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lČo:
Spôsob nakladania s odpadmi:

Miesto nakladania s odpadmi

Platnosť súhlasu:

odbor starostlivosti o životné pľostredie
Tajovskélro l 46219, 962 12 Detva

v Detve dŕn03.07.2019
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ROZIJODNUTIE

okĺesný úrad Detva, odboľ starostlivosti o Životné pľostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve podľa $ 5 ods. I zékona č. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve
starostlivosti o životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších
pľedpisov a$ 3 ods.l písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. ootganízácĺi miestnej štátnej spľávy
aoZmene adoplnení niektorých zákonov, vzneni neskoľších pľedpisov a podľa $ 108 ods.l
písm. m) zákona NR SR č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorych
zákonov, v znení neskorších pľedpisov na základe vykonaného správneho konania v súlade so
zákonom č.7111967 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľších pľedpisov ( ďalej len ,,spľávny
poriadok")

udel'uje súhlas

podl'a $ 97 ods. l písm. i) zákona NR SR č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorych zákonov, v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ',zákon o odpadoch"), na
zhromažd'ovanie odpadov dľžitel'om odpadu bez pľedchádzajúceho tľiedenia, ak vzhľadom
na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je tľiedenie a oddelené
zhromažďovanie možné alebo účelné pľe:

Bľantneľ Eko s.ľ.o.
Pestovatel'ská 2
Bľatislava
821 04
51240 998
zhromaŽďovanie pľed ďalším nakladaním odpadov
dľžitel'om odpadov bez pľedchádzajúceho triedenia, ak
vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovanie nie je triedenie a oddelené zhĺomaŽďovanie
možné alebo účelné
Bľantner Eko s.r.o., stľedisko Hriňová -- neutľalizačná
a elektľoflotačná stanica
do 01.06.2024

a) Pľedmetom súhlasu je zhľomažďovanie odpadov pred ďalším nakladaním odpadov bez' pľedchádzajúceho tľiedenia vzhľadom na rovnaký spôsob zneškodnenia, za účelom
zneškodňovania alebo zhodnocovania na vlastnej elektroflotačnej stanici, zatiedených podľa
vyhlášky MŽP SR č' 36512015 Z.z, ktoľou ia ustanovuje liatalóg odpadov (ľutô3 t.n

Kategória
odpadu

(N)

Názov odpadu

ľopné látky obsahujúce kyseliny

Dľuh
odpadu
05 01 12



t9 rr 99

19 11 04

19 11 03

19 02 07

16 10 03

16 10 01

13 08 99

13 08 02

13 08 01

13 05 07

13 05 06

13 01 05

12 03 02

12 03 0r

12 0r 09

11 01 13

11 01 11

10 08 19

r0 01 07

10 06 99

10 06 09

10 05 08

10 04 09

10 03 27

odpady inak nešpecifikované

odpady z čistenia paliva zásadani
vodné kvapalné odpady

ropné látky a koncentráty zo separácie[separačných
pĺocesov)

vodné koncentráty ob sahuj úce nebezpečné látky
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
odpady inak nešpecifikované
iné emulzie

kaly alebo emulzie z odsoľovacich zaľiadeni
voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja zvody
olej z odlučovačov oleja zvody
nechlórované emulzie
odpady z odmasťovania parou

vodné pracie kvapaliny
rczĺé emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky
vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
odpady zipľavy chladiacej vody obsahujúce olej

odpady z'Úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

odpady inak nešpecifikované
odpady z'Úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

odpady zilpravy chladiacej vody obsahujúce olej

odpady zilpľavy chladiacej vody obsahujúce olej

odpady zilpravy chladiacej vody obsahujúce olej

G\r)

(N)

(N)

(l {)

(N)
(N)
CN)

(N)
CN)

(N)

(N)
(N)
(N)
G.r)

0'{)

CN)

(N)
(N)

(N)
CN)

(N)
G\r)

(N)
CN)

(N)-

b) Predmetom súhlasu je zhromažďovanie odpadov dľŽiteľom odpadov pľed ďalším nakladaním
odpadov bez pľedcháďzajúceho tľiedenia, za účelom zneškodňovania alebo zhodnocovania
na vlastnej neutralizačnej stanici a elektľoflotačnej stanici, zatriedených podľa Katalógu
odpadov:

0603 11

06 02 99

06 02 0s
06 02 04

06 02 03

06 02 0r
06 01 99

06 01 06

06 01 05

06 01 04

06 01 03

06 0t 02

06 01 01

Druh
odpadu

tuhé soli aroztoky obsahujúce kyanidy
odpady inak nešpecifikované
ine zásady

hydľoxid sodný a hydroxid dľaselný

hydľoxid amónny

hydľoxid vápenatý

odpady inak nešpecifikované
iné kyseliny
kyselina dusičná a kyselina dusitá

kyselina fosfoľečná a kyselina fosforitá
kyselina fluorovodíková
kyselina chloľovodíková
kyselina síľová a kyselina siľičitá

Názov odpadu

(N)

(N)

(r{)
G.l)

0'r)

(N)

(N)
(1,{)

(',,ĺ)

0,ĺ)

G.{)

(1,{)

(t{)

Kategória
odpadu



(NI)

G'r)
(N)
(N)

(1'{)

CN)

G'r)

CN)

G'r)
(N)

(N)
(N)

G'r)

CN)

G.r)

(N)
(l'T)

(N)
(N)

(N)

G\r)

(N)

G\r)

G.r)

CN)
(N)
(r{)

(N)

G'{)

G'r)

(NI)

G,{)

(N)

(l'{)

tuhé soli arcztoky obsahujúce ťažké kovy
tuhé soli aroztoky iné ako uvedené v 060311 a 060313

odpady inak nešpecif,rkované

odpady obsahujúce iné ťaŽké kovy
odpady inak nešpecifi kované

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
odpady inak nešpecifikované
ľoztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
iné organické ľozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy

inó destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny
odpady inak nešpecifikované

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
vodné pľemývacie kvapaliny amatečné lúhy
vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
iné oľganické rozpúšt'adlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
lúhy
iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
odpady inak nešpecifikované
vodné suspenzie obsahujúce faľby alebo laky, ktoré
obsahujú oľganické rozpúšt'adlá alebo iné nebezpečné látky
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace
materiály, ktoľé obsahujú oľganické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpečnélátky
roztoky vodoľozpustných vývoj ok a aktivátorov
kyselina síľová
kyslé moľiace ľoztoky
kyseliny inak nešpecifikované
alkalické moľiace ľoztoky
vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
odpady Z procesov hydrometaluľgie medi obsahujúce
nebezpečné látky
laboratóľne chemikál ie p ozo stávaj ú ce z neb ezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky vľátane zmesí
laboratóľnych chemikálií
vyľadené anorganické chemikálie pozostáv ajuce z
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
vyľadené organické chemikálie pozo stáv ajice z
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
o dde l ene zhr omažď ov aný e l ektr oly t z b atérii a akumul átorov

chľómany, napľ. chĺóman draselný, dvoj chľómandľaselný
alebo sodný
peroxidy, napr. peroxid vodíka

06 03 13

06 03 14

06 03 99

06 04 0s

06 04 99

06 06 02

06 06 99

0607 04

07 0r 01

07 0l 04

07 01 08

07 0I 99

07 020r
07 05 01

07 06 01

07 07 0l
07 0t 04

07 07 08

07 07 99

08 01 19

08 04 15

09 01 01

10 01 09

11 01 05

11 01 06

11 01 07

11 01 11

11 02 0s

16 05 06

16 05 07

16 05 08

16 06 06

16 09 02

16 09 03



20 01 15

20 01 14

19 11 03

18 02 05

18 01 07

18 0l 06

16 10 03

16 10 01

16 09 04

zásady

kyseliny
vodné kvapalné odpady

chemikálie pozostávaj ú ce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky

chemikálie iné ako uvedené v 180106

chemikálie pozostávaj ú ce z nebezpečných látok alebo
obsahuj úce nebezpečné látky

vodné koncentráty obs ahuj úce nebezpečné látky

vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
oxiduj úce látky inak nešpecifi kované

(NI)

(N)
(N)

G'r)

(lr,l)

(N)
(N)

(N)
G\r)

(N) - nebezpečný odpad

c) Pľedmetom súhlasu je zhromažďovanie odpadov pľed ďalším nakladaním odpadov bez
predchádzajúceho tľiedenia za účelom zberu, zatriedených podľa Katalógu odpadov:

(N) - nebezpečný odpad

Nakladanie s odpadom v mieste vzniku
Vzhľadom na ľovnaký spôsob zhodnotenia vyššie uvedené odpady budú vytriedené

a zbľomažďované oddelene podl'a druhov v pľiestoroch neutralizačnej a elektroflotačnej stanici.
Nebezpečné odpady st zhromažďované v podzemných nädržiach alebo pevných nepriepustných
obaloch, plastových a ocel'ových sudoch, kontajneľoch, uskladnené budú v samostatnom
pľiestoľe objektu, ktoľý je vyčlenený pľe zhromaŽďovanie nebezpečných odpadov,
technologických vaniach alebo skladovacích nádržiach. Priestory, manipulačné plochy ľesp.
obaly s nebezpečným odpadom sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu podl'a
pľíslušného dľuhu. Následne, zneškodňované alebo zhodnocované a na základe zmluvného
vzťahu s právnickou ľesp. fyzickou osobou opľávnenou na nakladanie s odpadmi bude
zab ezpečené ich zneško dnenie.

Technické požiadavky pľevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pľi pľevádzke
zaľiadenia

Zhromažďovanie odpadov dľžitel'om odpadov bez predchádza1úceho triedenia
môže vykonávať len poveľená osoba, oboznámená s podmienkami bezpečnosti a ochľany zdtavia
pri pľáci a poučená o tom ako postupovať v pľípade požiaľu alebo úniku látok do Životného
prostredia. Pri prevádzke zariadenia sú zamestnanci povinní dodržiavať schválený prevádzkový
poriadok zariaďenia. Prevádzka musí byt vybavená materiálmi a pomôckami na likvidovanie
havaľijného stavu' ako aj prostľiedkami poŽiaľnej ochĺany a prvej pomoci. Pri nakladaní
s odpadmi sú pľacovníci povinní používať osobné ochranné pomôcky.

13 03 10

13 03 08

13 02 08

13 02 06

13 02 05

Dľuh
odpadu

iné izolačné a teplonosné oleje

syntetické izo|ačné a teplonosné oleje

iné motoľové, pľevodové amazacie oleje

syntetické motorové, pľevodové a mazacie oleje
nechlórované minerálne motoľové, pľevodové a mazacie oleje

Názov odpadu

G'r)

(t ĺ)
G'r)

G.r)

(l'{)

Kategóľia
odpadu



Podmienky súhlasu

1' Pri zbromažďovaní odpadov bez predchádzajúceho triedenia dodrŽiavať povinnosti
vyplývajúce zo zákona o odpadoch, ustanovenia vyhlášky }y'rŽP SR č. 37I12OI5 Z. z.,ktotou
sa vykonávajú niektoľé ustanoveniazákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich
predpisov a súvisiacich právnych noľiem.

2. Priestoľy' v ktoľých sa bude nakladať s odpadmi pľevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť
k neŽiaducemu vplyvu na životné prostľedie, k poškodzovaniu hmotného majetku,
k požiaľu, a najmä k styku s horl'avinami.

3. Pri nakladaní s odpadmi musia bý dodľŽané všeobecné predpisy týkajúce sa technických
poŽiadaviek abezpečnostných opatľení, ato tak vo vzt'ahu kochĺane zdravia, ako aj
životného pľostredia.

4. PľiebeŽne zabezpečovať podľa kapacitných moŽností prepravu odpadu zmluvne
zabezpečeným odberateľom, ktorý má vydaný súhlas' povolenie, opľávňujúce ho v zmysle
zákona o odpadoch s pľedmetným druhom odppdu ďalej nakladať.

5. Pľed ukončením činno sti zabezpečit'zhodnotenie iesp' zneškodnenie všetkých ostatných aj
nebezpečných odpadov v zmysle zákoĺao odpzĺdoch' '

odôvodneľľ'ie

Spoločnost' Brantneľ Eko s.ľ.o., Pe 2, 82I 04 Bľatislava (IČo 5I24O 998)
podala dňa 13.06.2019 na okĺesný úľad Detva, staľostlivosti o životné prostľedie, žiadosť
o vydanie súhlasu na zhromažďovanie od dľŽiteľom odpadu bez predchádzajúceho

o odpadoch, s miestom zlltomažďovania
Hriňová.

Správny orgán upustil od ústneho poj nakoľko je účastníkom konania len
žiadateľ a Žiadosť obsahuje všetky náležitosti' pľe vydanie súhlasu ĺa zl'tomažďovanie
nebezpečných odpadov upôvodcu odpadu' S
vyhovuje.

vny orgán v plnom rozsahu Žiadateľovi

K žiadosti žiadateľ pľedložil: cnenie o zastupovaní; zoznam dľuhov
nebezpečných odpadov, ktoľé Sa budú ť; miesto a spôsob nakladania
s nebezpečnými odpadmi; opatrenia pľe prípad ha
zmluvu o odbeľe nebezpečných odpadov so spolo

pri nakladaní s nebezpečným odpadom;
oprávnenou nakladať s odpadmi. Na

zak|ade zákona Ó.I77l20I8 Z. z. si spľávny orgán overil výpis z obchodného registra' Žiadosť
obsahuje všetky náležitosti $ 28 vyhlášky č. 371
zákoĺa o odpadoch v znení neskoľších pľedpisov.

15 Z. z. o vykonaní niektoľých ustanovení

Vzhl'adom na rovnaký spôsob vyššie uvedených odpadov budú odpady

tľiedenia podľa $ 97 ods. 1 písm. D
nebezpečných odpadov_ Brantner Eko s.ľ.o'

zhromažďované spoločne na vyhľadenom mieste
vzťahu s pľávnickou resp. fyzickou osobou
zabezpečené zhodnotenie ľesp. zneškodnenie.

okľesný úľad Detva, odbor starostlivosti o

a následne na zák|ade zmluvného
na nakladanie s odpadmi bude

votné pľostľedie, ako príslušný oľgán štátnej
správy v odpadovom hospodárstve, žiadosť v zmysle zákona o odpadoch,
v súlade so zákonom o správnom poľiadku, na pľedložených dokladov nezistil dôvody,



Rozhodnutie č. i. : oU-DT_oSZP_20 1 9/000625/RoJ 616

ktoré by bľánili vydaniu rozhodnutia a rczhoďol tak, ako je to uvedené vo výľokovej časti tohto
rozhodnutia.

V súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Z, z. o správnych poplatkoch v znení
neskoľších pľedpisov, za vydanie rozhodnutia bol vybľaný správny poplatok v sume 11'0 €,
podľa položky 162 písm. i), formou potvľdenia o úhľade spľávneho poplatku.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je moŽné podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 zákona

č.71167 Zb. o spľávnom konaní v znení neskoľších pľedpisov v lehote do 15 dní odo dňajeho
doručenia, podaním na okľesný úrad Detva, odboľ starostlivosti o Životné prostredie,
Tajovského 146219, Detva. Toto rozhodnutie je možné pľeskúmať súdom'

RNDľ' Vojtech J
vedúci odboľu

Doľučuje sa:
o Bľantner Eko s.r.o.' PestovateľskáZ,82I 04 Bratislava


