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ROZľJODI{UTIB

okĺesný úľad Detva, odbor starostlivosti o životné pľostľedie, ako pľíslušný oľgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve podľa $ 5 ods. I zákona ó. 52512003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších
pľedpisov a$ 3 ods.l písm' e) zákona č. 180/2013 Z. z. oorganizácii miestnej štátnej správy
aozmene adoplnení niektoľých zákonov, vznení neskorších predpisov a podľa $ 108 ods.l
písm. m) zákona NR SR č. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov, v zneni neskorších pľedpisov na základe vykonaného spľávneho konania v súlade so
zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľších predpisov ( ďalej len ,,spľávny
poľiadok")

udelouje súhlas

podl'a $ 97 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č,.7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorych zákonov, v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), na
zhromaŽďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažd'uje väčšie
množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ľočne pľe:

Brantneľ Eko s.ľ.o.
Pestovatel'ská 2
Bratislava
821 04
st 240 998
zhromažd'ovanie nebezpečného odpadu v mieste
vzniku pľed ďalším nakladaním s nimi niektorou
z činností Rl-R12 ľesp. D1- D14 v zmysle prílohy
č.1 a2zákonaoodpadoch
Bľantneľ Eko s.ľ.o., stredisko Hriňová - neutľalizačná
a elektľoflotačná stanica
do 01.06.2024

Pľedmetom súhlasu sú nebezpečné odpady zatriedené v zmysle vyhlášky uŽp sn
č.36512015 Z'z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v zneĺi neskoľších pľedpisov ( ďalej len
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piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo dľevotľieskové
/dľevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
odpadový toner do tlačiaľne obsahujúci nebezpečnéIátky
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vyľadené elektľické a elektľonické zariadenia iné ako uvedene v 20

0I 2I a20 0I 23, obsahujúce nebezpečné časti

vyľadené zarĺadenia obsahuj úce chlóľfl uóľované uhl'ovodíky
Žiaĺivky a iný odpad obsahujúci oľtuť

kaly z fyzikálno -chemického spracovania ob sahuj úce
nebezpečnélátky

zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené
v160209až160212

nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11' 16 01

13 a16 01 14

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtľov inak
nešpecifikovaných' handry na čistenie, ochľanné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontamino v ané ĺebezpečnými látkami

zmesi odpadov zlapačov piesku a odlučovačov oleja zvody
o|ej z odlučovačov oleja z vody
kaly z lapačov nečistôt

kaIy z odlučovačov oleja zvody
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(N) - nebezpečný odpad

Maximálne množstvo zhromažďovaného nebezpečného odpadu cca 600 t/ľ.

Zhromažďovanie nebezpečného odpadu v mieste vzniku bude nasledovné:
odpady, ktoré budú vzĺikať pri činnostiach spoločnosti budú oddelene zbtomažďované

podľa dľuhov vo vyhľadených pľiestoľoch v oplotenom areáIi spoločnosti Bľantneľ Eko s.ľ.o.
stľedisko Hriňová. Pľiestoľy, manipulačné plochy resp. obaly s nebezpečným odpadom sú
označené identifikačným listom nebezpečného odpadu podľa pľíslušného druhu. Ďalšie
nakladanie bude zabezpečené na zák|ade zmluvného vďahu s právnickou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Podmienky súhlasu:

1. Pri zbtomažďovaní s nebezpečným odpadom dodržiavať povinnosti vyplývajice zo zákona o
odpadoch, ustanovenia vyhlášky lvĺŽp SR č' 37I12OI5 Z. z. o vykonaní niektoľých
ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskoľších predpisov avyhlášky č. 36612015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v zneni neskorších pľedpisov (najmä
vedenie evidencie o dľuhu a mnoŽstve odovzdávaných odpadov s uvedením účelu ich
využitia a iných súvisiacich vykonávajúcich pľedpisov a súvisiacich pľávnych noľiem).

2. Pľiestory, v ktoľých sa budú zbromažďovať nebezpečné odpady pľevádzkovať tak, aby
nemohlo dôjst' k nežiaducemu vplyvu na Životné prostľedie, k poškodzovaniu hmotného
majetku' k požiaru, anajmäk styku s hoľl'avinami.

3. Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov musia bý' dodrŽané všeobecné pľedpisy
týkajúce sa technickýchpožiadaviek a bezpečnostných opatľení, a to tak vo vzťahu k ochĺane
zdtavia, ako aj životného pľostredia.



4. Priebežne zabezpečovať podl'a kapacitných možností pľepľavu nebezpečného odpadu
zmluvne zabezpeÓeným odbeľateľom, ktorý má vydaný súhlas, povolenie, oprávňujúce ho
v zmysle zákona o odpadoch s pľedmetným druhom odpadu ďalej nakladať.

5' Zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajuceho triedenia, ak vzhľadom
na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené
zhromažďovanie účelné je moŽné len na základe súhlasu podľa $ 97 ods' 1 písm. i) zákona
o odpadoch.

6. Zhromažďovať nebezpečĺý odpad najdlhšie jeden ľok pred jeho zneškodnením alebo
najdlhšie tľi roky pred jeho zhodnotením' na dlhšie zltromažďovanie môže dať súhlas oľgán
štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.

7. Najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu je moŽné požiadať pľíslušný oľgán
štátnej správy o predÍženie platnosti súhlasu a to aj opakovane, ak nedošlo k zméne
skutočností, ktoľé sú rozhodujúce na vydanie súhlasu.

8. Pľed ukončením činnosti spoločnosti zabezpešii zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých
nebezpečných odpadov v zmysle zákona Ó odpadoch' i

,)

odôvodnenie

Spoločnosť Bľantner Eko s.ľ.o., Pestovateľská2,82I 04 Bľatislava (IČo 51 240 998) podala
dňa 13.06.2019 na okresný tĺrad Detva, odbor staľostlivosti o životné prostľedie, žiadosť
o súhlas na zhľomažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa $ 97 ods. 1 písm' g)
zákona NR SR č. 79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v zneni
neskoľších pľedpisov, s miestom zhľomažďovania nebezpečných odpadov _ Brantner Eko s.ľ.o.
stľedisko Hriňová - neutralizačná a elektroflotačná stanica'

Spľávny oľgán upustil od ústneho pojednávania nakoľko je účastníkom konania len
žiadateľ a žiadosť obsahuje všetky náleŽitosti' potrebné pľe vydanie súhlasu na zltomažďovanie
nebezpečných odpadov upôvodcu odpadu. Spľávny orgán v plnom ľozsahu žiadateľovi
vyhovuje.

K Žiadosti žiadateľ pľedloŽil: splnomocnenie o zastupovaní; zoznam dľuhov
nebezpečných odpadov, ktoľé sa budú zI'romažďovať; miesto a spôsob nakladania
s nebezpečnými odpadmi; opatrenia pľe pľípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom;
zmluvu o odbeľe nebezpečných odpadov so spoločnosťou opľávnenou nakladať s odpadmi' Na
základe zákona č.I77l20I8 Z. z. si spľávny orgán oveľil výpis z obchodného ľegistra. Žiadost'
obsahuje všetky náleŽitosti $ 25 vyhlášky č' 37112015 Z. z. o vykonaní niektoľých ustanovení
zékona o odpadoch v znení neskoľších predpisov.

Spoločnosť Brantneĺ Eko s.r.o. stľedisko Hriňová bude nebezpečne odpady vzniknuté
z vlastnej činnosti do doby ďalšieho nakladania s nimi tľiediť a zhromažďovať v mieste vzniku
v nádobách na to ..určených, na vyhľadenom mieste stľediska, zabezpečenom proti úniku a
pľoti odcudzeniu. ĎaBie nakladanie bude zabezpečene ĺa základe zmluvného vzťahu s
pľávnickou alebo fyzickou osobou opľávnenou na nakladanie s nebezpečným odpadom.

okresný úrad Detva, odboľ staľostlivosti o životné prostredie, ako pľíslušný oľgán štátnej
správy v odpadovom hospodaľstve, pľeskúmal Žiadosť v zmysle zákona o odpadoch,
v súlade so zákonom o správnom poriadku, nazáklade pľedložených dokladov nezistil dôvody,
ktoľé by bľánili vydaniu rozhodnutia a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
ľozhodnutia.



V súlade so zákonom NR SR č. I45lI995 Z. z. o spĺávnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, za vydanie ľozhodnutia bol vybľaný správny poplatok v sume 11,0 €,
podľa položky 162 písm. g), foľmou potvľdenia o úhĺade správneho poplatku.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 zákoĺa

č.71167 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doľučenia, podaním na okľesný úrad Detva, odbor staĺostlivosti o životné pľostredie,
Tajovského 146219, Detva. Toto ľozhodnutie je možné preskúmať súdom.

RNDr. Vojtech Jágeľský
vedúci odboľu

Doľučuje sa:
o Brantner Eko s.ľ.o.' Pestovateľská 2, 82I 04 Bľatislava


