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Číslo spisu
OU-PE-OSZP-2020/000351-003

Vybavuje

Partizánske
11. 03. 2020

ROZHODNUTIE
Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov a súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákon o odpadoch na zhromažďovanie odpadov

držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich
zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné

Popis konania / Účastníci konania
Doručí sa:
1. BORINA EKOS s. r. o., Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce
2. Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce
3. Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):
4. SIŽP – IOH Nitra
5. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva v zmysle § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 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 „zákon o odpadoch“), po preskúmaní žiadosti podanej dňa 06.
februára 2020 o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov rozhodol takto:

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o
odpadoch mení rozhodnutie Okresného úradu Partizánske č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/000564-003 zo dňa 22.03.2016
zmeneného rozhodnutiami číslo OU-PE-OSZP-2018/000225 zo dňa 14.02.2018 a OU-PE-OSZP-2020/000025-004
zo dňa 13.01.2020, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov a súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákon o odpadoch na zhromažďovanie odpadov
držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné pre žiadateľa BORINA EKOS s.
r. o., Livinské Opatovce č. 86, 956 32 Livinské Opatovce.

Tunajší úrad z dôvodu prehľadnosti rozhodnutia vydáva z vlastného podnetu pre prevádzkovateľa nové rozhodnutie
- úplné znenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súhlasu na zhromažďovanie odpadov
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držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné, ktoré má nasledovné znenie:

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva v zmysle § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
v súlade s § 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov udeľuje právnickej osobe:

BORINA EKOS s. r. o., Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, IČO: 36 300 225,

s ú h l a s

A) podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Súhlas sa udeľuje na činnosť, pri ktorej budú v zariadení zbierané, triedené a dočasne zhromažďované nasledovné
druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej
len Katalóg odpadov):

01 04 08 - Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 - O
10 01 01 - Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 - O
10 01 03 - Popolček z rašeliny a neošetreného dreva - O
10 11 12 - Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 - O
10 12 08 - Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom
spracovaní - O
15 01 01 - Obaly z papiera a lepenky - O
15 01 02 - Obaly z plastov - O
15 01 03 - Obaly z dreva - O
15 01 05 - Kompozitné obaly - O
15 01 06 - Zmiešané obaly - O
15 01 07 - Obaly zo skla - O
16 01 19 - Plasty - O
16 01 20 - Sklo - O
17 01 01 - Betón - O
17 01 02 - Tehly - O
17 01 03 - Obkladačky, dlaždice a keramika - O
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - O
17 02 02 - Sklo - O
17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - 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
17 05 08 - Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 - O
17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O
19 01 12 - Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 - O
19 12 05 - Sklo - O
20 01 01 - Papier a lepenka - O
20 01 02 - Sklo - O
20 01 03 - Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) - O
20 01 38 - Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - O
20 01 39 - Plasty - O
20 02 02 - Zemina a kamenivo - O
20 03 08 - Drobný stavebný odpad - O
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B) podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné.

Súhlas sa vydáva pre nasledovné druhy odpadov zaradené podľa Katalógu odpadov:

01 04 08 - Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 - O
10 12 08 - Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom
spracovaní - O
17 01 01 - Betón - O
17 01 02 - Tehly - O
17 01 03 - Obkladačky, dlaždice a keramika - O
17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - O
17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O
17 05 08 - Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 - O
17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - O
20 03 08 - Drobný stavebný odpad - O

Miesto nakladania s odpadmi: spevnená plocha na Skládke odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota
- parcela KN-C č. 311/8, kat. ú. Chudá Lehota,
- parcela KN-C č. 311/3, kat. ú. Chudá Lehota,
- parcela KN-C č. 418/7, kat. ú. Livinské Opatovce.

Súhlas sa udeľuje do 31. januára 2023.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Po prijatí odpadu do zariadenia na zber odpadov sa odpady odvážia, zaevidujú, rozdelia a následne budú oddelene
zhromažďované v priestoroch prevádzky podľa jednotlivých kategórií. Vyzbierané odpady budú následne odovzdané
na zhodnotenie prípadne zneškodnenie oprávnenej organizácií. Pre zber inertných stavebných odpadov bol súčasne
vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ktoré budú následne
zhodnocované a ich triedenie a oddelené zhromažďovanie nie je účelné.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení činnosti zariadenia na zber odpadov budú všetky odpady, ktoré sa v ňom nachádzajú, odovzdané na
zhodnotenie prípadne zneškodnenie organizácií oprávnenej na ďalšie nakladanie s nimi.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je umiestnené v priestoroch existujúcej prevádzky skládky odpadov. Celý areál objektu
je zabezpečený oplotením a uzamykateľnou bránou. Mimo prevádzkových hodín je objekt strážený SBS službou.
Prijatý odpad bude odvážený na certifikovanej váhe vo vstupnej časti areálu.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadov je povinný pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov dodržiavať všeobecne
platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí. Vytvoriť dostatočné organizačné a materiálno-
technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárií a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných
bezpečnostných opatrení.

Podmienky rozhodnutia:
1. Zabezpečiť plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov vyplývajúce zo zákona o
odpadoch a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe.
2. Nakladanie s odpadmi a vedenie evidencie odpadov vykonávať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve.
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3. Zariadenie na zber odpadov musí byť označené informačnou tabuľou v súlade s § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
4. Na miestach zhromažďovania, triedenia a následného zhodnocovania odpadov zrealizovať také technické a
organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu, znečisteniu alebo poškodeniu životného prostredia
5. V zariadení sa nesmú zhromažďovať odpady znečistené škodlivými látkami.
6. Odpad katalógové číslo 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky a 20 01 01 – papier a lepenka sa môže zhromažďovať
iba v uzatvorených kontajneroch.
7. Vykonávať zber odpadov zaradených do skupiny 20 – komunálne odpady na území obce je možné len na základe
uzatvorenej zmluvy s obcou na vykonávanie takejto činnosti v zmysle § 81 zákona o odpadoch.
8. Dodržiavať hygienické a technické predpisy stanovené pre danú prevádzku.
9. V prípade, že sa žiadateľ rozhodne ukončiť prevádzkovanie predmetného zariadenia na zber odpadov je povinný
odovzdať všetky druhy odpadov nachádzajúcich sa v zariadení len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
platnej legislatívy.
10. Každú zmenu nakladania s odpadmi je potrebné predložiť tunajšiemu úradu na odsúhlasenie.
11. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon,
stavebný zákon, zákon o ovzduší, zákon o ochrane zdravia ľudí a pod.).

Okresný úrad Partizánske môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh účastníkov
konania po vykonanom šetrení z dôvodov uvedených v § 114 zákona o odpadoch.

Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu predĺži, 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.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Partizánske
pod č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/000564-003 zo dňa 22.03.2016 zmeneného rozhodnutiami číslo OU-PE-
OSZP-2018/000225 zo dňa 14.02.2018 a OU-PE-OSZP-2020/000025-004 zo dňa 13.01.2020, ktorým bol udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je
triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné.

Odôvodnenie
Podaním zo dňa 06. februára 2020 bola tunajšiemu úradu predložená žiadosť organizácie BORINA EKOS s. r.
o., Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce o zmenu – doplnenie vydaného súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov pre miesto nakladania s odpadmi: spevnená plocha na Skládke odpadov Livinské
Opatovce – Chudá Lehota, parcela KN-C č. 311/8, k. ú. Chudá Lehota.

Žiadateľ v predloženej žiadosti požiadal o doplnenie už vydaného súhlasu o nové druhy odpadov – 17 05 04, 17
05 05 a 20 02 02 a doplnenie miesta na nakladanie s odpadmi o nové plochy v rámci vybudovaného oploteného
areálu Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, kde sa zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov
nachádza. Dôvodom zmeny je potreba väčšieho priestoru na zhromažďovanie prioritne inertných odpadov, ktoré
budú následne zhodnotené alebo zneškodnené. Vhodné odpady budú použité na technické účely na skládke odpadov
ako obsyp svahov, prekrývanie odpadov, budovanie dočasných komunikácií v telese skládky odpadov, prípadne
budú použité ako konštrukčná vrstva pri rekultivácií skládky odpadov.

Z obsahu žiadosti vyplýva, že žiadateľ na základe rozhodnutia vydaného Okresným úradom Partizánske pod č. j. OÚ-
PE-OSZP-2016/000564-003 zo dňa 22.03.2016 zmeneného rozhodnutiami číslo OU-PE-OSZP-2018/000225 zo dňa
14.02.2018 a OU-PE-OSZP-2020/000025-004 zo dňa 13.01.2020, vykonáva zber odpadov v mieste nakladania s
odpadmi: spevnená plocha na Skládke odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, parcela KN-C č. 311/8, k. ú.
Chudá Lehota. Uvedený súhlas bol vydaný na zber odpadov, ktoré žiadateľ do zariadenia vozí od podnikateľských
subjektov a z obcí, kde realizuje separovaný zber vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu a zber inertných
stavebných odpadov, ktoré sa následne zhodnocujú mobilným zariadením činnosťou R5 – Recyklácia alebo spätné
získavanie iných anorganických materiálov. Vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania bol zároveň vydaný
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný
spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné.
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Podkladom pre vydanie rozhodnutia č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/000564-003 zo dňa 22.03.2016 bolo:
- požadované náležitosti v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- vykonané správne konanie v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka číslo 19133/R,
- potvrdenie Okresného úradu Partizánske, obor starostlivosti o životné prostredie, že pre navrhovanú činnosť
„Zhromažďovanie odpadov za účelom prepravy na ich ďalšie zhodnotenie – prekládka DS“ nie je potrebné vykonať
proces posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- zmluva o odbere a zhodnotení odpadu s oprávnenou organizáciou.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, v znení neskorších predpisov oznámil listom zo dňa 13.02.2020 začatie konania všetkým
účastníkom konania (žiadateľ a územne dotknuté obce) a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Zástupcovia obce Livinské Opatovce a Chudá Lehota sa miestneho zisťovania nezúčastnili a ani
písomne nevzniesli žiadne námietky.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia číslo OU-PE-OSZP-2020/000351-003 bolo:
- požadované náležitosti v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- kópie vydaných rozhodnutí č. OÚ-PE-OSZP-2016/000564 zo dňa 22.03.2016, č. OU-PE-OSZP-2018/000225 zo
dňa 14.02.2018 a OU-PE-OSZP-2020/000025-004 zo dňa 13.01.2020.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených dokladov a na
základe vykonanej miestnej ohliadky zo dňa 24.02.2020 dospel k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky
pre zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie z dôvodu prehľadnosti rozhodnutia
vydal z vlastného podnetu pre prevádzkovateľa zariadenia nové rozhodnutie - úplné znenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť
rozhodnutie Okresného úradu Partizánske pod č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/000564-003 zo dňa 22.03.2016 zmeneného
rozhodnutiami číslo OU-PE-OSZP-2018/000225 zo dňa 14.02.2018 a OU-PE-OSZP-2020/000025-004 zo dňa
13.01.2020.

Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 4,00 eur formou E-kolku (potvrdenie o úhrade správneho poplatku) v
zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 162 písm.
y) Sadzobníka správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad
Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru

Doručuje sa
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BORINA EKOS s.r.o.
Livinské Opatovce 86
956 32 Livinské Opatovce
Slovenská republika

Obec Chudá Lehota
Chudá Lehota 21
956 38 Chudá Lehota
Slovenská republika

Obec Livinské Opatovce
Livinské Opatovce 86
956 32 Livinské Opatovce
Slovenská republika


