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Rozhodnutie
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
,,ministerstvoo.)
r.
iotztzooa
o pr.prurrá
ieŠl
'BATTERy,
odPadu (ďalej len ,,Nariadenie") oznamovateťovi POWEŘ
s.r.o., Banská
Bystrica, Slovenská republika
udel'uje Podl'a čl. 9 Nariadenia Európskeho parlameniu aŘady

súhlas
na cezhraniČnúPrePravu nebezpečného odpadu za účelomzhodnotenia zúzemia Slovenskej
rePublikY do Rumunskej republiky v celkovom množstve 3500 t s platnosťou od 17,06.2019
do 30.04.2020 v zaríadeni spoločnosti MONBAT RECYCLING SRL, Bucharest,s Ring
Road, No. 228i, 39 Parcel, City Pantelimon, Ilfov, District, Rumunská republika činnosťou
R4 - recyklácialspátné ziskavanie kovov azličeninkovov.
súhlas sa vzt'ahuje na cezhraničnúprepravu nebezpečnéhoodpadu:
' druh odpadu je podl'a vyhlášky MŽP SR č. 36512015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odPadov v zneni vyhláŠky č.320/20t7 Z.z,, zaradený pod katalógovým číslom:
16 06 01

o

- olovené batérie - nebezpečný odpad;

druh odPadu je podl'a Nariadenia zaradený do ,,Žltého'o zoznamlJodpadov, príloha IV, kód
odpadu podťa Prílohy VIII k Bazilejskému dohovoru:

A1160

-

odpadové olovené akumulátory, celé alebo drvené.
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Podmienky súhlasu:

1. Doklad

oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu (ďalej len ,,doklad
o oznámenÍ") SK 000483, potvrdený v položke č. 20 a2I ministerstvom je
neoddelitelhou súčasťoutohto súhlasu a prepraÝa odpadu musí byť vykonaná v súlade
o

s údajmi v tomto

tlačive.

2. Vprípade, že preprava

odpadu na zhodnotenie do zariaďenia nemóže byt ukončená
v súlade s oznámením alebo zmluvou a odpad sa nachádza na územíštátu určenia,
oznamovatel zabezpeČÍvrátenie prepravy spáť do krajiny odoslania. K spátnej pfeprave
odpadu bude potrebné nové predchádzajúce písomné oznámenie.

3,

Každúzmenu údajov uvedených v oznámeni vrátane všetkých prlložených podkladov je
potrebné ihneď oznámiť ministerstvu.

4.
5,
6,

Charakter a zloženle odpadu určenéhona prepravu musí zodpovedať oznámeniu.

7.

Množstvo prepraveného odpadu nesmie prekročiťcelkové povolené množstvo 3500

t,

Najneskór tri pracovné dni pred začiatkom prepravy zašle oznamovateť kópiu Dokladu
o pohybe pre cezhtaničnépohybylprepravy odpadu (ďalej len ,,Doklad o pohybe")
príslušným dotknutým orgánom a príjemcovi (elektronická adresa ministerstva určená na
zasielanie Dokladu o pohybe j e,,movement. documents @enviro. gov. sk").
Každá preprava odpadu bude sprevádzaná originálom alebo kópiou:
tohto súhlasu,
Dokladu o oznámení (SK 000483),
Dokladu o pohybe (SK 000483).

o
o
o

8.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadu potvrdí príjem odpadu vpoložke č. 18 na Doklade
o pohybe. Kópiu potvrdeného Dokladu o pohybe zašIe zariadenie na zhodnocovanie
odpadu oznamovateťovi a príslušným dotknutým orgánom najneskór do troch dní odo dňa
prljatta odpadu (elektronická adresa ministerstva určená na zasielanie Dokladu o pohybe
je,,movement.documents@enviro.gov,sk").

9.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadu potvrdí zhodnotenie odpadu v položke č. 19 na
Doklade o pohybe. Kópiu potvrdeného Dokladu o pohybe zašIe zariadenie na
zhodnocovanie odpadu oznamovateťovi a príslušnýmdotknutým orgánom najneskór do
jedného kalendárneho roka po prijatí odpadu (elektronická adresa ministerstva určená na
zasielanie Dokladu o pohybe j e,,movement.documents@enviro,gov.sk"),

ktory bude vykonávať predmetnú cezhraničnúprepravu odpadov, musí mať
platné poistenie zodpovednosti za škodu spósobenú tretím stranám, platné na územi
Slovenskej republiky v čase prepravy.

10. Dopravca,

71,Cezhraničná preprava nebezpečných odpadov za účelomzhodnotenia bude uskutočnená
po plánovanej prepravnej trase cez hraničný priechod na výstupe z ilzemia Slovenskej
republiky ŠahylParassapuszta ( SK/HU) cestnou dopravou.
12.

Zmluva medzi oznamovatel'om a príjemcom o zhodnotení odpadu musí byt uzavretá
a Účinná v čase oznámenia a potom počas trvania prepravy, kým sa nevydá osvedčenie

podťa č1. 15 písm, e) alebo č1. 16 písm. e) Nariadenia.
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13. Predmetné rozhodnutie platí len vtedy, ak je platná ťrnančná zábezpeka alebo rovnocenné
poistenie podťa č1. 6 Nariadenia a podťa § 87 zákona č. 7912016 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov.
14. Predme tné rozhodnutie platí len vtedy, ak je platné rozhodnutie príslušnéhoorgánu miesta

urČenia (Ministry of Environment and Water Management,
Protection Agency, Splaiul Independenteí, nr.294, Sector
Rumunská republika).

National Environmental
6, cod 060031 Bukurešť,

SpoločnosťPOWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
požiadala ministerstvo o udelenie povolenia na cezhraničnúprepravu nebezpečného odpadu olovené batérie (katalógové čísloodpadu: 160601*) zúzemia Slovenskej republiky do
Rumunskej republiky. Účelom cezhraníčnej prepravy nebezpečného odpadu je zhodnotenie
odpadu v zariadeni spoločnosti MONBAT RECYCLING SRL, City Pantelimon, Ilfov,
District, Rumunská republika činnosťouR4 - recyklácialspátné získavanie kovov a zlúčenin
kovov.
SpoločnosťPOWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika má so
spoloČnosťouMONBAT RECYCLING SRL, City Pantelimon, Ilfov, District, Rumunská
republika uzatvorenú Zmluvu o zhodnotení zo dňa 12.12.2018, predmetom ktorej je
zhodnotenie nebezpečného odpadu (katalógové čísloodpadu: 16 06 01*).

Zhodnocovanie nebezpečného odpadu - predbežne zmiešaný odpad zložený
je označený ako nebezpečný (katalógové číslo
odpadu: 19 02 04*), ktorý je výsledkom zhodnocovania činnosťou R4 v spoločnosti
MONBAT RECYCLING SRL, City Pantelimon, Ilfov, District, Rumunská republika, je
zabezpečenéspoločnosťou Sun Tur EOOD, str. Trepetllka 74, Sofia, Bulharská republika.
SpoločnosťMONBAT RECYCLING SRL, City Pantelimon, Ilfov, District, Rumunská
republika máplatný súhlas (notifikácia č, RO 180021) na cezhraničnúprepravu nebezpečných
odpadov (katalógové čísloodpadu: 19 02 04*) zRumunskej republiky do Bulharskej
republiky za účelomzhodnocovania v zariadeni spoločnosti Sun Tur EOOD, str. Trepetlika
14, Sofia, Bulharská republika činnosťouR3 recyklácia alebo spátné získavanie
organických látok, ktoré sa nepoužívajúako rozpúšťadlá(vrátane kompostovania a iných
z odpadov, zktorých aspoň jeden odpad

bio1o

gických transformačných proces ov).

Zhodnocovanie nebezpečného odpadu trosky z pwého a druhého tavenia
(katalógové čísloodpadu: 10 04 01x), ktorý je výsledkom zhodnocovania činnosťou R4 v
spoločnosti MONBAT RECYCLING SRL, City Pantelimon, Ilfov, District, Rumunská
republika, je zabezpečenéspoločnosťou Eco Trading Company LTD, ,,Anton Pavlovich
Chekhov" Str., No. 3, Sofia, Bulharská republika, SpoločnosťMONBAT RECYCLING SRL,
City Pantelimon, Ilfov, District, Rumunská republika má platný súhlas (notifikácia č. RO
190006) na cezhraničnúprepravu nebezpečných odpadov (katalógové čísloodpadu 10 04
0I*) z Rumunskej republiky do Bulharskej republiky za účelomzhodnotenia v zariadeni
spoloČnosti Eco Trading Company LTD, ,,Anton Pavlovich Chekhov" Str., No. 3, Sofia,
Bulharská republika činnosťami R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou
z činnostíRl až R1 1/R4 - recyklácialspátné získavanie kovov a zlúěeninkovov.
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PrísluŠnýorgán miesta určenia (Ministry of Environment and Water Management,
Protection Agency, Splaiul lndependentei, nr.294, Sector 6, cod
060031 Bukurešť,Rumunská republika) vydal dňa 04,04.2019 podla č1.8 (2) Nariadenia
Potvrdenie o prijatí oznámenia a dňa 04.04.20I.9 súhlas na cezhraničnú prepťavu
nebezpeČnéhoodpadu (katalógové čísloodpadu 16 06 01*) vcelkovom množstve 3500 ton
zúzemia Slovenskej republiky do Rumunskej republiky s tranzitom cez í,zemie Maďarska.

National Environmental

SPoloČnosť POWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika
oznámlla ministerstvu, že ťtnančnázábezpeka (záruka) podťa čl, 6 Nariadenia vo výške 67
590,- Eur (slovom: šesťdesiatsedemtisícpáťstodeváťdesiat Eur) bola zložená v prospech
ministerstva. Originál dokladu o zloženi kaucie bol ministerstvu doručený dňa I7 .06.2019.
Správny poplatok v hodnote 50,- € podťa položky |62 v) zákona č. I45lI995 Z. z.
o sPrávnych poplatkoch v znení neskoršíchpredpisov bol zaplatený prostredníctvom
platobného systému eKolok.

Ministerstvo na záklaďe preskúmania oznámenia zistilo, že sú splnené podmienky pre
udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov v rámci spoločenstv a s tranzitom alebo
bez tranzitu cez tretie krajiny na zhodnotenie podfa Nariadenia.

Ing. Peter Šimurka

riaditeť odboru

Doručuje sa:
1. Government Office of Pest County, Department for Environment nad Nature, Mészáros
utca 58la, 101 3 Budapest, Mad'arsko
2. Ministry of Environment and Water Management, National Environmental Protection
Agency, Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, cod 060031 Bukurešť, Rumunská
republika
3. MONBAT RECYCLING S.R.L., Bucharest's Ring Road, No. 228Ii,39 Parcel, City
Pantelimon, Ilfov District, Rumunská republika
Na vedomie:

1. Okresný Úrad Banská Bystrica, Odbor

2.

starostlivosti o životnéprostredie, Námestie
L. Stúra I,974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
SŽP,Bratislava, Slovenská republika
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