
OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2020/011134-003

Lučenec
28. 10. 2020

Rozhodnutie
na udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

Popis konania / Účastníci konania
v zmysle § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch pre držiteľa odpadov Odpady s.r.o., Ulica partizánska 1071/6,
984 01 Lučenec

Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) v
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (zákon o správnom konaní)

u d e ľ u j e

podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
pre držiteľa odpadov:

Obchodné meno: Odpady s.r.o.
Sídlo: Ulica partizánska 1071/6, 984 01 Lučenec
IČO: 53 134 931

Miesto nakladania s odpadom :
Zberňa nebezpečného odpadu – akumulátorov, Fiľakovská cesta, Lučenec, parc. C-KN č. 7572/7, k.ú. Lučenec
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi pozostáva zo zberu, výkupu, prepravy a zhromažďovania odpadov. Preprava
odpadu pozostáva z prepravy odpadu od jednotlivých pôvodcov do zariadení na zber odpadu, ako aj prepravy odpadu
od jednotlivých pôvodcov priamo do zariadenia na zber odpadov.

I.
Súhlas sa udeľuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy odpadu vlastnou dopravou v okrese
Lučenec, pre druhy odpadov, ktoré sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu, názov odpadu

16 06 01 olovené batérie
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie
a akumulátory obsahujúce tieto batérie
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Súhrnné množstvo nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane množstva, ktoré sa ročne prepraví od jednotlivých
pôvodcov do zariadenia na zber odpadu – do 1 800 ton/rok. Nebezpečné odpady budú prepravované a
zhromažďované v certifikovaných kontajneroch/nádobách určených na tento účel, v nepriepustných, označených
identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Platnosť súhlasu sa udeľuje v termíne do 30.10.2023.
Podmienky súhlasu:

1) Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a to najmä:
ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
2) Zabezpečiť prepravu odpadov v súlade s ustanovením § 26 zákona o odpadoch a prepravu vykonávať dopravnými
prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných
vecí. Ak si prepravu pôvodca nevykoná sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa zákona č.
56/2012 Z.z. o cestnej doprave (povinnosti prepravcu § 20 zákona o odpadoch).
3) Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.

II.
Neudeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy odpadu vlastnou dopravou v okrese
Lučenec, pre druhy odpadov, ktoré sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu, názov odpadu

16 06 02 niklovo-kadmiové batérie

nakoľko držiteľ odpadov nepredložil zmluvu na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia uvedeného druhu
nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Návrh na začatie konania podal dňa 16.09.2020 držiteľ odpadov Odpady s.r.o., Ulica partizánska 1071/6, 984 01
Lučenec, IČO: 53 134 931 vo veci udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy
podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch od jednotlivých pôvodcov do zariadenia na zber nebezpečného odpadu,
uvedeného vo výrokovej časti rozhodnutia. Držiteľ odpadov žiada o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, ktorým sa rozumie nakladanie s použitým olovenými
batériami a akumulátormi, vykúpenými v zariadení na zber odpadu, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 16 06 01, 16 06 02 a 20 01 33. Držiteľ odpadov má uzatvorenú zmluvu
so spoločnosťou SIBIN s.r.o. Haniska 437, 044 57 Haniska na zber , prepravu a ďalšie nakladanie s použitými
batériami a akumulátormi pre kategórie odpadu 16 06 01 a 20 01 33. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
môže byť udelený držiteľovi až po splnení všetkých zákonných podmienok, ustanovených v § 24 ods. 1 a 2
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Nakladanie s
olovenými batériami bude pozostávať zo zberu, výkupu, prepravy a zhromažďovania do doby zabezpečenia prepravy
oprávnenou organizáciou do zariadenia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov. Miestom
zberu odpadov a miestom nakladania s odpadmi priestory zberne nebezpečného odpadu – akumulátorov, Fiľakovská
cesta, Lučenec. Objekt je vo vlastníctve spoločnosti STAVOÚNIA a.s. Fiľakovská cesta 284, Lučenec na základe
predloženej nájomnej zmluvy „Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2020“ zo dňa 28.09.2020. Z uvedeného
dôvodu správny orgán určil vlastníkovi nehnuteľnosti postavenie účastníka konania. Nakoľko tunajšiemu úradu
sú známe všetky skutočnosti vo veci konania a predložená žiadosť obsahuje potrebné náležitosti podania, bolo od
miestneho zisťovania upustené. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie priznal uvedenému
vlastníkovi postavenie účastníka konania o čom ho písomne upovedomil listom č. OU-LC-OSZP-2020/011134-002
zo dňa 07.10.2020. V lehote určenej tunajším úradom účastník konania neuplatnil žiadne pripomienky alebo
námietky ku konaniu.
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neudelil súhlas pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi zaradenými
podľa Katalógu odpadov ako „16 06 02 niklovo-kadmiové batérie“, nakoľko držiteľ odpadov nepredložil zmluvu na
zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia uvedeného druhu nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať
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v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Podklady pre vydanie rozhodnutia:
1) Zmluva ODPADY/SIBIN o odbere odpadu batérií a akumulátorov a ich následnom zhodnotení uzatvorená so
spoločnosťou SIBIN s.r.o. Haniska
2) Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2020 zo dňa 28.09.2020
3) Opatrenia pre prípad havárie v odpadovom hospodárstve (Havarijný plán)
4) Dohoda o skončení nájmu uzatvorená medzi STAVOÚNIA a.s. Lučenec a Battery s.r.o., Jókaiho 312, 984 01
Lučenec zo dňa 28.09.2020

Správny poplatok vo výške 11 eur bol uhradený prostredníctvom kolkových známok, v súlade s položkou 162 písm.
f) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Pre určenie zodpovednosti za
odpady, ako aj zabezpečenia ochrany životného prostredia boli uložené podmienky pri nakladaní s odpadmi vrátane
ich prepravy. Držiteľ splnil podmienku uvedenú v § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, pre udelenie súhlasu na
nakladanie s odpadmi. Z dôvodu sledovania trvale vysokej úrovne dodržiavania zákonných podmienok pri nakladaní
s odpadom v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch bol súhlas udelený na dobu určitú do 30.10.2023.
Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov. Na základe uvedených
skutočností orgán štátnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo
dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
republiky 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194

Doručuje sa
Odpady s. r. o., Ulica partizánska 1071/6, 984 01  Lučenec, Slovenská republika


