oKRESNÝ

únno

odbor starostlivosti o životnéprostredie
Nám. L, Štura1, 974 05 Banská Bystrica

gnNlsrcÁ BysTRlcA

Číslo: oU-BB-oS Zp 2-2017 l 029204 -003

Banská Bystrica, 07. novembra2}I7

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životnéprostredie pri výkone pósobnosti
okresného uradu v sídle kraja (ďalej len ,,okresný úradv sídle kraja"), ako príslušnýorgán štátnej
správy odpadového hospodárstva podťa § 4 ods. I zákona č. 180/2013 Z. z. oorganizácií
miestnej Štátnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov, § 4 ods. l zákona č. 52512003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v zneni neskorŠÍchpredpisov v spojení s § 107 písm. g) a § 113 ods. 6 zákona ě. 79l20I5 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zékonov v zneni zéú<ona č. 9ll20t6 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osób a o zmene a doplnení niektor"ých zákonov, zákona ě, 31312016
Z. z. a zákona č. 90l20I7 Z, z, (ďalej len ,,zákon o odpadoch") na zák|ade náwhu spoločnosti

POWER BATTERY, s,r.o.
Majerská cesta 36, 974 0í Banská Bystrica

obchodné meno:
Sídlo:

tČo:

47 335 009

Prevádzka:

Majerská cesta 7 9,

97

4 01 Banská Bystrica

(ďalej len ,,príjemca nebezpečnéhoodpadu a|ebo žiadateť")a vykonaného správneho konania
podťa príslušnýchustanovení zákona ě. 7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších
predpisov (ďalej len ,,správny poriadok")

rozhodol:
podťa § l14 ods,

1

písm. a) bod 2. zákona o odpadoch
mení súhla§ na prepravu nebezpečných odpadov,

ktorý bol udelený príjemcovi nebezpeěného odpadu Okresným úradom Banská Bystrica,

odborom starostlivosti o životnéprostredie pod číslomOU-BB-OSZP2-20I4103552I-21MM zo
dňa 1|.I2,20I4 v zneni rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-20I710I9878-007 zo dřta I7.08,2017,
ktorým bol zmenený uvedený súhlas na pfepravu nebezpečných odpadov (ďalej len ,,rozhodnutie
o udelení súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov")

takto:
1. Mení vo výrokovej časti rozhodnutia adresu sídla prevádzky nasledovne:

vypúŠt'asa: ,,Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, parcela č, 2966, k. ú. Banská
Bystrica"

anahrádza sa: ,,Majerská cesta 79,974 01 Banská Bystrica"
2. Mení vo výrokovej časti rozhodnutia odsek nasledovne:
vypúšt'a sa:
,,Preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cestnou dopravou, od držiteťov
odpadov z:územia Slovenskej republiky, mimo územný obvod Okresného uradu Banská
Bystrica, do zariadenia na zbe.r odpadov, ktoré príjemca odpadov prevádzkuje v priestoroch
na adrese: Majerská cesta 69, 974 0I Banská Bystrica, parcela č,2966, k. ú. Banská Bystrica,
prenajatých od spoloČnosti Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica,
ICO:31 562957;'
a nahrádza sa:

,,Preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cestnou dopravou, od držiteťov
odpadov z:územia Slovenskej republiky, ktorá bude presahovať izemný obvod Okresného
úradu Banská Bystrica, do zariadenia na zber odpadov, ktoré príjemca nebezpečnéhoodpadu
prevádzkuje v priestoroch na adrese: Majerská cesta 79, 974 0I Banská Bystrica, LY ě. 4324,
parce|a č.295018, k. ú. Banská Bystrica, prenajalých od spoločnosti Prvá poradenská, s.r.o.,
so sídlom Vlkanovská cesta2,976 3I Vlkanová, lČO: +S 861 66L,'.

Ostatné náležitosti rozhodnutia o udelení súhlasu na pfepravu nebezpečných odpadov ostávajú
v platnosti.

Táto zmena tvorí neoddelitel'nú súčasťrozhodnutia o udelení súhlasu na prepravu nebezpečných
odpadov č. OU-BB-OSZP2-2014103552I-21MM zo dňa íI.I2.20I4 v zneni rozhodnutia ě. OUBB-OSZP2-20I71019878-007 zo dř:,a 17.08.2017 .

Osobitné predpisy, ako
rozhodnutia dotknuté.

aj

ostatné ustanovenia zákona o odpadoch

nie sú vydaním tohto

ODÓVODNENIE
Okresnému úradu v sídle kraja príjemca nebezpečnéhoodpadu - spoločnosťPOWER
BATTERY, s.r.o., so sídlom Majerská cesta 36, 974 0I Banská Bystrica, lČO: +1335 009

doručil dňa 05.10.2017 žiadosťo zmenu rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-20I4103552I-21MM zo

dňa 1I.í2.20I4, ktorým mu bol udelený súhlas na prepraw nebezpečných odpadov vzneni

rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-20I7/019878-007 zo dřra 17,08.2017, ktorým bol uvedený súhlas
zmenený,
Zmena rozhodnutia o udelení súhlasu na prepíaw nebezpečných odpadov sa týka zmeny adresy
prevádzky žiadateÍa zariadenia na zbér Ódpadov tj. zadresy: Majerská cesta 69, 974 OI
Banská Bystrica, parcela č,2966, k. ú. Banská Bystrica na adresu: Majerská cesta 79, g74 01
Banská Bystrica, LV č. 4324, k, ú. Banská Bystrica, parcela č. 295018. Priestory prevádzky má
Žiadatet prenajaté od spoločnosti Prvá poradenská, s.r.o., so sídlom Vlkanovská cesta 2,976 3I
Vlkanová,IČo: +s 861 661.

-

Okresný Úrad vsídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-20I71029204-0O2 zo dřr-l3.t0.20l7
upovedomil ÚČastníkov konania o zaóatí správneho konania s tým, že do podkladov rozhodnutia
je možnénahliadnuť na okresnom úrade v sídle Waja, vyjadriť sa k nim a uplatniť svoje návrhy
do 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Upovedomenie bolo účastníkomkonania doruěené
30,t0.20I7. Do termínu vydania rozhodnutia neboli okresnému uradu v sídle kraja doručené
vy'jadrenia, resp. návrhy k predmetnej veci, preto rozhodol na zák|ade návrhu a predložených
podkladov.
Podanie obsahovalo predpísanénáležitosti pre rozhodnutie vo veci a vjeho dokladovej časti boli
tieto listiny:

.

o
l
o

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov ě, OU-BB-OSZP2-20I4103552I-2/\{M zo dňa
II.12.2014 udelený pdjemcovi nebezpečného odpadu Okresným uradom Banská Bystrica,

odborom starostlivosti o životnéprostredie v zneni rozhodnutia
2017 1019878-007 zo dňa í7,08.2017 ;

č. OU-BB-OSZP2-

súhlas naprevádzkovanie zariadeniana zber odpadov č. OU-BB-OSZP3-20I71025785-005

zo dňa 28.09.2017 udelený príjemcovi nebezpečnéhoodpadu Okresným uradom Banská

Bystrica, odborom starostlivosti o životnéprostredie;

súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného
obvodu Okresného uradu Banská Bystrica č. OU-BB-OSZP3-20I71025784-005 zo dňa
28.09.20í7 udelený príjemcovi nebezpečného odpadu Okresným úradom Banská Bystrica,
odborom starostlivosti o životnéprostredie;

zmluva

o

nájme nehnutelhosti

zo dňa

07.09.2017, uzatvorená medzi príjemcom

nebezpečného odpadu a prenajímateťom Prvá poradenská, s.r.o., so sídlom Vlkanovská cesta

o

2,976 31 Vlkanová,IČo: 4386166I;

výpis z obchodného registra okresného súdu Banská Bystrica, oddiel sro, vložka číslo:
2455IlS,

Okresný úrad v sídle kraja po preštudovaní žiadosti ajej dokladovej časti, na základe
uskutočneného správneho konania zmenil rozhodnutie o udelení súhlasu na prepravu
nebezpeČných odpadov a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podťa § 97 ods. l písm, ď) zákona
o odpadoch a súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci
ízemia územného obvodu Okresného úradu Banská Bystrica podťa § 97 ods. 1 písm, f) zákona o
odpadoch zákona o odpadoch mu udelil príslušnýorgán štátnej správy odpadového

hospodárstva.

Vzhťadom na skutočnosť,žepríjemca nebezpečnéhoodpadu je oprávnenýmprevádzkovateťom
zariadenia na zber odpadov v priestoroch na adrese: Majerská cesta 79,9'I4 0I Banská Bystrica,
LV č. 4324, k, ú. Banská Bystrica, parce|a č. 295018, prenajatých od spoločnosti Prvá

poradenská, §.r.o., so sídlom Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČo: 43 861 66I a je
oprávnený zhtomažďovať prepravené nebezpečné odpady vuvedenom zariadeni na zber
odPadov, okresný urad v sídle kraja vyhovel žiadosti pdjemcu nebezpečného odpadu azmen1l
adresu prevádzlq (miesta príjmu odpadov) vo výrokovej časti rozhodnutia z adresy: Majerská
cesta 69, 974 0I Banská Bystrica, parcela ě.2966, k. ú. Banská Bystrica na adresu: Majerská
cesta 79 , 97 4 0I Banská Bystrica.
Preprava nebezpeěných odpadov sa podťa tohto rozhodnutia bude vy,konávať cestnou dopravou,

od držiteťovodpadov zizemia Slovenskej republiky, ktorá bude presahovať izemný obvod
Okresného uradu Banská Bystrica, do zariadenianazber odpadov, ktoré príjemcanebezpečného
odpadu prevádzkuje vpriestoroch na adrese: Majerská cesta'79,974 0I Banská Bystrica, LV č.
4324, parcela č, 295018, k. ú. Banská Bystrica, prenajatých od spoločnosti Prvá poradenská,
s.r.o., so sídlom Vlkanovská cesta 2,976 3I Vlkanová, IČO: +g 861 661.
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia
zákona o odpadoch. Pdjemca nebezpečnéhoodpadu je preto z hťadiska legislatívy platnej na
Úseku odpadového hospodárstva povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy (enza súČasnejplatnosti ďalších rozhodnutí príslušnýchsprávnych orgánov.

Správny poplatok v hodnote 4,00 C podťa položky 162 pism. y) Sadzobníka správnych poplatkov
zákona ě. I45lI995 Z. z. o správnych poplatkoch vznení neskorších predpisov bol zaplatený
formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (€kolok),

PouČenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho
poriadku. Odvolanie sa podáva podťa § 54 ods. I a 2 správneho poriadku v lehote 15
dní odo dňa jeho doruěenia na Okresný úrad Banská Bystrica. Toto rozhodnutie je
moŽné preskumať súdom po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.

Doručísa

1,
2.

POWER BATTERY, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 0I Banská Bystrica
Prvá poradenská, s.r.o., Vlkanovská cesta 2, 9'7 6 3I Vlkanová

Na vedomie po nadobudnutí právoplaúrosti

1.
2,

MŽP SR, Odbor odpadového hospodrárstva, Nám. r. Štura I,8I2 35 Bratislava
SIŽP, Inšpektorát živofiréhoprostredia Banská Bystrica, Odbor inšpekcie odpadového
hospodarstva, Jegorovova 29B,974 0í Banská Bystrica

Ing. Jozef Ratica

vedúci odboru

4

