Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 96/50
960 01 Zvolen
Číslo : OU-ZV-OSZP-2019/004585/RAP/rozh

Zvolen, 27. 03. 2019

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
v zmysle §2 ods. 3 a 6 a §3 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva 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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) na základe vykonaného
správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) udeľuje

súhlas
podľa §97 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa
písmen a/ a c/ vrátane zberného dvora (ďalej len súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov) pre :
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Prevádzka
Sídlo zariadenia
Miesto nakladania s odpadmi

:
:
:
:
:
:

Spôsob nakladania s odpadmi
Dátum začatia prevádzky
Platnosť súhlasu

:
:
:

ESPIK Group s. r. o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46 754 768
ESPIK Group s. r. o. , Prevádzka Budča
Klinovisko 716, 962 33 Budča
Vyhradené priestory v hale, v skladoch a na
spevnených plochách v rámci oploteného areálu
Bioplynovej stanice (zariadenia na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov)
Klinovisko 716, Budča
zber odpadov
apríl 2019
31. 03. 2024 (za podmienky prevádzkovania
zariadenia v súlade s aktuálne platnou legislatívou)

Č. j.: OU-ZV-OSZP-2019/004585/RAP/rozh

2

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať
všeobecne platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí, musia byť
dodržané bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s odpadmi a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia,
ako aj životného prostredia, t. j. nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo –
technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle
spracovaných bezpečnostných opatrení.
Technické údaje o zariadení a popis činností v ňom vykonávaných :
Zariadenie na zber odpadov prevádzkované spoločnosťou ESPIK Group s. r. o., so sídlom
Orlov 133, 065 43 Orlov bude na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov umiestnené vo
vyhradených priestoroch technologickej haly a v prípade potreby na spevnených plochách v
oplotenom areáli Bioplynovej stanice Budča, vo vlastníctve spoločnosti Bioplyn Budča spol. s r. o.,
so sídlom prevádzky Klinovisko 716, 962 33 Budča.
Súčasťou zariadenia bude kontajner rozmerov 2,5 x 6,0 x 2,4 m umiestnený vo vyhradenej
prenajatej časti technologickej haly, v ktorom bude umiestnená umývacia linka a hygienizačné
zariadenie na hygienizáciu nádob resp. obalov, určených na prepravu biologicky rozložiteľných
odpadov a vedľajších živočíšnych produktov určených na zhodnotenie na základe zmluvného
vzťahu so subjektom oprávneným na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Druhý
kontajner rovnakých rozmerov bude slúžiť na prechodné uskladnenie týchto nádob pred ich ďalším
použitím. V prípade potreby môže na zhromaždenie odpadov pred ich zhodnotením slúžiť
vyhradená časť spevnených plôch (v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov).
Predmetom zberu budú odpady charakteru biologicky rozložiteľných odpadov, zaradené
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii O
– ostatný odpad v rozsahu uvedenom v predloženej žiadosti a vedľajšie živočíšne produkty
definované v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ako materiály kategórie
2 a kategórie 3.
Kapacita zariadenia je stanovená kapacitou nádob určených na zber odpadov v rámci
zmluvou vyhradených priestorov.
Technické podmienky prevádzky zariadenia :
Priestory a plochy určené na zhromažďovanie odpadov musia byť dostatočne označené a
navrhnuté a prevádzkované tak, aby boli zabezpečené proti vplyvu škodlivých látok, aby nemohlo
dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, k poškodeniu hmotného majetku. Nádoby
a obaly určené na zhromažďovanie odpadov musia zabezpečené pred odcudzením a pred
vonkajšími nežiaducimi vplyvmi, musia byť pevné a dostatočne odolné voči mechanickému
poškodeniu a proti chemickým vplyvom.
V prípade ich nežiaduceho, resp. nekontrolovaného výskytu odpadov nevhodných na
zhodnotenie, resp. nebezpečných odpady musia byť kontajnery, sudy, nádoby a iné obaly, v ktorých
budú tieto odpady zhromažďované odlíšené od nádob, v ktorých budú zhromažďované odpady
určené na zhodnotenie.
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Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia :
Odborná technická pomoc je zabezpečená prostredníctvom odborne zaškolenej osoby, ktorej
úlohou je zabezpečovanie činnosti zariadenia na zber odpadov v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a kontrola dodržiavania pracovných postupov uvedených v
Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Zariadenie na zber odpadov bude
riadne označené v zmysle platnej legislatívy.
Predmetom zberu sú odpady zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne :
Číslo skupiny
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
Kategória
podskupiny a
odpadu
druhu odpadu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA,
POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A
SPRACOVANIA POTRAVÍN
02 01
02 01 01
02 01 02
02 01 03
02 01 06
02 01 07
02 02
02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 03

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA,
POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA
kaly z prania a čistenia
O
odpadové živočíšne tkanivá
O
odpadové rastlinné tkanivá
O
zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady,
oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
O
odpady z lesného hospodárstva
O
ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH
POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
kaly z prania a čistenia
O
odpadové živočíšne tkanivá
O
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O

02 03 01
02 03 03
02 03 04
02 03 05

ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH
OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z
KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY
KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU , PRÍPRAVY MELASY
A FERMENTÁCIE
kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
O
odpady z extrakcie rozpúšťadlami
O
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O

02 04
02 04 03
02 04 99

ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpady inak nešpecifikované

02 05
02 05 01
02 05 02

ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

O
O
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02 06
02 06 01
02 06 03

ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O

02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH
NÁPOJOV (OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA)
odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
odpad z destilácie liehu
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpady inak nešpecifikované

02 07 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05
02 07 99

O
O
O
O

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA,
LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01
03 01 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU
odpadová kôra a korok
O

03 03
03 03 02
03 03 11

ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY
usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)
O
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné
ako uvedené v 03 03 10
O

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO
PRIEMYSLU

04 01
04 01 01
04 01 07
04 01 99

ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU
odpadová glejovka a štiepenka
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujúce chróm
odpady inak nešpecifikované

04 02
04 02 10

ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU
organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky )

16
16 03
16 03 06

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU
VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY
organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
O

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ
ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ
VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 08
19 08 02
19 08 05
19 08 09

ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ
odpad z lapačov piesku
O
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
O
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé
oleje a tuky
O
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako
uvedené v 19 08 11
O

19 08 12

O
O

O
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19 08 14
19 08 99

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené
v 19 08 13
odpady inak nešpecifikované

5

O

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH
ZLOŽIEK ZOSEPAROVANÉHO ZBERU

20 01

SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV (OKREM
15 01)

20 01 08
20 01 25

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
jedlé oleje a tuky

20 02
20 02 01

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV (VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV)
biologicky rozložiteľný odpad

20 03
20 03 02
20 03 04
20 03 06

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY
odpad z trhovísk
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie

O
O

O
O
O

Podmienky súhlasu :
1.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné zabezpečiť plnenie povinností
vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatných s ním súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov. Zariadenie je potrebné prevádzkovať v súlade s
prevádzkovým poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

2.

Pri prevádzkovaní zariadenia musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa
technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia a to tak vo vzťahu
k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia. Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzať v zariadení na zber odpadov je potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

3.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov a v ňom vykonávaných činnostiach je potrebné
rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva. Pri zbere odpadov je potrebné v prvom
rade zabezpečiť odovzdanie na účely zhodnotenia, resp. recyklácie.

4.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov musia byť rešpektované legislatívou
ustanovené technické požiadavky na jeho prevádzku. Časť priestorov vyhradených na účely
zariadenia na zber odpadov bude potrebné označiť v súlade s požiadavkami príslušnej
legislatívy.

5.

Nakladať s odpadmi je možné len v priestoroch a plochách, na ktoré boli vydané príslušné
súhlasy oprávňujúce prevádzkovateľa užívať ich na daný účel v súlade s nájomnou zmluvou.

6.

Prevádzkovateľ zariadenia prevezme do zariadenia na zber odpadov len tie druhy odpadov,
kategórie O – ostatný odpad, ktoré bude schopný odovzdať na zhodnotenie subjektu
oprávnenému na túto činnosť na základe príslušných povolení. Znečistené, alebo
nevyhovujúce zložky odpadu prevádzkovateľ neprevezme. V prípade, že v rámci dodávky
budú do zariadenia umiestnené odpady nevyhovujúcej kvality nevhodné na zhodnotenie,
zabezpečí prevádzkovateľ ďalšie nakladanie s nimi v súlade s platnou legislatívou.
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7.

V prípade, že bude mať spoločnosť zámer do zariadenia umiestniť odpady s koncovým
číslom odpadu 99, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť analýzy týchto odpadov, ktoré
musia preukázať ich zaradenie do kategórie O – ostatný odpad. V prípade, že odpady budú
vykazovať nebezpečné vlastnosti, nebude ich umiestnenie v zariadení na zber odpadov za
účelom následného zhodnotenia možné.

8.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov je potrebné zamedziť dlhodobému
zhromažďovaniu odpadov, resp. zhromažďovaniu odpadov nad rámec kapacity nádob
a obalov určených na zber odpadov.

9.

Zariadenie na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť tak, aby bolo zamedzené,
neodbornej manipulácii s odpadmi, resp. k ich s odcudzeniu.

10.

V prípade ukončenia činnosti zariadenia na zber odpadov budú všetky odpady odovzdané
osobám oprávneným s nimi nakladať. Kontajnery, zberné nádoby, ako aj ostatné priestory
a manipulačné plochy prislúchajúce k zariadeniu budú mechanicky vyčistené a zabezpečené
tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.

11.

Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov.
Povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a nariadení zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté (najmä
zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v aktuálne platnom znení a s ním súvisiace
právne predpisy).

12.

Nakladanie so vstupnými surovinami a odpadmi spĺňajúcimi definíciu vedľajších živočíšnych
produktov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa
stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených
produktov neurčených na ľudskú spotrebu je potrebné vykonávať v súlade s týmto nariadením
a príslušnou, s ním súvisiacou legislatívou.

Odôvodnenie :
Listom zo dňa 05. 03. 2019 zaevidovaným na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti
o životné prostredie dňa 06. 03. 2019 požiadala spoločnosť ESPIK Group s. r. o. , so sídlom Orlov
133, 065 43 Orlov o udelenie na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Predmetom zberu budú odpady charakteru biologicky rozložiteľných odpadov, zaradené
v zmysle Katalógu odpadov v kategórii O – ostatný odpad. Zariadenie na zber odpadov
prevádzkované spoločnosťou ESPIK Group s. r. o., so sídlom Orlov 133, 065 43 Orlov bude na
základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov umiestnené vo vyhradených priestoroch
technologickej haly, v samostatnom kontajneru a v prípade potreby na spevnených plochách v
oplotenom areáli Bioplynovej stanice Budča, vo vlastníctve spoločnosti Bioplyn Budča spol. s r. o.,
so sídlom prevádzky Klinovisko 716, 962 33 Budča. Súčasťou zariadenia bude kontajner rozmerov
2,5 x 6,0 x 2,4 m umiestnený vo vyhradenej prenajatej časti technologickej haly, v ktorom bude
umiestnená umývacia linka a hygienizačné zariadenie na hygienizáciu nádob resp. obalov,
určených na prepravu biologicky rozložiteľných odpadov a vedľajších živočíšnych produktov
určených na zhodnotenie na základe zmluvného vzťahu so subjektom oprávneným na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Druhý kontajner rovnakých rozmerov bude
slúžiť na prechodné uskladnenie týchto nádob pred ich ďalším použitím. V prípade potreby môže na
zhromaždenie odpadov pred ich zhodnotením slúžiť vyhradená časť spevnených plôch (v zmysle
Zmluvy o nájme nebytových priestorov).
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Za účelom posúdenia predloženej žiadosti Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ako príslušný správny orgán v súlade s §18 zákona č. 71/1967 Zb. správneho
zákona upovedomil listom číslo OU-ZV-OSZP-2019/004585/RAP/up zo dňa 12. 03. 2019
účastníkov konania o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov a zároveň v súlade s §21 tohto zákona nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 21. 03. 2019 v priestoroch plánovanej prevádzky
spoločnosti ESPIK Group s. r. o., umiestnenej v areáli Bioplynovej stanice, so sídlom Klinovisko
716, 962 33 Budča.
K žiadosti a k ústnemu pojednávaniu boli doložené nasledovné náležitosti :

Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov ;

Stanovisko – Odborná pomoc vydaná Okresným úradom Stará Ľubovňa, odborom
starostlivosti o životné prostredie listom číslo OU-SL-OSZP-2018/001844-002 zo dňa 29. 01.
2018 v zmysle §56 písm. e/ zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, že činnosť „Zber, skladovanie iného ako nebezpečného odpadu“ nepodlieha
posudzovaniu, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a nie je predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona ;

Rozhodnutie Okresného úradu Stará Ľubovňa číslo OU-SL-SZP-018/000672-010/Pv zo dňa
09. 02. 2018, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
v sídle spoločnosti ;

Pridelenie Úradného čísla Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky č.
k. 2017/3532-264 zo dňa 19. 09. 2017 v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009 ;

Súhlasné stanovisko Obce Budča k zriadeniu prevádzky na zber biologicky rozložiteľného
odpadu vydané listom značky A/2019/340 zo dňa 26. 02. 2019 ;

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelené pre spoločnosť Eko – Bio
Budča s. r. o. ;

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie – súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelené pre spoločnosť Bioplyn Budča
spol. s. r. o. ;

Zmluva o spolupráci (Zmluvné zabezpečenie konečného príjemcu odpadu) ;

Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá s vlastníkom – so spoločnosťou Bioplyn
Budča s. r. o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava ;

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov ;

Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku vo výške 11,0 €, vydané Slovenskou poštou
a. s., uhradené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v aktuálne
platnom znení ;
Súčasťou spisového materiálu je Zápis z ústneho pojednávania spojeného s miestnym
šetrením zo dňa 21. 03. 2019, v ktorom účastníci konania vyslovili súhlasné stanoviská k zriadeniu
a prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov. Obec Budča, ako účastník konania, vydala
k zriadeniu prevádzky na zber biologicky rozložiteľného odpadu listom značky A/2019/340 zo dňa
26. 02. 2019 aj súhlasné písomné stanovisko so zriadením vyššie uvedenej prevádzky, ktoré bolo
súčasťou podkladov k predloženej žiadosti.
Z hľadiska náležitostí pre udelenie súhlasu zo strany Okresného úradu Zvolen, odboru
starostlivosti o životné prostredie obsahovala predložená žiadosť všetky podklady v súlade
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve potrebné pre vydanie rozhodnutia.
Pri ústnom pojednávaní a miestnom šetrení bolo zistené, že podmienky vytvorené pre zber
odpadov v zariadení na zber odpadov, zmluvné zabezpečenie pre ďalšie nakladanie so všetkými
druhmi odpadov, ktoré sú predmetom zberu s oprávnenými subjektmi, vytvárajú predpoklad pre
zabezpečovanie činností vykonávaných v súlade s aktuálne platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve.

Č. j.: OU-ZV-OSZP-2019/004585/RAP/rozh
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Priestory, plochy a nádoby určené na ich zber sú pre uvedenú činnosť z pohľadu požiadaviek
legislatívy vyhovujúce a postačujúce.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
na úseku odpadového hospodárstva zaviazal podmienkami súhlasu spoločnosť k prevádzkovaniu
zariadenia na zber odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
Prevádzkovateľ bol upozornený na skutočnosť, že vydané rozhodnutie nenahrádza
vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti vyplývajúce pre
prevádzkovateľa z ustanovení iných všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení
zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté. Uvedené skutočnosti sa týkajú najmä zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v aktuálne platnom znení a s ním súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov a potreby nakladania so vstupnými surovinami a odpadmi
spĺňajúcimi definíciu vedľajších živočíšnych produktov z materiálu kategórie 2 a kategórie 3
podľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 a príslušnou,
s ním súvisiacou legislatívou.
Na základe vykonaného správneho konania, po preskúmaní predložených dokladov,
náležitostí k žiadosti pre udelenie súhlasu a jemu známych skutočností nezistil správny orgán
žiadne dôvody, ktoré by bránili udeleniu požadovaného súhlasu a rozhodol tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti
o životné prostredie. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možné
preskúmať súdom.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Doručuje sa :




ESPIK Group s. r. o., Námestie sv. Mikuláša 23, 064 01 Stará Ľubovňa
Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča
Bioplyn Budča spol. s r. o., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava

