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Číslo spisu
OU-BB-OSZP2-2019/027747-002

Vybavuje

Banská Bystrica
06. 09. 2019

ROZHODNUTIE
podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania
Správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prepravu nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej
republiky presahujúcu územný obvod Okresného úradu Detva/
1. Brantner Eko s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 4 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 v spojení s § 107 písm. g) a § 113 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
na základe návrhu spoločnosti Brantner Eko s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava a vykonaného
správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch
na prepravu nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej republiky presahujúcu územný obvod Okresného úradu
Detva príjemcovi nebezpečného odpadu

Obchodné meno: Brantner Eko s. r.o.
Sídlo: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 51 240 998

Prevádzka: Brantner Eko s.r.o., Stredisko ČOV Slatinské Lazy
(miesto príjmu odpadov) (areál čistiarne odpadových vôd)

(ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu alebo žiadateľ“).

Preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cestnou dopravou, železničnou dopravou, prípadne
kombináciou týchto druhov dopravy od držiteľov odpadov z územia Slovenskej republiky, ktorá bude presahovať
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územný obvod Okresného úradu Detva do zariadenia, ktorým je čistiareň odpadových vôd v k.ú. Slatinské Lazy,
parcela číslo 328/3. Nebezpečné odpady sa budú prepravovať za účelom ich zhodnotenia činnosťou uvedenou v
prílohe č. 1 zákona o odpadoch R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
alebo za účelom ich zneškodnenia činnosťou uvedenou v prílohe č. 2 zákona o odpadoch D9 – Fyzikálno-chemická
úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z
činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia) technologickými objektmi čistiarne odpadových vôd.

Prepravovať sa bude odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do kategórie nebezpečný odpad, číslo druhu a názov odpadu:

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu
01 05 05 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej
01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky
05 01 03 kaly z dna nádrží
05 01 05 rozliate ropné látky
05 01 06 kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 06 99 odpady inak nešpecifikované
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
12 03 01 vodné pracie kvapaliny
12 03 02 odpady z odmasťovania parou
13 01 05 nechlórované emulzie
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 07 03 iné palivá vrátane zmesí
13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení
13 08 02 iné emulzie
13 08 99 odpady inak nešpecifikované
16 07 08 odpady obsahujúce olej
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
16 07 99 odpady inak nešpecifikované
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
19 02 07 olej a koncentráty zo separácie
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
19 11 03 vodné kvapalné odpady
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky

Množstvo prepravených nebezpečných odpadov bude do 4 000 ton ročne.

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov je platný do 31.08.2024.
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Podmienky súhlasu:
1. Prepravu nebezpečného odpadu vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam
medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí [Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečných vecí (ADR), (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení. Dohovor
o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.). Zmeny a
doplnky k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z.).]. Ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť
ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov [napríklad zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov.].
2. Na prepravu musia byť použité vhodné obaly, na tento účel schválené, označené požadovanými nápismi, značkami
a bezpečnostnými značkami podľa platných predpisov. Súčasťou prepravných dokladov bude Sprievodný list
nebezpečného odpadu, identifikačné listy nebezpečných odpadov a opatrenia pre prípad havárie.
3. Prepravu nebezpečných odpadov organizovať tak, aby nedošlo k prekročeniu kapacity priestorov zariadenia
(čistiareň odpadových vôd), ktorá je určená rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy. Je
zakázané prevziať nebezpečné odpady v prípade, ak je kapacita priestorov zariadenia naplnená.
4. Prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto rozhodnutím je možné vykonávať v čase účinnosti príslušných
rozhodnutí, ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať s prepravenými nebezpečnými odpadmi a
prevádzkovať zariadenie - čistiareň odpadových vôd, v ktorej sa zhodnocujú a zneškodňujú odpady.
5. Odpady vzniknuté pri činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov odovzdávať na ďalšie nakladanie
osobám oprávneným podľa zákona o odpadoch na základe zmluvných vzťahov.
6. Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v
zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.“) v nadväznosti na ustanovenia § 26 zákona o odpadoch.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch nie sú vydaním tohto rozhodnutia dotknuté.

Odôvodnenie
Okresnému úradu v sídle kraja bol dňa 25.07.2019 doručený návrh príjemcu nebezpečného odpadu v zastúpení p.
Petrom Fojtíkom, vedúcim prevádzky Brantner Eko s.r.o., stredisko Čistiareň odpadových vôd, Slatinské Lazy na
vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov.

Podľa predloženého návrhu preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cestnou dopravou, železničnou
dopravou, prípadne kombináciou týchto druhov dopravy. Predmetom požadovanej prepravy je preprava
nebezpečných odpadov, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia, v ročnom množstve do 4 000 ton, od držiteľov
odpadov z územia Slovenskej republiky, mimo územný obvod územného obvodu Okresného úradu Detva do
zariadenia, ktorým je čistiareň odpadových vôd v k.ú. Slatinské Lazy, parcela č. 328/3 za účelom ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia technologickými objektmi čistiarne.

Podanie obsahovalo predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci a v jeho dokladovej časti boli tieto listiny:
• súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územného obvodu Okresného úradu
Detva č. OU-DT-OSZP-2019/000622/ROJ zo dňa 03.07.2019 udelený príjemcovi nebezpečného odpadu Okresným
úradom Detva, odborom starostlivosti o životné prostredie;
• oznámenie o zmene prevádzkovateľa zariadenia zo dňa 3.5.2019;
• oznámenie o predaji časti podniku Eko-Salmo s.r.o. a o prechode služieb, práv, povinností a zákazníkov na
spoločnosť Brantner Eko s.r.o. zo dňa 18.04.2019;
• opatrenia pre prípad havárie pri preprave nebezpečných odpadov;
• zmluva o dielo zo dňa 23.5.2019 uzatvorená medzi príjemcom nebezpečného odpadu a spoločnosťou KONZEKO
spol. s r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31 659 772;
• rozhodnutie podľa § 21 ods. 5 vodného zákona č. OU-DT-OSZP/2015/001084/TOT-rozh. zo dňa 18.12.2015
vydané spoločnosti Eko-Salmo, s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava 214, IČO: 31 359 647 Okresným úradom Detva,
odborom starostlivosti o životné prostredie;
• splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa pred štátnymi orgánmi vydané pre p. Petra Fojtíka, vedúceho strediska
Slatinské Lazy;
• potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 11,00 eur.
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Okresný úrad v sídle kraja sa následne oboznámil s predloženým podaním, ktoré obsahovalo náležitosti predpísané §
113 ods. 8 zákona o odpadoch a § 24 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.

Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal zo skutočnosti, že príjemca nebezpečného odpadu oznámil dňa
13.05.2019 okresnému úradu v sídle kraja zmenu prevádzkovateľa strediska ČOV Slatinské Lazy. V oznámení sa
o. i. uvádza: „dňom 18.04.2019 došlo k zmene prevádzkovateľa stredísk Slatinské Lazy a Hriňová spoločnosti Eko-
Salmo s.r.o., so sídlom Závodná 8, 821 06 Bratislava, IČO: 31 359 647 (ďalej len „spoločnosť Eko-Salmo s.r.o.).
Novým prevádzkovateľom sa stala spoločnosť Brantner Eko, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava,
IČO: 51 240 998“.

Podľa § 114 ods. 4 zákona o odpadoch ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí
inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na
nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie
vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene
prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.

Okresnému úradu v sídle kraja je z úradnej činnosti známe, že spoločnosti Eko-Slamo s.r.o. bol udelený súhlas na
prepravu nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej republiky presahujúcu územný obvod Okresného úradu Detva
pod číslom OU-BB-OSZP2-2017/002179 zo dňa 5. januára 2017.

Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal zo skutočnosti, že príjemca nebezpečného odpadu je
oprávneným subjektom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré sú predmetom prepravy do zariadenia, ktorým
je čistiareň odpadových vôd, ktorú prevádzkuje na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej vodnej správy v
k.ú. Slatinské Lazy, parcela číslo 328/3.

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v rámci územia územného obvodu Okresného
úradu Detva podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch mu udelil príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.

Preprava nebezpečných odpadov sa podľa rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja bude uskutočňovať cestnou
dopravou, železničnou dopravou, prípadne ich kombináciou, od držiteľov nebezpečných odpadov z územia
Slovenskej republiky, ktorá bude presahovať územný obvod Okresného úradu Detva, do zariadenia, ktorým je
čistiareň odpadových vôd v k.ú. Slatinské Lazy, za účelom ich zhodnotenia činnosťou uvedenou v prílohe č. 1
zákona o odpadoch R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 alebo za
účelom ich zneškodnenia činnosťou uvedenou v prílohe č. 2 zákona o odpadoch D9 – Fyzikálno-chemická úprava
nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností
D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia) technologickými objektmi čistiarne odpadových vôd.

Čistiareň odpadových vôd je definovaná ako vodná stavba v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej
len „zákon č. 364/2004 Z. z.“). Čistiareň odpadových vôd je zariadenie, v ktorom sa zneškodňujú alebo zhodnocujú
osobitné druhy kvapalných odpadov [§ 36 zákona 364/2004 Z. z.], pre ktoré sa neudeľuje súhlas podľa 97 ods. 1
písm. a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas podľa § 97 ods. 1
písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov sa udeľuje na ročné množstvo do 4 000 ton vzhľadom na to, že celková
ročná kapacita zariadení podľa rozhodnutí vydaných príslušnými správnymi orgánmi je postačujúca.

Uložením podmienok súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov sa zabezpečila ochrana životného prostredia počas
ich prepravy a zamedzila sa preprava nebezpečných odpadov v prípade, keď bude kapacita zariadenia – čistiareň
odpadových vôd, v ktorej sa zhodnocujú a zneškodňujú odpady naplnená.
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Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a vzhľadom na
skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do 31.08.2024 za podmienky
súčasnej platnosti príslušných rozhodnutí, ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať s prepravenými
odpadmi, prevádzkovať zariadenie čistiareň odpadových vôd, v ktorej sa zhodnocujú a zneškodňujú odpady.

Podľa § 97 ods. 18 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 okresnému úradu v sídle kraja najneskôr
tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Podľa § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona o odpadoch odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný
odpad určený (príjemca nebezpečného odpadu) sú povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom
nebezpečnom odpade, ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky
nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu
vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. Príjemca nebezpečného odpadu je povinný viesť evidenciu o
prepravovanom nebezpečnom odpade na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu v zmysle § 11 vyhlášky MŽP
SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a potvrdený zaslať na príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva v zmysle § 26 ods. 3, 4, a 5 zákona o odpadoch.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia zákona o odpadoch.
Príjemca nebezpečného odpadu je preto z hľadiska legislatívy platnej na úseku odpadového hospodárstva povinný
nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy len za súčasnej platnosti ďalších rozhodnutí príslušných
správnych orgánov.

Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním, zistil, že žiadateľ o udelenie súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov spĺňa zákonné podmienky pre udelenie predmetného súhlasu. Na základe uskutočneného
správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky 162 písm. f) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou Potvrdenia o úhrade
správneho poplatku (€kolok).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho poriadku. Odvolanie sa podáva podľa
§ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 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

Brantner Eko s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika


