OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 5943 1

974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

25. 09. 2020

OU-BB-OSZP3-2020/025812-004
Vybavuje

ROZHODNUTIE
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“) mení rozhodnutie Okresného úradu
Banská Bystrica, vydané pod č. OU-BB-OSZP3-2017/025784-005 zo dňa 28.09.2017,
ktorým bol vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
Popis konania / Účastníci konania
1. POWER BATTERY, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica
2. Prvá poradenská, s.r.o., Vlkanovská cesta 2, 976 31 Vlkanová
Výrok rozhodnutia
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
rozhodol:
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o odpadoch“)
mení
rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, vydané pod č. OU-BB-OSZP3-2017/025784-005 zo dňa 28.09.2017,
ktorým bol vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy pre:
Obchodné meno: POWER BATTERY, s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 335 009
Prevádzka: Majerská cesta 79
974 01 Banská Bystrica
n a s l e d o v n e:
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1. vo výrokovej časti rozhodnutia sa do zoznamu odpadov dopĺňajú nasledovné druhy odpadov podľa Vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
Kat.č. Názov odpadu: Kategória
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
Ostatné náležitosti citovaného rozhodnutia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Odôvodnenie
Spoločnosť POWER BATTERY, s r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 335 009,
požiadala tunajší úrad listom doručeným dňa 08.09.2020 o zmenu rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch pre
prevádzku na Majerskej ceste 79 v Banskej Bystrici. Predmetom zmeny rozhodnutia, vydaného pod č. OU-BBOSZP3-2017/025784-005 zo dňa 28.09.2017, je doplnenie odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s k. č. 08 03 17, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 06, 16 10 01,
20 01 21, 20 01 23, 20 01 35. Priestory má spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica v prenájme od
spoločnosti Prvá poradenská, s.r.o., Vlkanová cesta 2, 976 31 Vlkanová, IČO: 43 861 661.
Účastníci konania boli listom pod č. OU-BB-OSZP3-2020/025812-002 zo dňa 10.09.2020 upovedomení o začatí
správneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci zmeny rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy. Dňa 23.09.2020 sa uskutočnilo ústne pojednávanie.
Na základe vykonaného správneho konania a z podkladov pre vydanie zmeny rozhodnutia, ktoré sú súčasťou
priloženej žiadosti, zmenil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané
rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona o odpadoch tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňajú
podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, odpady kategórie ,,nebezpečný“
skupina č. 08, 13, 15, 16, 20 (08 03 17, 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 06, 16 10 01, 20 01 21,
20 01 23, 20 01 35).
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- fotokópia súhlasu č. OU-BB-OSZP3-2017/025784-005 zo dňa 28.09.2017;
- fotokópia Ramcovej zmluvy č. Z54200009 so spoločnosťou EBA, s.r.o., Bratislava;
- fotokópia Zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica;
- fotokópia Zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi zmluvnými stranami spoločnosť Prvá
poradenská, s.r.o., Vlkanová a spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o., Banská Bystrica zo dňa
07.09.2017;
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
Správny orgán uložil žiadateľovi v pôvodnom rozhodnutí podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho
vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia a životného prostredia a vzťahujú sa aj na túto vykonanú
zmenu.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Podanie žiadosti o vydanie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy bolo
spoplatnené vo výške 4,00€ podľa položky 162 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 zák. č. 71/67 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
Doručuje sa
POWER BATTERY, s. r. o.
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Prvá poradenská, s.r.o.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová
Slovenská republika
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
Údaje elektronického úradného dokumentu
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