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okĺesný úľad Detva, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, ako pľíslušný orgán štátnej
spľávy v odpadovom hospodáľstve podľa $ 5 ods. I zákona č. 52512003 Z. z' o štátnej správe
starostlivosti o životné pľostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších
predpisov a$ 3 ods.l písm' e) zákona č. 180/2013 Z. z. ootganizácii miestnej štátnej spľávy
aoZmene adoplnení niektoľých zákonov, vzneni neskorších pľedpisov a podľa $ 108 ods.l
písm. m) zákona NR SR č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých
zákonov, v znení neskorších predpisov na základe vykonaného spľávneho konania v súlade so
zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v zneni neskorších predpisov ( ďalej len ,,správny
poriadok")

udel'uje súhlas

podl'a $ 97 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č.,7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektoqých zákonov, v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia' na ktoých pľevádzku nebol
daný súhlas podľa písmen a) a c) vľátane zberného dvora pľe držiteľa odpadov:

Bľantneľ Eko s.r.o.
Pestovatel'ská 2
Bratislava
821 04
st 240 998
zber nebezpečných odpadov od zákazníkov na zmluvnom
podklade
júl 201 1

(plynulé pokľačovanie činno sti v exi stuj úc om zariaďení )

Miesto nakladania s odpadmi Brantneľ Eko s.ľ.o., stľedisko Hľiňová - neutralizačná
a elektľoflotačná stanica

Platnosť súhlasu: do 01.06.2024

Predmetom súhlasu je zber nebezpečných odpadov, ktoľé budú dočasne zhľomažďované
na účely ďalšieho nakladania s nimi, zatĺiedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365120ĺ5 Z.z.,
ktoľou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len Katalóg
odpadov):
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Druh
odpadu

iné izolačné a teplonosné ole'|e

syntetické izolačne a teplonosné oleie
iné motoľové' prevodové a mazacie oleie
syntetické motorové, pľevodové a mazacie oleie
nechlórované mineľálne motoľové. pľevodové a mazacie oleie

Názov odpadu

CN)

rN)
cN)
rN)
N)

Kategóľia
odpadu

(N) nebezpečné odpady

Technickó údaje o zariadení

" odpady budú zbierané askladované vpodzemnej nádrži oobjeme 15 m3, pľípadne
v kubíkových kontajneroch a odovzdávané oľganizáciám, ktoľé majú na túto činnosť oprávnenie
v zmysle platného zmluvného vzťahu. Vo svojich pľiestoľoch spoločnosť bude odpady
zhromažďovať a nebude vykonávať Žiadnu úpľavu ani zneškodňovanie. Zhodnocovanie odpadov
následne bude niektoto]J z činnosti Rl _ R12.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontľoly prevádzky zariadenia

Priestoľ je kĺytý, zabezpečený pľoti odcudzeniu' so spevnenou podlahou proti prieniku
skladovaných nebezpečných odpadov do pľostľedia. odpady budú uskladnené na vyhľadenom
priestore vstáčacom mieste vpodzemnej nádrži oobjeme 15 m' sdvojitou stenou, ktorá je
monitorovaná, vybavená zvukovou a svetelnou signalizáciou, pľípadne v kubíkových
kontajneľoch, oceľových sudoch, za účelom ich zbeľu,' uskladnené vo vyhľadenom samostatnom
pľiestoľe v areáli spoločnosti do doby ich pľepravy na miesto ďalšieho nakladania - zhodnotenia.
Pod kontejneľmi a sudmi je záchytnávatn.

Pľiestory, manipulačné plochy ľesp. obaly s nebezpečným odpadom budú označené
identiťrkačným listom nebezpečného odpadu podľa pľíslušného dľuhu.

Všetky nádoby, do ktorých sa vykonáva zber odpadov sú pľavidelne, minimálne jeden
l<rát za mesiac, vizuáIĺe kontrolované. V prípade zistenia poškodenia sa nádoba vyľadí.

Technické požiadavky pľevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pľi prevádzke
zaľiadenia

Nakladanie odpadov drŽiteľom odpadov bez pľedchádzajiceho tľiedenia môže vykonávať
len poverená osoba, oboznámená s podmienkami bezpečnosti a ocfuany zdravia pri práci
a poučená o tom ako postupovat'v pľípade požiaru alebo úniku látok do Životného pľostľedia. Pľi
prevádzke zariadeĺia sú zamestnanci povinní dodľžiavať schváIený pľevádzkový poriadok
zariadenia' Prevádzka musí bý' vybavená mateľiálmi a pomôckami na likvidovanie havarijného
stavu, ako aj pľostľiedkami požiarnej ochrany a prvej pomoci. Pri nakladaní s odpadmi sú
pľacovníci povinní použivať osobné ochľanné pomôcky.

Podmienky súhlasu

1. Pľipľevádzkovaní zariadenianazber odpadov do&žíavať povinnostivyplývajúcezozákona
o odpadoch, ustanovenia $ 8 a $ 9 r,yhlášky trĺŽp sn č.371l20l5Z. z. o vykonaní
niektoľých ustanovení zákona o odpadoch, v zneni neskorších predpisov, vyhlášky trĺŽp sn
č. 36612015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení neskorších
pľedpisov a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noľiem.



2. V pľiestoroch, v ktorých sa bude vykonávď zber, ďodržať všeobecné pľedpisy týkajúce sa
technických požiadaviek abezpečnostných opatrení pľevádzky zariadenia, aby nemohlo
dôjsť k neŽiadúcemu vplyvu na životné prostredie a odcudzeniu.

3. Pri zbeľe je prevádzkovateľ zaľiadenia povinný zverejiovať dľuhy zbieraných odpadov
a podmienky zberu ($ 6 vyhlášky č.37Il20|5 Z. z.).

4' Pľiebežne, podl'a kapacitných moŽností zariadenia zabezpečovať odovzdanie odpadu
zmluvne zabezpečeným odbeľateľom, ktoľý má oprávnenie podl'a zákona o odpadoch
s pľedmetnými druhmi odpadov ďalej nakladat'.

5. S odpadmi nakladat' len v pľiestoľoch, v objektoch, na plochách, na ktoľé boli vydané
príslušné povolenia, súhlasy, rozhodnutia opľávňujúce žiadateľa ich uŽívat'na daný účel.

6. V pľípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadenia na zber, pľevádzkovateľ túto
skutočnosť bezodkladne oznámi pľíslušnému oľgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva.

7. Pľed ukončením pľevádzky zariadenia zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých
odpadov nachádzajtlcich sa na prevádzke podľa zákona o odpadoch a zabezpečiť celkové
vyčistenie areálu'

odôvodnenie

Spoločnosť Brantneľ Eko s'r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bľatislava QČo 5124O 998)
podala ďŤn |3.06.2019 na okresný úľad Detva, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie' Žiadosť
o vydanie súhlasu na pľeváďzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa $ 97 ods' 1 písm. d)
zákona o odpadoch, s miestom zbeľu nebezpečných odpadov_ Bľantneľ Eko s.r.o. stredisko
Hľiňová - neutralizačná a elektľoflotačná stanica. ', 

.

orgán štátnej správy v odpadovom hospodáĺstrve v zmysle $ 108 ods.1 písm. m) zákona
o odpadoch, podl'a $ 18 správneho poľiadku upovedomil účastníkov o začatí konania vo veci
vydania súhlasu na preváďzkovaĺie zariadenia na žber odpadov podľa $ 97 ods. l písm. d)
zákona oodpadoch. Vzhľadom Ra skutočnosť, lé sa jedná osúvislé pokľačovanie činnosti
v jestvujúcom zariadení' ktoľé svojím1echnickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky
prevádzkovania a predložená Žiadosť obsahuje všetky náleŽitosti v súlade s požiadavkami
legislatívy v odpadovom hospodáľstve' čím poskytuje dostatočný podklad pľe udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že oľgánu
štátnej spľávy v odpadovom hospodáľstve sú dostatočne známe skutočnosti potľebné pľe
udelenie súhlasu, upustil od ústneho pojednávania. V súlade s $ 33 spľávneho poľiadku určil
lehotu' že účastníci konania sa môžu vyjadriť k podkladom ľozhodnutia pľed jeho vydaním
a písomne uplatniť svoje návrhy a pľipomienky v lehote do 7 dní odo dňa doľučenia oznámenia.
V stanovenom termíne dotknutí účastníci konania neuplatnili žiadne pľipomienky ani námietky.

Na tejto prevádzke nejde o nové zariadenia ani o Zmenu navľhovanej činnosti podľa
zákona č' 2412006 Z.z., pteto správny orgán upustil od doloŽenia záverečného stanoviska
Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostľedie alebo rozhodnutia zo zisťovacieho
konania.



K žiadosti žiaďateľ pľedložil: splnomocnenie o zastupovaní; zoznam dľuhov
nebezpečných odpadov' ktorých sa bude vykonávať zber; miesto a spôsob nakladania
s nebezpečnými odpadmi; opatľenia pľe pľípad havárie pľi nakladaní s nebezpečnym odpadom;
zmluvu o odbeľe nebezpečných odpadov so spoločnosťou opľávnenou nakladať s odpadmi. Na
zák\ade zákona č.I77l20I8 Z. z. si správny oľgán oveľil výpis z obchodného registľa. Žiadosť
obsahuje všetky náleŽitosti $ 22 vyhlášky č. 37Il20I5 Z. z, o vykonaní niektoľých ustanovení
zákona o odpadoch v zneni neskorších p:edpisov.

okľesný úrad Detva, odbor staľostlivosti o Životné pľostredie, ako pľíslušný orgán štátnej
spľávy v odpadovom hospodárstve, pľeskúmal Žiadosť v zmysle zákona o odpadoch,
v súlade so zákonom o spľávnom poriadku, nazáklade pľedložených dokladov nezistil dôvody,
ktoľé by bľánili vydaniu rozhodnutia a rozhodol tak, akoje to uvedené vo výrokovej časti tohto
ľozhodnutia.

V súlade so zákonom NR SR č. l45l1r995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znení
neskorších pľedpisov, za vydanie ľozhodnutia bol vybľaný spľávny poplatok v sume 11,0 €,
podľa položky 162 písm. d), formou potvľdenia o úhľade spľávneho poplatku.

Poučenie:
Proti tomuto ľozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 zákona

č.71167 Zb. o správnom konaní vznení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia, podaním na okľesný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné pľostredie,
Tajovského ĺ46219, Detva. Toto ľozhodnutie je moŽné pľeskúmat'súdom.

RNDr. Vojtech Jágeľský
vedúci odboľu

Doručuje sa:
o Brantner Eko s.r.o.' Pestovateľská2,82I 04 Bratislava
o Mesto Hriňová _ pľimátor mesta


