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RoZHo DI\UTIE
Ol<resný ťrrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie, al<o príslušný
orgáll Štiittlejsprávy v oclpaclovon-r lrospodárstve pocll'a § 5 ods. l zákona č. 52512003 Z.z.
o Štátne.j sPráve starostlivosti o životnéprostreclie a o zrnelle a cloplnení rriektorýclr zákoriov
v zt-tottí ncsl<orŠÍclrplcdpisov a poill'a § 108 ods. l píslrr, rl) zál<ona č.79l20I5 Z.z. o odpacloch
a 0 ZllleIlc a doPlnení niektorých zákonov na záklacle vykonaného správneho konania podl'a
zákorla Č. 7 Il196'7 7,b. o správnonr konaní v znení neskoršíclrpredpisov takto

rozhodol:
Pocll'a § 97 ods. l PÍsnl. cl) zákona č,1912015 Z.z. o oclpacloch a o zlTlene a cloplnerrí niektorých
zá l<otlov (d'alc.j 1en ,,ziil<on o oclpacloch") Lrdel'uje

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
pre:

POWER BATTERY,

Obchocllré lllen0:
Siclltr spoltrčnosti:

s.1.o.

Majerská cesta 36
914 01Banská Bystrica
41 335 009

lČo:
pre vádzlra:

Ma.jerská cesta 79
914 0L Barrská Rystrica

SÚlrlas sa vzt'ahuje na zber rrasledovných odpadov podl'a vyhlášky
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Miestotrr tlakladarria s oclpadmi sťt prena.laté priestoly Maicrská cesta 79, Banská Bystrica od
spol očnosti Prr,á pol,adenská, s. L. o., VlkaIlovská cesta 2, 91 6 3 | Vlkanová.
Sťllrlas je časol,o obnredzerrý cio 31.

.iattuára2023.

Spósob nakladania s odpadmi
NebezPeČný odPad sa bucle zhrornažd'ovat' vo vytnedzene,j časti priemyselrrej haly na
spevnene.j vybetónovane.j ploche v uzavretottt a uzattryl<atel'not-lt objekte. NO bLrclťt rtIožerré
v certillkovariých kotrtajneroch určelrých ira skladovariie batériía akLrmulátolov. I(ontajnery na
NO br_rclťt oztračenéidentif,rkačnýrni listani NO.
Technicl<é požiadavky prevádzky zariadenia

Zariadenie na zber nebezpečrrýclr oclpadov (d'alej len ,,NO") .je unriestrrené v priestot,e
ltt,četrotrr tla sl<lac]ovarrie batériía akunrr,tlátorov. Skladovalrie bLrde prebiehat' vo vyrT"redzenej
časti pricnrysclrTej haly na spcvllclleJ vybetórrovane.j ploclrc v Llzavťetom auzamykatel'non-l
objekte. Marripr,rlačrlé priestory budťr vybavené tak, aby l-rernohlo dójst'k nežiaducemlt vplyvu na
žil,otrréprostreclie a k poškoclzovaniu lrmotnélro nrajetkti a boli riešené s ohl'adom rra požiaclavky
zzikona o oclpacioch a.leho vykonávaoej vyhlášky. NO brrdit uloženév certiílkovaných
konta,jneroch určenýclr l1a skladovanie batérii a akumulátorov. I(ontajnery sú vybavené
vtrťttornou povlchovott kyseliirovzclol,llou úpravou, s clvojitýrn nepriepustnýnr dtrom
a vypťlŠt'acímventilotl-t l"tmiestnenýrn v spodnej časti nádoby, zhotovené na ťrče1skladovania aj
l]l'e]]ra\/y NO. Do l<onta.jnerov sťt Lrl<]adarré NO utriedené podi'a druhov. Priestor na skladovante
NO.je viclitel'ne oztlačetrý zrl<o ,,Sklad batériía akulnulátorov". I(orrtajllel,y na NO bl"rdťr oztlačetlé
iclcntiílkačnýnri listami NO,
Spósob prevádzkovania zariadenia na zber odpadov

Nebezpečlré odpady (vykťrpelré použitéarrtornobilové a prietnyselllé batérie
a al<unrulátofy, resp. prevzaté a vyzdvilrrruté ocl inélro sr-lbjektu) sa zbierajťl a zhl,orr.ažd'r,lťr
pt,iestol,e ltt,čctlotrl na skladovanie batél,ií.Si<ladovarrie plebieha

vo vyllreclzenej časti ob.lel<ttr.
Po zhrotrraždení.je obsall kotrta.jnerov určený na prípravu na opátovtré použitie. Batérie, ktoré Lrž
rrie.je trrožnéopátovne polžií',budir odovzdávané na spracovanie alecykláciu len držitel'ovi
autolizáciev znysle § 89 ods, 1 písnr. a) bod l.záI<ona o odpadoclr.
NO budú pled uložerríndo kotrtajnera oclvážené rra váhe a náslecltre rrložerrépodl'a clt,Lthu
do prísiušnéhokontajnela. Manipulácia s NO bude závislá najrná od ich hmotnosti. V rámci
procesll váženta budú NO skontrolované a, odbolne posúclerré z hfadiska ich možného
o1liitovrlého použitia. NO batérie, l<tolé buclir vykazovať znánlcy vhoclrrosti na opátovné
ru

por-ržitic birdúr prcrrriestnené clo sanrostatného priestot,u sklaclu, kde pI,ejdír pťocesom regener,ácie,
NO - batéLie nevlrocltré rra opátovtté poLržitie br-rdú ul<ladané do certifikovarrých l<onta.jnerov, l<de
bridťr až do doby iclr prepravy, T(ont:r.lnery s takýrnito NO buclú uložené vo vyl-tredzelrotll

pl,iestore existrr.;ťrcej haiy. Jeclnotlivé konta.lnely

po naplnení kapacity

bi"rdťr odvážané

a odovzdané oprávtrene,j organtzácii na d'alšie nakladanie s odpadom,

Bezpečnostttéopatrelria pri prevádzlte zariadenia

Čirrrlosti a pr,áce v zariadení na zber NO sa zabezpečr_rjú resp. vykonávajťl pocll'a
plevá<lzl<or,ého poliadl(L1 a lla zá|<Iacle pol<yr-rov zodpovedného zamestnanca zariac7enia na zber
NO Tieto ntusia byt' v súlade so všeobecne záváznýmr právnyrni predpisrrri a irrýrrri predpisini
z oblasti oclrrany zdravla pli pr,áci, požiarnej ochrany a ochrany životnéhoprostredia.

Spósob ul<ončenia činnosti zariadenia

V
a ostattté

Pr'ÍPacle ul<ončenia pleváclzkovatria zelriadenia na zber

NO sa už vykťrpené dr-ulry No
oclPadY, ktor'é vznikli preváclzkou oclovzclajú organlzácii oprávněnej na á,alšie

rrakladatti,., s odpadmi.

Poclmienlty sťthlasu:
l . Orgári Štátrrej správy odpadového hospodárstva rnóže z vlastnóho podnetu
alebo na
návrh ÚrČasttríka konatlia vzmysle § 114 zákona o oclpacloch vydarté rozhoclnutie
zl,netrit' resp. zrltšit',
2, 'ZmenY v sPÓsobe rraklac]ania s nebezpečnýnri odpadrni .1e potrebné oznánlit' na
tLrnzqŠÍťrrad, pri vzniku a tvorbe novýclr drulrov nebezpečných odpadov je potr.ebné
požiaclat" o zlTlellu tolro rozhodnutia.
3. Platnost'sťlhlasr-r sa predížiato aj opakovane ak necloš1o kzmene skutočností,ktoté
sťr rozliodujťtce Pl'e vydanie súhlasu, a ak sa žiaclost' o predíženie súlrlasu cloručí
PríslLtŠrrritlu orgátru Štátne.1 správy oclpadovélro 1rospodárstva najrreskór tri tnesiace
prcc1 skončetrínrplattrosti sťrlrlasr-r.
4. ZhlolnaŽc|'ovat'oddeletre nebezpečnó ocipady poc1l'a ich druhor,, ozllačovat'ich
LtrČellýin spósobom a nakladat' s rrimi v sťrlacle s týmto zákonom a osobitrrýlrri

5.

6.
1.
8.

pI,cdpisrrl i.

Zverejhc>vttt'druhy zbieraných odpadov apodrrrienky ich zberu azverejnené clruhy
oclpadovo a.j odoberať.
O drLrhoclr a trrnoŽstrle odpadov viest'evideircilt na predpísaných tlačivách v zmysle
§
2 a § 3 vYlrlášky č.36612015 Z.z,. o evidenčne.j povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

V zarladerrí na zber odpadov zhromažd'ol,at' tttttožstvo odpadov úmérnékapacite

zariadenia.

Zartaclente na zber musi byt' oztlačenéinformačnou tabul'ott, ktorá obsahr_r;e
náleŽrtosti Podl'a § 6 vyhlášky č.3"7Il20I5 Z.,z. o vykonaní niektorých ustanoveirí
zál<ona o odpadoclr,

odóvodnenie:
SPoloČrrost' POWER BATTERY, s.l,.o.) Barrská Bystrica požiadala funajšíťlrad listom
doruČerrým cilia 31.|0.2017 o Lidelenie súhlasu na prevád,zkol,anie zariad,enia na zber odpaclov

Pocli'a § 97 ods, 1 písrrr. cl) zákolra o odpadoch pre preváclzku Majerská cesta 79, Banská
i}ystl'ica. Pliestory rrrá spoločnost' POWER BATTERy, s.I.o., Baniká Bystrica v nájrne od
sPoloČnosti Prr'á poraclenská, s.r,o., Vlkanová nazákladc nájomnej zmluvy zo día07,09.2011.
Tuna.jŠÍťrrad prerr-tŠil konanie vo veci žiadosti spoločnosti POWER BATTERY, s.f,o.,
BYstrica a súČastreyyzvaIžiadatel'a clo 30 clní ocio clňa cloručenia tejío výzvy k doplrrenir,l
Podarria Podl'a § ]9 ocls. 3 zákontt č. 11161 Zb. o spt,ávnom poriadku v zneni neskor.šíc1-'
pleclpi sov pocl č. olJ-B B-oS ZP3 -20 I1 l 03 1 3 63 -002 zo día 0] .r 1 .20 17
]]atlsi<it

.

Dňa 08. \2,201] bola doručená žiadost' o predÍženie1ehoty na cloplnenie náležitostí oc1
BATTERY, s,r.o., Balrská Bystlica, tejto žiaclosti Ókresný úl.acl Barrská
BYsll'ica, oclbor stat'ostlivosti o životnépt,ostt,eclie, vylrovel a listonr poc1 č. oU-BB-oSZp32017l03l363-005 zo cJtia 28.12.2O7J znerl|t lehotLr na cloplrrenie náležiiostí, ato v lehote do 60
clrrí ocjo dňa cloluČenia tohto listLr, Dria 30.01.20l8 trrna;šiemu úradu boli cloplnené potr.ebné
PoclklaclY ]< Žiaclosti o r-tdeletrie sťtlrlasu na prevádzkovanie zariadenia na zbe1.oclpadov podl,a §
97 oc,ls. 1 písm, d) zákona o odpadoclr.
sPoloČrrosti POWEI{

ÚČastnícil<onania boli o jeho začati a upustení ocl ústnelro pojednávalria upovedonrení
listorrr Č. OU,BB-OSZP3-Z0181O04142-0i0 zo clria 09,02.zOlB, pričorrr rlárnietky ávyjaclrenla

k podkladu pre rozhodnutie mohli uplatniť najneskoršie do 14.02.2018. V stanovenom termíne
neboli uplatnené žiadne námietky a pripomieŇy.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie na zálklade
vykonaného správneho konania a z podkladov pre vydanie rozhodnutiazistil, že uvedené odpady
budú prevádzkovateťom zariadenía na zber odpadov zbierané priamo v prevádzke zariadenia na
zber odpadov. Prevzatý odpad zodpovedný zamestnanec následne uložína vyhradené miesto do
zbemej nádoby vyčlenenej pre príslušnýdruh odpadu. Následne budú nebezpeěné odpady
odovzdávané oprávnenej organizátcii na ďalšie nakladanie s odpadom.

V správnom konaní boli zo strany žiadate|apredloženénasledovné doklady:

-

Prevádzkový poriadok zaiadenia na zbet odpadov pre prevádzku: Majerská cesta ě. 79,
Banská Bystrica z 09l20l7 ;
kópia nájomnej zmluvy so spoločnosťou Prvá poradenská, s.r.o., Vlkarrová zo dřra

-

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, k dátumu 30.10.2017

-

-

07.09.2017;

vložka ěíslo: 24551lS;
Opatrenia pre prípad havárie na prevádzke Majerská cesta79, Banská Bystrica z08l20l7;
kópia Technické požiadavky prevádzky zariadenía abezpečnostnéopatrenia pri
prevádzke zaňadenia;
rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie,
navrhovaná činnosťZber, ptepíava anakladanie s odpadmi v prevádzke spoločnosti
POWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica sa nebude ďalej posudzovať podťa zákona č.
2412006 Z. z. (v z.íL.p.) o posudzovaní vplyvov na životnéprostredie, pod č. OU-BBOSZP3 -2017 l 028893 -01 l zo dna 12.12.2017 ;
kópia zmluvy ó. 201610l zo dňa I7.IL20I6 so spoločnosťou UAB "BATERIS" LT12142

Vilnius.

Pri udeťovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 16
zékona o odpadoch asúhlas udelil na dobu určitúdo 31. januára2023. Tunajšíurad uložil

držitel'ovi odpadov podmienky v súlade so zákonom o odpadoch
ktoré zabezpečujúochranu životnéhoprostredia.

a

jeho vykonávacích predpisov,

Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zbet odpadov bolo
spoplatnené vo výške 11,00€ podťapoložky 162 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov
zákona ě. I45lI995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto roáodnutiu je možnépodať v zmysle § 53 a § 54 zákona ě.7111967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňajeho doručenia na
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie. Toto roáodnutie je
možnépreskúmať súdom po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:
l. POWEI{ BATTERY, s.r.o,, Majerská cesttt 36, 974 0l Banská Bystrica

2.
3.

Prva poradcnsl<ir, s.t,.o., Vll<arrovská ocsta 2, 916 31 Vll<anovit
Mesto l3anskir l}ystrica, Č]SA Z6, 974 0I Banská Bystrica

Na veclomie po naclohudnutí právoplatnosti:
SlŽP - lOH, P.O.BOX 307, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

