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RoZ Ho DNUTIE

Okresný úrad Barrská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podfa § 5 ods. 1 zákona č.52512003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršíchpredpisov a podťa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.7912015 Z,z, o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania podl'a
zákonač,7111967 Zb, o správnom konaní v znení neskoršich predpisov takto

rozhodol:
podl'a § 97 ods. l písm. I zákona č. 79l20I5 Z,z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len,,zákon o odpadoch") udefuje

súhlas

na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
píe:

obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:

Ičo:

POWER BATTERY,

s.r.o.

Majerská cesta 36
974 0| Banská Bystrica
47 335 009
Majerská cesta79
974 01Banská Bystrica

Prevádzka:

Súhlas sa vzt'ahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi činnost'ami zhromažd'ovanie,
triedenie a preprava nasledovných druhov nebezpečných odpadov podl'a vyhlášky VtŽP Sn e.
36512015 Z.z.. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Názov druhu odpadu

císlo druhu

odpadu

odpadu
16 06 01

olovené batérie

16 06 02

niklovo-kadmiové batérie
batérie a akumulátory uvedené v 16 01 01, 16 06 02 alebo 16
06 03 a natriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto
látkv

20

0l

33

Kategória

N
N
N

s odpadmi sú prenajaté priestory Majerská cesta 79, Banská Bystrica od
poradenská,
s,r.o., Vlkanovská cesta 2,976 31 Vlkanová.
Prvá
spoločnosti

Miestom nakladania

Množstvo nebezpečnéhoodpadu:
Súhrnnéročnémnožstvo nebezpečných odpadov, sktorými savzaňadení nakladá: 10 000 ton.
Množstvo prepravovaného nebezpečného odpadu v rámci územnéhoobvodu Okresného úradu
Banská Bystrica: 2 000 torV rok.

Preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať automobilovou dopravou podťa
požiadaviek Európskej dohody o preprave nebezpečných vecí (ADR) od držiteťovodpadov
v rámci okresu Banská Bystrica do zariadenia na zber odpadov na Majerskej ceste 79, Banská
Bystrica. za účelomich zberu pred d'alších nakladaním s nimi oprávnenou organizáciou.
Súhlasje časovo obmedzený do 31. augusta 2022.
Spósob nakladania s nebezpečnými odpadmi
Nebezpečný odpad sa bude zhromažďovat' vo vymedzenej časti priemyselnej haly na
spevnenej vybetónovanej ploche v uzavretom a uzamykateťnom objekte. NO budú uložené
v cerlifikovaných kontajneroch určených na skladovanie batériía akumulátorov. Kontajnery na
NO budú označenéidentifikačnými listami NO.

Technické požiadavky miesta výkonu činnosti

Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečnéveci, musí byt' vybavená
predmetmi na všeobecnú a osobnú ochranu podťa ADR. Predmety výbavy sa musia voliť podl'a
číslabezpečnostnej značky naložených vecí. Číslabezpečnostných značiek sa dajú určiť
z pr eprav ných dokladov.
NO budú pred uloženírndo kontajnera odvážené na .ráhe a následne uloženépodl'a druhu
do príslušnéhokontajnera. Manipulácia s NO bude závis\á najmá od ich hmotnosti. V rámci
procesu váženia budú NO skontrolované a odborne posúdené z hl'adiska ich možného
opátovného použitia. NO - batérie, ktoré budú vykazovat' známky vhodnosti na opátovné
použitie budú premiestnené do samostatného priestoru skladu, kde prejdú procesom regenerácie.
NO - batérie nevhodné na opátovné použitie budú ukladané do certifikovaných kontajnerov, kde
budú až do doby ich prepravy. Kontajnery s takýmito NO budú uloženévo vymedzenom
priestore existujúcej haly. Jednotlivé kontajnery po naplnení kapacity budú odvážané
a odovzdané oprávnenej organizácii na ďalšie nakladanie s odpadom.
Bezpečnostnéopatrenia pri výkone činnosti

Všetky osoby zúčastnenéna preprave nebezpečných odpadov podl'a dohody ADR musia
byť vyškolenépodl'a požiadaviek určených na túto prepravu primerane k ich zodpovednosti
a povinnostiam. Každý, kto je zúčastnenýna preprave nebezpečných odpadov, je povinný
dodržiavat' pravidlá manipulácie a prepravy, bezpečnostnéopatrenia určenéna manipuláciu
s nimi a na ich prepravu, dodržiavat' pokyny bezpečnostných poradcov, a ak došlo k dopravnej
nehode alebo inej havárii s únikom nebezpečných vecí, minimalizovat' rozsah škód na zdravi
fudí a zvíerat na majetku a na životnom prostredí. Každý člen osádky vozidla musí mat'
výstražnúvestu, prenosné osvetl'ovacie zariadenie, ochranné rukavice, ochranné okuliare.
Členovia osádky vozidla musia vediet', ako použit' hasiace prístroje. V dopravných jednotkách,
ktorými sa prepravuje nebezpečný odpad, sa nesmú prepravoval' žiadne osoby, okrem členov
osádky vozidla,

Podmienky súhlasu:
1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva móže z vlastného podnetu alebo na
návrh účastníkakonania v zmysle § l14 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie
zmenit'resp. zrušit'.
2, Zmeny v spósobe nakladania s nebezpečnými odpadmi je potrebné oznámit'na tunajší
úrad, pri vzniku a tvorbe nových druhov nebezpečných odpadov je potrebné požíadaí'

3.
4.
5.
6.
7.
8,

9.

o zmenu toho rozhodnutia.
Platnost'súhlasu sa predÍžiato aj opakovane ak nedošlo kzmene skutočností, ktoré
sú rozhodujúce pre vydanie súhlasu, a ak sa žiadost' o predÍženie súhlasu doručí

príslušnémuorgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskór tri mesiace
pred skončenímplatnosti súhlasu.
Pri ukončeníčinnosti spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých
zhromažď ovaných odpadov v spoločnosti.
Súhlas sa týka iba odpadov, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy zaniká zánikom
činností,na ktoré bol vydaný.
Prepravu odpadov zabezpečií'tak, aby pri jej realizácií nemohlo dójsť k nežiaducim
únikom odpadov do životného prostredia alebo k ich odcudzeniu.
Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečit' v súlade s ustanoveniami vyhlášky č.
37Il2015 Z.z,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoveniazákona o odpadoch.
Osobitné predpisy upravujúce požiadavky cestnej dopravy, ako aj ostatné ustanovenia
zákona č. 79l20l5 Z.z. o odpadoch v platnom znení ostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

l0.Zabezpečit'zhromažďovanie nebezpečných odpadov v súlade s § 8 Vyhlášky MŽP
SR č. 37112015 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch.
11.Nebezpečné odpady, ako aj miesto, kde sa zhromažd'ujú nebezpečné odpady, musí
byt' označenéidentifikačným listom nebezpečnéhoodpadu v súlade s § 6 ods. 3
Vyhlášky MŽP SR ě. 37II2OI5 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.

12,

Vykonávať evidenčnúa ohlasovaciu povinnost' v súlade s vyhláškou MŽP SR

č.

36612015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

13,

Pri preprave nebezpečných odpadov musí byt' súčast'ousprievodných dokladov aj
sprievodný list, identifikačný list nebezpečného odpadu, a opatrenia pre prípad
havárie.

14.

Odosielatel' nebezpečných odpadov je povinný vykonat' prepravu nebezpečných
odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne
závázných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí, ak nevykonáva
prepravu sám je povinný zabezpečit'ju u dopravcu oprávneného podfa osobitných
predpisov.

Od6vodnenie:
Spoločnost' POWER BATTERY, s.r,o., Banská Bystrica, požiadala tunajší úrad listom
doručeným día22.08.2017 o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane
ich prepravy podl'a § 97 ods, 1 písm. f) zákona o odpadoch pre prevádzku Majerská cesta 79,
Banská Bystrica. Priestory má spoločnost' POWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica v nájme
od spoločnosti Prvá poradenská, s.r.o., Vlkanová. Súhlas sa vzt'ahuje na činnosti
zhromažďovania, triedenia a prepravy nebezpečnýclr odpadov v rámci okresu Banská Bystrica
do prevádzky žiadatefa. Preprava sa bude vykonávať z miest vzniku odpadu od póvodcu resp.
držitel'ov odpadu do svojej prevádzky, kde sa odpad, zhromažďuje. Následne sa odpad
odovzdáva organizácii oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi.
J

Tunajšíúrad prerušil konanie vo veci žiadosti spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o.,
Banská Bystrica a súčasnevyzval žiadatela do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy k doplneniu
podania podl'a § 19 ods. 3 zákona č.7116] Zb. o správnom poriadku vzneni neskorších
predpisov pod č. OU-BB-OSZP3-20171025784-002 zo dňa24,08,2017 .
Dňa 08.09.20l7 spoločnost' POWER BATTERY, s.r.o.. Banská Bystrica doplnila údaje
k žiadosti o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podl'a § 97 ods.

l písm. I zákona

o odpadoch.

Účastníci konania boli o jeho začatía upustení od ústneho pojednávania upovedomení
listom č. OU-BB-OSZP3-20I]1025784-004 zo dna 12.09.2017, V stanovenom termíne neboli
uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Okresný úrad Banská Bystrica. odbor starostlivosti o životnéprostredie na základe
vykonaného správneho konania a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že uvedené odpady
bude žiadatel' prepravovat' automobilovou dopravou podl'a požiadaviek Európskej dohody
o preprave nebezpečných vecí (ADR) azhromažďovať vo svojej prevádzke, za účelomich zberu
pred d'alším nakladaním s nimi oprávnenou organizáciou.

V správnom konaní boli zo strany žíadatela predložené nasledovné doklady:

_
-

kópia Technické požiadavky miesta výkonu prepravy nebezpečných odpadov

pri preprave nebezpečných odpadov;
pod
č,
OU-BB-OSZP3-2014103I2641ADA zo dřn 24.10.2014 a jeho
rozhodnutia
kópia
zmien pod č. OU-BB-OSZP3-20L510I47921ADA zo dia26,05.2015 apod č. OU-BBOSZP3 -2016/0308 1 3 zo dňa 2| .l 1 .20l 6;
kópia rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-20171021041-003 zo dna D.07.2011:"
výpis zobchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica kdátumu 21.08.2017,
vložka číslo:24551lS;
Zmluva č. 201610l so spoločnost'ou UAB "BATERIS", Ukmerges 369lA. LT-l2142
Vilnius;
kópia rozhodnutia udelenia autorizácie na prípravu na opátovné použitie použitých batérií
a akumulátorov - Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky, Bratislava pod
č. 0096/BaA1OPlAl16-1.8 zo dňa l3.12.2016;
kópia nájomnej zmluvy uzatvorená podl'a ust. § 663 anasl, Občianskeho zákonníka so
spoločnost'ou Prvá poradenská, s.r.o., Vlkanová zo dňa 07 .09.20171,
opatrenia pre prípad havárie k preprave použitých akumulátorov z 08l20l7 ,
a Bezpečnostné opatrenia

Pri udeťovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods.

16

zákona o odpadoch a súhlas udelil na dobu určitúdo 31. augusta 2022. Súhrnnéročnémnožstvo
nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá: 10 000 ton. Množstvo prepravovaného
nebezpečnéhoodpadu v rámci územného obvodu Okresného úradu Banská Bystrica: 2 000 ton/
rok.

Z dóvodu sledovania priebehu nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
tunajšíúrad uložil žiadateťovipodmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacích
predpisov, kíorézabezpečuj ú ochranu životného prostredia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnút'tak akoje to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
preplavy bolo spoplatnené vo výške l1,00 € podl'apoložky 162 písm. f) Sadzobníka správnych
poplatkov zákona č. l45l1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možnépodať v zmysle § 53 a § 54 zákona č.7111967 Zb. o
správnom konaní vznení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie. Toto rozhodnutie je
možnépreskúmať súdom po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa:
1. POWER BATTERY' s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01Banská Bystrica
2. Prvá poradenská, s.r,o., Vlkanovská cesta 2.976 31 Vlkanová
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:
SŽP - IOH, P.O.BOX 307, Jegorovova 29B,974 01 Banská Bystrica

Ing. Jozef Ratica

vedúci odboru

