
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2022/003842-009

Považská Bystrica
22. 04. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť JÁN BUDAY BUILDING s r. o., so sídlom Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327
816 požiadala Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d)
a podľa § 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 „zákona o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“),

udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia,
na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c), pre prevádzkovateľa

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o.,
Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 36 327 816.

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať (odpady sú zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov):

Katalógové číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu
17 01 01 / betón / O
17 01 02 / tehly / O
17 01 03 / škridly a obkladový materiál a keramika / O
17 05 04 / zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 / O
17 05 06 / výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 / O

Určenie miesta nakladania s odpadmi (sídlo zariadenia na zber odpadov):
Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované na prenajatom pozemku KN – C parc. č. 1217/105 v katastrálnom
území Orlové, na základe uzavretej Zmluvy o prenájme nebytových priestorov a vonkajších priestorov č. FIDE
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20220103. Uvedený pozemok je vo vlastníctve spoločnosti FIDE trading, s r.o., so sídlom Robotnícka 379, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 333 778 na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 4360.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariadenie bude určené na zber, výkup a zhromažďovanie odpadov od iných osôb, vrátane ich predbežného triedenia
a dočasného uloženia na účely ich zhodnotenia externým mobilným zariadením na základe uzavretých zmluvných
vzťahov.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Prevádzku zariadenia na zber odpadov na pozemku KN – C parc. č. 1217/105 v katastrálnom území Orlové (v areáli
bývalých strojární) tvorí priestor spevnený makadamom a administratívna budova súp. č. 379 so sociálnym zázemím
a parkoviskom pre osobné vozidlá. Areál je oplotený, uzamykateľný a monitorovaný kamerovým systémom.
Technické vybavenie prevádzky tvorí traktor JCB 3CX SUPER a vysokozdvižný vozík s radlicou.
Obsluha a údržba zariadenia na zber odpadov je jednoduchá, na prevádzke sa okrem traktora a vysokozdvižného
vozíka nebudú používať žiadne iné zariadenia. Obslužný pracovník bude povinný pri práci dodržiavať predpisy
súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
V prevádzke zariadenia na zber odpadov sa bude nakladať len s odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie odpadov, ktoré nie
sú nebezpečné (ostatné odpady, označené písmenom „O“).

Dátum začatia prevádzky: po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pred ukončením činnosti prevádzkovania zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný všetky prevzaté
odpady nachádzajúce sa v zariadení spracovať, resp. odovzdať na spracovanie inej oprávnenej osobe tak, aby po
ukončení činnosti tohto zariadenia v ňom nezostali žiadne odpady. O ukončení činnosti v zariadení prevádzkovateľ
písomne informuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení
činnosti.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje: do 22. apríla 2025.

Ďalšie podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zber odpadov prevádzkovať podľa zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov na úseku
odpadového hospodárstva a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

2. Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

3. Priestor, v ktorom sa bude vykonávať zber odpadov je potrebné zabezpečiť pred odcudzením odpadu a vstupom
cudzích osôb podľa § 5 ods. 1 zákona o odpadoch.

4. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších.

5. Zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov, na ktoré je zariadenie oprávnené vrátane podmienok
zberu alebo výkupu odpadov.

6. Pri preberaní odpadov do zariadenia na zber odpadov dodržiavať ustanovenia § 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

7. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

8. Ohlasovať údaje z evidencie tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 3 vyhlášky MŽP
SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
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9. Počas prevádzkovania zariadenia na zber odpadov je potrebné mať uzatvorené platné zmluvy s osobami
oprávnenými na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu.

10. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľ zariadenia oznámi túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a prispôsobí prevádzkovú dokumentáciu týmto
zmenám.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných
predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevzal dňa 04. marca 2022 žiadosť
spoločnosti JÁN BUDAY BUILDING s r. o., so sídlom Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327
816 (ďalej len „navrhovateľa“), vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Prílohou žiadosti boli:
- fotokópia Zmluvy o prenájme nebytových a vonkajších priestorov č. FIDE 20220103 uzatvorenej dňa 22. 2. 2022
na dobu neurčitú medzi prenajímateľom FIDE trading, s.r.o., Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36
333 778 a nájomcom JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 327 816,
- kópia katastrálnej mapy na parcelu 1217/105, výpis z LV č. 4360.

Dňa 10. marca 2022 bola žiadosť doplnená o Výpis zo živnostenského registra vydaným Okresným úradom
Považská Bystrica, odborom živnostenského podnikania dňa 23. 02. 2022 (Živnostenský register č. 306-11534).

Podaním navrhovateľovi vznikla podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov povinnosť na zaplatenie správneho poplatku vo
výške 11,00 eur. Na základe toho tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom číslo OU-PB-
OSZP-2022/003842-003 zo dňa 28. 03. 2022 zaslal navrhovateľovi Platobný predpis - M00-280322-0129 na
zaplatenie správneho poplatku. Navrhovateľ správny poplatok uhradil dňa 29. 03. 2022 bankovým prevodom.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2022/003842-004 zo dňa 28. 03. 2022 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“) upovedomil známych účastníkov
konania o začatí konania v predmetnej veci a podľa § 21 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie, o ktorom
bola podľa § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica.
Ústneho pojednávania sa za žiadateľa zúčastnil konateľ spoločnosti Ing. Ján Buday, za Mesto Považská Bystrica Ing.
Iveta Michálková, pracovníčka referátu odpadového hospodárstva. Na ústnom pojednávaní navrhovateľ predložil
fotokópiu Zmluvy o zhodnotení stavebného odpadu č. znzo20220104 uzatvorenú dňa 1. 3. 2022 na dobu neurčitú
medzi zhodnocovateľom: ERSON Recycling, s.r.o., so sídlom Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331
201 a objednávateľom: JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., so sídlom Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 36 327 816 a fotokópiu Zmluvy o zhodnotení stavebného odpadu č. znzo20220104 uzatvorenú dňa 1. 3.
2022 na dobu neurčitú medzi zhodnocovateľom: ESO STAV s.r.o., so sídlom Jarocká 397, 951 35 Veľké Zálužie,
IČO: 45 675 058 a objednávateľom: JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., so sídlom Robotnícka 379, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 327 816. V čase konania ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou nemal
navrhovateľ dokončené oplotenie areálu prevádzky zariadenia na zber odpadov, nakoľko chýbala vstupná brána
pre zamedzenie vstupu cudzích osôb a odcudzenia odpadu. Podľa § 5 ods. 1 zákona o odpadoch „Zariadenie na
zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený
pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.“ . S navrhovateľom bol
dohodnutý termín dokončenia vstupnej uzamykateľnej brány do 12. apríla 2022, kedy bude vykonaná opätovná
miestna ohliadka za prítomnosti účastníkov konania. S uvedeným návrhom súhlasila aj účastníčka konania –
Ing. Iveta Michálková, pracovníčka referátu odpadového hospodárstva Mesta Považská Bystrica. Navrhovateľ do
určeného termínu zrealizoval provizórnu vstupnú uzamykateľnú bránu z dôvodu asanácie existujúceho objektu súp.
č. 380, ktorý je situovaný na pozemku KN – C parc. č. 1217/165 v katastrálnom území Orlové v tesnej náväznosti
na pozemok KN – C parc. č. 1217/105 v katastrálnom území Orlové, na ktorom bude prevádzkované zariadenie
na zber odpadov.
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Na ústnom pojednávaní dňa 05. apríla 2022 a dňa 12. apríla 2022 neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne
iné pripomienky ani námietky a zápisnica o ústnom pojednávaní a záznam z ohliadky boli podpísané bez výhrad.

Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované na prenajatom pozemku KN – C parc. č. 1217/105 v katastrálnom
území Orlové, na základe Zmluvy o prenájme nebytových priestorov a vonkajších priestorov č. FIDE 20220103
uzavretej dňa 22. 2. 2022 na dobu neurčitú medzi prenajímateľom FIDE trading, s.r.o., Robotnícka 379, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 333 778 a nájomcom JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 379, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 36 327 816. Uvedený pozemok je vo vlastníctve spoločnosti FIDE trading, s r.o., so
sídlom Robotnícka 379, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 333 778 na základe Výpisu z listu vlastníctva č.
4360 Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii
6674-220405-365 vykonanej dňa 05. 04. 2022 o 16:05).
Zariadenie je určené na zber, výkup a zhromažďovanie odpadov od iných osôb, vrátane ich predbežného triedenia a
dočasného uloženia na účely ich zhodnotenia externými mobilnými zariadeniami na základe uzavretých zmluvných
vzťahov.
V prevádzke zariadenia na zber odpadov sa bude nakladať len s odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie odpadov, ktoré nie
sú nebezpečné (ostatné odpady, označené písmenom „O“).
Priestor, v ktorom sa bude vykonávať zber odpadov bude zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích
osôb podľa § 5 ods. 1 zákona o odpadoch.
Zariadenie na zber odpadov bude označené informačnou tabuľou podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších.
Pri preberaní odpadov do zariadenia na zber odpadov budú dodržané ustanovenia § 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Od osôb, ktoré
sú podnikateľmi bude možné do zariadenia na zber odpadov odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou
odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia doklad o množstve a druhu dodaného odpadu podľa § 9 ods. 1 písm.
a) citovanej vyhlášky. Pri dodávke odpadu do zariadenia na zber odpadov sa podľa § 9 ods. 2 písm. b) citovanej
vyhlášky bude vykonávať kontrola množstva dodaného odpadu.

Záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie sa na predmetnú činnosť nevyžaduje, nakoľko uvedená činnosť nie je predmetom zoznamu navrhovaných
činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Z tohto dôvodu
je jeho platnosť časovo obmedzená.

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností,
ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Podľa § 114 ods. 3 písm. a) a c) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, resp. skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov a na základe výsledkov
ústneho pojednávania a vykonaných miestnych ohliadok rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11,00 eur bankovým prevodom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., Robotnícka 379, 017 01  Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13  Považská Bystrica, Slovenská republika


