
KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
V BANSKEJ BYSTRICI 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Nám. Ľ. Štúra I, 974 05 Banská Bystrica 

Číslo: 2008/00523-RA Banská Bystrica, 10. marca 2008 

 

R O Z H O D N U T I E      

 

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 2, 3 a 
§ 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. ostatnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 70 
písm. g) a § 74 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti ZHDKO. s.r.o.. 
Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica, IČO 31 646 654 z 27.02.2008 a vykonaného správneho 
konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) podľa § 75 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
rozhodol o zmene právoplatného súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov pre 
príjemcu nebezpečných odpadov, 

ktorý bol udelený Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici, odborom zložiek 
ochrany životného prostredia pod č. 2005/00949-HO z 18.10.2005 a zmenenom rozhodnutím 
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici- odborom starostlivosti o životne prostredie 
č 2007/01552-HO z 27.11 2007 tak. že citovaný súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v znení 
jeho zmeny dopĺňa o druhy odpadov č. 060403.*060405. 150110. 1 5 0 1 1 1 .  160601. 160602. 160603. 
200133. dopĺňa podmienky súhlasu, mení dobu platnosti rozhodnutia do 30.1 1.201 1 a výrok súhlasu 
v znení jeho zmien nahrádza v celom rozsahu nasledovným textom: 

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 2, 3 a § 4 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 v spojení s § 70 písm- g) a § 74 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe 
vykonaného správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) takto 

rozhodol: 

Podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých   zákonov v znení neskorších   predpisov (ďalej zákon o odpadoch) udeľuje 
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Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov 
pre príjemcu odpadov 

ZEDKO, s.r.o. 
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, 
31 646 654 

Adresa zariadení na zber odpadov, na zhodnocovanie odpadov a spracovanie odpadov 
z elektrozariadení je Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica. 

Preprava nebezpečných odpadov sa uskutoční cestnou dopravou od odosielateľov odpadov 
z územia Slovenskej republiky, okrem územia územného obvodu Obvodného úradu životného 
prostredia v Banskej Bystrici, kde je príslušným správnym orgánom uvedený úrad, do zariadenia na 
zber odpadov, zhodnocovanie odpadov alebo spracovanie odpadov z elektrozariadení spoločnosti 
ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica (ďalej príjemca odpadov) za účelom 
zberu odpadov, zhodnocovania odpadov alebo spracovania nebezpečných odpadov 
z elektrozariadení. 

Prepravovať sa budú odpady kategórie - nebezpečný, druh odpadu uvedený vo vyhláške MŽP 
SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 

 

C. druhu odpadu Názov odpadu 

06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy 

06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy 

06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 

06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy 

06 04 03 odpady obsahujúce arzén 

06 04 04 odpady obsahujúce ortuť 
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy 

09 01 04 roztoky ustaľovačov 

11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúcich 
nebezpečné látky 

11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice 

11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

1501 10 obaly    obsahujúce    zvyšky    nebezpečných    látok    alebo    kontaminované 
nebezpečnými látkami 

1501 11 kovové  obaly  obsahujúce nebezpečný  tuhý pórovitý základný materiál 
(napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob 

16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 
16 02 12 

16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení 
16 05 06 laboratórne    chemikálie    pozostávajúce    z nebezpečných    látok    alebo 

obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálii 
16 05 07 vyradené   anorganické   chemikálie   pozostávajúce   z nebezpečných   látok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky 

16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky 
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16 06 01 olovené batérie 

16 06 02 niklovo-kadmiové batérie 

16 06 03 batérie obsahujúce ortuť 
16 08 02 použité    katalyzátory   obsahujúce   nebezpečné   prechodné   kovy   alebo 

nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov 

16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami 
1801 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti 
1901 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky 

19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden 
odpad je označený ako nebezpečný 

19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky 

19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01. 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené 
batérie a akumulátor, obsahujúce tieto batérie 

20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 
obsahujúce nebezpečné časti 

Súhrnné ročné množstvo nebezpečných odpadov prepravených do zariadení príjemcu odpadov 
na adrese Zvolenská cesta 14. Banská Bystrica bude do 200 ton. 

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov sa udeľuje do 30.11.2011. 

Podmienky súhlasu : 
1. Odosielateľ  nebezpečných odpadov je povinný  zabezpečiť  prepravu odpadov  v súlade 

so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi a prepravu vykonať dopravnými 
prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov 
o preprave nebezpečných vecí, vrátane vyhlášky MZV č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode 
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Pri preprave používať len 
obaly vhodné a na tento účel schválené, označené požadovanými nápismi, značkami a 
bezpečnostnými značkami podľa ADR 

2. Pri   preprave   nebezpečných   odpadov   musia   byť   súčasťou   prepravných   dokladov 
sprievodný list. identifikačný list nebezpečného odpadu a opatrenia pre prípad havárie. 

3. Prepravu nebezpečných odpadov organizovať tak. aby nedošlo k prekročeniu kapacity 
zariadení príjemcu odpadov určenú súhlasmi vydanými Obvodným úradom životného 
prostredia v Banskej  Bystrici.  Je zakázané prevziať do  zariadení  nebezpečné odpady 
v prípade, ak je ich kapacita naplnená. 

4. Nebezpečné odpady, ktoré sú prepravované za účelom zberu odpadov a odpady vzniknuté 
pri zhodnocovaní odpadov a spracovaní odpadov z elektrozariadení. odovzdávať na ďalšie 
nakladanie s nimi  iba osobám oprávneným podľa zákona o odpadoch. 
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ODÔVODNENIE  

Krajskému úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, odboru starostlivosti o životne 
prostredie bola 27.02.2008 doručená žiadosť príjemcu odpadov o vykonanie zmeny súhlasí 
na prepravu nebezpečných odpadov, ktorý bol príjemcovi odpadov udelený tunajším úradorr 
pod č. 2005/00949-HO z 18.10.2005 v znení jeho zmeny č. 2007/01552-HO z 27.11.2007 
Požadovaná zmena právoplatného rozhodnutia v znení jeho zmeny sa týkala rozšírenia druhov 
nebezpečných odpadov, ktoré sa budú prepravovať do zariadení príjemcu odpadov, zmena 
doby platnosti rozhodnutia, ako aj vydania úplného znenia súhlasu na prepravu nebezpečných 
odpadov, ktorý by zahŕňal vykonané a aj žiadosťou požadované zmeny. 

Tunajší úrad po preštudovaní žiadosti, jej dokladovej časti a vykonaného správneho konanie 
vyhovel žiadateľovi a doplnil požadované druhy nebezpečných odpadov, nakoľko príjemca je 
oprávnený s nimi nakladať v súlade so zákonom o odpadoch na základe rozhodnutí 
Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Bystrici. Zmenil dobu platnosti rozhodnutie 
tak, že ju predĺžil otri roky. Z dôvodu ochrany životného prostredia doplnil podmienky 
súhlasu, čím je zabezpečená ochrana životného prostredia počas prepravy, ako aj 
v zariadeniach príjemcu odpadov, pretože je zakázané prevziať do zariadení nebezpečne 
odpady v prípade, ak je ich kapacita naplnená. Zároveň nahradil výrok rozhodnutia úplným 
znením, ako vyplynul z vykonaných zmien. 

Príjemca odpadov žiadosť doložil nasledovnými listinami: 
• súhlas  na  prepravu  nebezpečných  odpadov  č.  2005/00949-HO  z 18.10.2005  udelený 

príjemcovi odpadov Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici, odborom 
zložiek ochrany životného prostredia, 

• rozhodnutie   o zmene   uvedeného   súhlasu   č.   2007/01552-HO   z 27.11.2007   vydané 
príjemcovi odpadov Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici, odborom 
starostlivosti o životné prostredie, 

• súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov č. 8/2002/00470/8BA z 18.02.2002 
udelený príjemcovi odpadov Okresným úradom v Banskej Bystrici, odborom životného 
prostredia a  jeho zmien vydaných Obvodným úradom životného prostredia v Banskej 
Bystrici  pod č.  2004/01782/BA  z   19.10.2004;  č.  2007/01613/BA  zo   16.04.2007; č 
2008/00238/BA z 04.02.2008; 

• súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. 8/2002/00468/8 BA 
z 22.04.2002 udelený príjemcovi odpadov Okresným úradom v Banskej Bystrici, odborom 
životného prostredia; a jeho zmien vydaných Obvodným úradom životného prostredie 
v Banskej   Bystrici   pod   č.   2005/01053/BA   z    01.04.2005;   č.   2007/03299/BA   z 
06.11.2007; 

• súhlas na spracovanie odpadov z elektrozariadení č. 2005/01653/BA z 14.07.2005 udelený 
Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Bystrici a jeho zmeny vydanej   tým 
istým úradom rozhodnutím pod č. 2005/02213/BA z 12.09.2005; 

• výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č, 
3390/S, 

• opatrenia pre prípad havárie. 
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Vykonanie zmeny súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov bolo spoplatnené kolkovou 
známkou vo výške 100 Sk. v súlade s položkou 162 písm. s) Sadzobníka správnych poplatkov 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho 
poriadku. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 
15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský úrad životného prostredia v Banskej 
Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nemožno 
preskúmať súdom. 

 

Ing. Ján Žiško 
vedúci odboru 

Doručuje sa: 
1.   ZEDKO. s.r.o.. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 
1. MZP SR. odbor odpadového hospodárstva. Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
2. SIŽP. Inšpektorát ŽP, odbor IOH, Partizánska 94. 974 01 Banská Bystrica 


