
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
OU-BB-OSZP3-2021/003624-009

Banská Bystrica
21. 04. 2021

Rozhodnutie
o nepredĺžení platnosti súhlasu

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:

pre

Obchodné meno: ZEDKO, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14A
974 05 Banská Bystrica
IČO: 31 646 654

nepredlžuje 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 zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ktorý bol
vydaný rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BB-
OSZP3-2016/013852/ADA zo dňa 28.04.2016, podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, z dôvodu, že platnosť
rozhodnutia, vydaného pred 1. januárom 2021, nie je možné predlžovať.

Odôvodnenie
Spoločnosť ZEDKO, s.r.o., Banská Bystrica, požiadala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 07.12.2020 o predĺženie platnosti
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ktorý bol vydaný rozhodnutím Okresného úradu Banská
Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BB-OSZP3-2016/013852/ADA zo dňa 28.04.2016,
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

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
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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.

Listom č. OU-BB-OSZP3-2020/032692-002 zo dňa 09.12.2020 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 18.12.2020 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 predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov vydaného rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životne prostredie, č.
OU-BB-OSZP3-2016/013852/ADA zo dňa 28. 06. 2016, je z koncepčného hľadiska 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, a jeho podmienkami.

Účastníci konania boli o jeho začatí upovedomení listom č. OU-BB-OSZP3-2020/032692-004 zo dňa 21.12.2020 a
zároveň mali podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, možnosť, aby
sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, v termíne do 5 dní odo dňa doručenia
tohto upovedomenia. Nakoľko bola tunajšiemu úradu dobre známa povaha veci, upustil od ústneho pojednávania
za účelom miestneho šetrenia. Keďže predmetné upovedomenie mesto Banská Bystrica obdržalo dňa 28.12.2020,
nebolo možné vydať rozhodnutie v roku 2020.

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-OSZP3-2021/2021/003624-005 zo dňa 22.01.2021. 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-OSZP3-2021/003624-008 zo dňa 17.02.2021.

Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu bola na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie doručená dňa 07.12.2020. Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré
uvádza, že platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania,
v nadväznosti na § 135f zákona o odpadoch, nepredĺžil podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu.

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 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
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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


