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OKRESNÝ
ÚRAD
ŽARNOVICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

Číslo: OU-ZC-OSZP-2017/000454

V Žarnovici dňa: 03.03.2017
O k r e s n ý ú r a d Žarnovica
potvrdzuje, že toto rozhodnutie
n a d o b u d l o právopJatnpsL y
dňom
' M > |
podpis
.
y

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa
ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 104
ods. 1 písm. d) v náväznosti na § 108 ods.l 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), príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve a v súlade
s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
udeľuje
súhlas
pre
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
44299311
I.

podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu zaradenými podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov odpadov nasledovne:

Kategória
odpadu

Katalógové Číslo
odpadu

N
N
N
N
N
N
N

080317
130110
130111
130113
130205
130206
130207

N
N
N
N

130208
130501
130502
130503

Názov odpadu

Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
Nechlórované minerálne hydraulické oleje
Syntetické hydraulické oleje
Iné hydraulické oleje
Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie
oleje
Iné motorové, prevodové a mazacie oleje
Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Kaly z odlučovačov oleja z vody
Kaly z lapačov nečistôt
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\
N
N
N
N

130506
130507
130508
150110

N

150111

N

150202

N
N
N
N
N
N
N
N

160111
160113
160601
160602
160107
160114
160121
160213

N

200133

N
N

200121
200135

Olej z odlučovačov oleja z vody
Voda obsahujúca olej z odlučovača olejov
Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečných látkami
Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
vrátane prázdnych tlakových nádob
Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami
Brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
Brzdové kvapaliny
Olovené batérie
Niklovo-kadmiové batérie
Olejové filtre
Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené
v 160209 až 160112
Batérie a akumulátory uvedené v 160101, 160602, 160603 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce batérie
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121
a 200123, obsahujúce nebezpečné časti

Súhrnné ročné množstvo: 15 t/rok
Miestom nakladania s odpadmi: Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska
1043/84, 966 81 Žarnovica
Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie a triedenie nebezpečných odpadov.
Popis nakladania s nebezpečnými odpadmi:
Uvedené druhy odpadov budú zhromažďované v prevádzke. Odpady sú v prevádzke
zhromažďované, utriedené podľa jednotlivých druhov odpadov s následne podľa potreby
a napĺňaní kapacity zariadenia odvážané
a likvidované oprávnenou organizáciou na
nakladanie s odpadmi. Odpady budú zhromažďované vo vyhradených priestoroch,
v uzatvorenom a uzamknutom priestore, zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom. Evidencia odpadov je vedená na evidenčných listoch
o odpadoch.
Podmienky súhlasu:
1. Tento súhlas sa vydáva na dobu určitú: do 28.02.2022
2. Súhlas sa týka iba odpadov uvedených v tomto súhlase.
3. Zhromažďovanie odpadov bude vykonávané iba na miestach uvedených v tomto súhlase
a označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov.
4. Evidenciu odpadov je potrebné viesť podľa druhov odpadov na evidenčných listoch
odpadov osobitne pre každý druh odpadu.
5. Plniť povinnosti pre nakladanie s nebezpečným odpadom a pre prepravu nebezpečného
odpadu v zmysle § 25 a § 26 zákona o odpadoch.
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6. Odpady možno zhromažďovať maximálne 1 rok pred jeho zneškodnením , alebo
maximálne 3 roky pred jeho zhodnotením. V prípadoch dlhších ako uvedené je potrebné
požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t.
7. Každú významnú zmenu v nakladaní s odpadmi, ktoré sú predmetom tohoto súhlasu
prerokovať s tunajším úradom.
8. V prípade požiadavky o predĺženie platnosti udeleného súhlasu, je oprávnený povinný
predložiť žiadosť správnemu orgánu v súlade s § 97 ods. 17 zák. č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
ODÔVODNENIE
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa
13.02.2017 od spoločnosti Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84,
966 81 Žarnovica, žiadosť o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch pre prevádzku Mestský podnik
služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica.

•
•
•
•

Ako podklady pre posúdenie podania slúžili nasledovné doklady:
Žiadosť
Opatrenia pre prípad havárie;
Kópia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Zmluva na odber odpadov.

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu bolo spoplatnené kolkovou známkoti vo výške 11 € podľa Sadzobníka správnych
poplatkov zákone č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie vec posúdil a na
základe výsledkov konania ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom
úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť
môže byť preskúmaná súdom.

Doručí sa:
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica

Telefón
+421/0961645753

Fax

E-mail

Internet

IČO

Ivana, borgulova@minv.sk

www.minv.sk

00151866

