221/2020-1.7/vt; 45924/2020;
45925/2020-int. zo dňa 14.09.2020, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA listom č. OUBB-OSZP3-2020/031357-002 zo dňa 23.11.2020.
Dňa 15.12.2020 bolo na Okresný úrad Banská Bystrica doručené záväzné stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., v ktorom skonštatovalo, že návrh na začatie povoľovacieho
konania je v súlade s týmto zákonom, rozhodnutím MŽP SR č. 7221/2020-1.7/vt; 45924/2020; 45925/2020-int. zo
dňa 14.09.2020 a ich podmienkami.
Účastníci konania boli o jeho začatí upovedomení listom č. OU-BB-OSZP3-2020/031357-004 zo dňa 15.12.2020.
Nakoľko tunajšiemu úradu je dobre známa povaha veci, upustil od ústneho pojednávania za účelom miestneho
šetrenia. V stanovenom termíne neboli doručené žiadne námietky a pripomienky. Predmetné zmeny sa predĺženia
platnosti vydaného súhlasu dotýkajú len okrajovo, a neboli rozhodujúce pre jeho predĺženie.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, môže platnosť súhlasu udeliť len na určitý
čas, najviac na päť rokov. Spoločnosť má udelený súhlas do 30.04.2021.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania,
z doručených podkladov, a že nedošlo k zmene skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie súhlasu a žiadosť
o predĺženie súhlasu bola doručená zákonom ustanovenej lehote, najmenej tri mesiace pred skončením platnosti
súhlasu, predĺžil podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, v nadväznosti na § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, platnosť
súhlasu od 01.05.2021 do 30.04.2026.
Súčasne Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho
konania a z podkladov na vydanie zmeny rozhodnutia, zmenil vydané rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu
2 zákona o odpadoch tak, že vo výrokovej časti navýšil predpokladané množstvo spracovaných odpadov za rok z
pôvodných 1 500 ton na 2 000 ton.
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
# kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, pod č. OU-BB-OSZP3-2016/013851/ADA zo
dňa 16.05.2016 a jeho zmeny č. OU-BB-OSZP3-2017/007638-003 zo dňa 21.02.2017, č. OU-BBOSZP3-2017/032569-004 zo dňa 12.12.2017 a č. OU-BB-OSZP3-2019/028884-012 zo dňa 16.12.2019, ktorým bol
vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
- kópia Rozhodnutia v zisťovacom konaní č. 7221/2020-1.7/vt; 45924/2020; 45925/2020-int. zo dňa 14.09.2020
Ministerstvom životného prostredia SR;
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov;
- technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
- odborný posudok, vypracovaný Mgr. Jankou Sudárovou, 11/2020.
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Správny orgán uložil žiadateľovi v pôvodnom rozhodnutí podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho
vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia a životného prostredia a vzťahujú sa aj na túto vykonanú
zmenu. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti bolo spoplatnené vo výške 4,00 € podľa položky 162 písm. y) 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
ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218 , 850 00 Bratislava, Slovenská republika
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