OKRESNÝ ÚRAD VEĽKÝ KRTÍŠ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. A. H. Škultétyho 11

990 01 Veľký Krtíš
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

30. 09. 2020

OU-VK-OSZP-2020/006807-004
Vybavuje

ROZHODNUTIE
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora
Popis konania / Účastníci konania
Obec Záhorce v zastúpení PaedDr. Branislavom Kázmerom, starostom obce, listom zo dňa 10.09.2020 požiadala o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora /
Obec Záhorce
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Veľký Krtíš, 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 znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 § 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 (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
udeľuje súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
na prevádzkovanie zberného dvora pre Obec Záhorce, IČO: 00319694.
1. Predmetom súhlasu sú odpady uvedené v Prílohe č.1 k vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č.320/2017 Z. z.
Číslo druhu odpadu: 20 01 01
Názov druhu odpadov: papier a lepenka
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 02
Názov druhu odpadov: sklo
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 03
Názov druhu odpadov: viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
Kategória odpadu : ostatný odpad
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Číslo druhu odpadu: 20 01 10
Názov druhu odpadov: šatstvo
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 11
Názov druhu odpadov: textílie
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu : 20 01 21
Názov druhu odpadov: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Kategória odpadu: nebezpečný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 23
Názov druhu odpadov: vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Kategória odpadu : nebezpečný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 25
Názov druhu odpadov: jedlé oleje a tuky
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 35
Názov druhu odpadov: vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23
obsahujúce nebezpečné časti
Kategória odpadu: nebezpečný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 36
Názov druhu odpadov: vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 01 39
Názov druhu odpadov: plasty
Kategória odpadu : ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 02 01
Názov druhu odpadov: biologicky rozložiteľný odpad
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 03 07
Názov druhu odpadov: objemný odpad
Kategória odpadu: ostatný odpad
Číslo druhu odpadu: 20 03 08
Názov druhu odpadov: drobný stavebný odpad
Kategória odpadu: ostatný odpad
2. Spôsob nakladania s odpadmi:
Zberný dvor bude slúžiť na zhromažďovanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu v rozsahu
triedeného zberu ustanovenom vo všeobecnom nariadení obce Záhorce. Objekt je oplotený a areál bude strážený.
Odpad bude pri prevzatí vizuálne skontrolovaný a nevyhovujúci odpad nebude prijatý. Vstupnú kontrolu odpadov
v zbernom dvore vykonáva a taktiež aj za celú prevádzku zberného dvora zodpovedá určený pracovník. Odpad sa
bude privážať na prevádzku cez vstupnú bránu, následne sa odváži a podľa druhu sa určí miesto jeho vykládky. V
zbernom dvore sa uvažuje s použitím 6 ks veľkoobjemových kontajnerov (VOK) s objemom 3 mᶾ s použitím big bagov (na šatstvo a textil) v počte podľa potreby prevádzky a IBC kontajnerov s objemom 1000 l na zhromažďovanie
jedlých olejov a tukov. S VOK sa bude manipulovať pomocou nosiča kontajnerov ťahaného traktorom a s big bagmi pomocou nakladača s paletizačnými vidlami. V zbernom dvore je vyčlenený priestor pre komunálne odpady
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vhodné na opätovné použitie. Odpady budú odvážané po nazhromaždení množstiev, ktoré sú z hľadiska nakladania
s nimi ekonomické t.j. po naplnení kapacít transportných mechanizmov. Následne zhodnotenie odpadov alebo
zneškodnenie odpadov je zabezpečené prostredníctvom oprávnených osôb.
3. Miesto nakladania s odpadmi:
Zberný dvor Záhorce, par. C - KN č. 1923/3, 1923/4, 1925/5
4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Prevádzka zberného dvora pozostáva z týchto stavebných objektov: spevnená plocha, oplotenie, vodovodná a
kanalizačná prípojka, krytý sklad, kontajnerová vrátnica, prípojka NN.
Technologické vybavenie zberného dvora:
- kontajnery na zhromažďovanie odpadov
- mostová váha do 30t
- príručná váha do 1 t
- osobné ochranné pracovné prostriedky
5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Areál zberného dvora je oplotený a zabezpečený voči vniknutiu nepovolaným osobám. Odpady sú zabezpečené
pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Všetky práce súvisiace s manipuláciou s odpadmi musia byť
vykonávané tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii okolitého prostredia. Každý pracovník je povinný používať
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky. V prípade požiaru sú pracovníci povinní postupovať podľa
požiarnych predpisov. Na pracovisku musia byť k dispozícii prostriedky na zachytávanie úniku nebezpečných
odpadov, lekárnička a prostriedky pre očistu. Každý pracovník je povinný počínať si tak, aby nezapríčinil vznik
mimoriadnej situácie (havárie), znečistenie životného prostredia alebo poškodenia zdravia sebe alebo inej osobe. V
prípade vzniku takejto udalosti je povinný poskytnúť primeranú pomoc a vykonať príslušné opatrenia.
Vo vyčlenenom priestore určenom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia byť uložené
- sorpčný materiál (vapex, perlit, prípadne piliny)
- 1 lopaty, 1 metla
- prázdne plastové vrecia na zber znečistených sorbentov
- gumené rukavice
- 1 ručný hasiaci prístroj
6. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zberného dvora obec odovzdá odpady oprávnenej osobe a písomne ohlási na tunajší úrad
ukončenie prevádzky.
7. Čas, ktorý sa súhlas udelí: do 31.08.2025.
Odôvodnenie
Obec Záhorce v zastúpení PaedDr. Branislavom Kázmerom, starostom obce, listom zo dňa 10.09.2020 požiadala o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch a to na odpady
kat. č. 20 01 01, 20 01 02, 20 01 03, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 25, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 20 01
39, 20 02 01, 20 03 07, 20 03 08.
Spolu so žiadosťou boli predložené tieto doklady:
- Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená so spol. Marius Pedersen a.s., Prevádzka
Veľký Krtíš, na odpady kat. č. 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 zo dňa 03.01.2011.
Podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti tak, ako to ukladá § 22 ods.2 písm. b) vyhl. MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška“). Neboli predložené
zmluvy, ktoré by preukazovali následný spôsob zhodnocovania alebo zneškodňovanie odpadov kat. č. 20 01 01, 20
01 02, 20 01 03, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 25, 20 01 39, 20 02 01, 20 03 07, 20 03 08 a tak bolo konanie prerušené
rozhodnutím č. OU-VK-OSZP-2020/006807-002 zo dňa 21.09.2020, ktoré bolo doručené dňa 22.09.2020 a zároveň
bol žiadateľ vyzvaný, aby doplnil svoje podanie v lehote do 20.10.2020. Správny orgán zároveň upozornil žiadateľa
na právne následky neodstránenia nedostatkov podania v určenej lehote.
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Dňa 25.09.2020 žiadosť bola doplnená a predložené boli tieto doklady:
- Zmluva o vývoze, zhodnotení a zneškodnení odpadov č.1006 zo dňa 02.05.2012 uzatvorená so spol. ELEMONT,
s.r.o., Želovce,
- Zmluva č. N 178/08 zo dňa 31.10.2016 uzatvorená so spol. Marius Pedersen a.s., Prevádzka Veľký Krtíš vo veci
vývozu, zhodnotenia/zneškodnenia nebezpečných odpadov a jej prílohy a dodatky,
- Zmluva č. B 178/13 zo dňa 23.05.2013 uzatvorená so spol. Marius Pedersen a.s., Prevádzka Veľký Krtíš o
zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a jej príloha.
Dňa 05.08.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 218/2020 Z.z. ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19
dopĺňa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov kde je v § 135h ustanovené, že počas trvania krízovej situácie sa miestne
ohliadky a ústne pojednávania vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu a pretože správnemu orgánu sú dobre známe
pomery v zbernom dvore z kolaudačného konania konaného stavebným úradom dňa 09.09.2020, upustil od ústneho
pojednávania a miestnej ohliadky.
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a vykonaného
správneho konania udelil súhlas na prevádzkovanie zberného dvora a to na všetky druhy, ktoré uviedla obec vo
svojej žiadosti zo dňa 10.09.2020.
Súhlas je v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch udelený na dobu určitú a to do 31.08.2025.
Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí správnemu orgánu
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
V súlade s § 9 ods. 7 zákona o odpadoch toto rozhodnutie nie je v rozpore so záväznou časťou Programu odpadového
hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu
Banská Bystrica č. 15/2018 z 26. novembra 2018.
Nakoľko konaním uskutočneným podľa správneho poriadku neboli zistené žiadne skutočnosti ktoré by prekážali
vydaniu rozhodnutia, správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V prípade potreby si žiadateľ nechá overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Veľký Krtíš, odbore
starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie nenahrádza súhlasy resp. povolenia podľa iných platných právnych predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolanie v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990
01 Veľký Krtíš. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavel Šalamún
vedúci odboru
Doručuje sa
Obec Záhorce
Krtíšska 173 98
991 06 Záhorce
Slovenská republika
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