
OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. SNP 151/6, 958 01  Partizánske____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PE-OSZP-2021/000028-003

Partizánske
14. 01. 2021

Rozhodnutie
v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch o zmene
udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

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

Výrok
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 § 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 04. decembra 2020
a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
v znení neskorších predpisov

m e n í

v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané tunajším úradom pod č. OU-
PE-OSZP-2020/000351-003 zo dňa 11.03.2020, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o
odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre žiadateľa:

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

tak, že vo výrokovej časti uvedeného rozhodnutia:

I. sa dopĺňa nasledovný druh odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

08 01 11 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky - N
12 01 09 - Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény - N
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13 01 10 - Nechlórované minerálne hydraulické oleje - N
13 01 13 - Iné hydraulické oleje - N
13 02 05 - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje - N
13 02 08 - Iné motorové, prevodové a mazacie oleje - N
13 08 02 - Iné emulzie - N
14 06 03 - Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel - N
16 02 13 - Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 - N
16 05 06 - Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií - N
20 01 13 - Rozpúšťadlá - N
20 01 14 - Kyseliny - N
20 01 15 - Zásady - N
20 01 19 - Pesticídy - N
20 01 21 - Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - N
20 01 23 - Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - N
20 01 26 - Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 - N
20 01 27 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky - N
20 01 33 - Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie - N
20 01 35 - Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti - N

II. sa dopĺňa miesto na nakladanie s odpadmi o novú plochu v rámci vybudovaného oploteného areálu:

- parc. č. 418/41, kat. ú. Livinské Opatovce.

III. sa dopĺňa spôsob nakladania s odpadmi:

Zariadenie na zber odpadov je umiestnené v priestoroch exitujúcej prevádzky. Nakladanie s odpadmi bude spočívať
v dočasnom zhromažďovaní vyzbieraných odpadov na vyhradených miestach prevádzky (ekosklady, sklady OEEZ)
do doby prepravy zmluvným partnerom do zariadení na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov. Zhodnocovanie/
zneškodňovanie nebezpečných odpadov bude zabezpečené prostredníctvom oprávnených organizácii na základe
zmluvného vzťahu.

Pri zbere a skladovaní použitých batérií a akumulátorov bude zabezpečená manipulácia tak, aby nedochádzalo
k ich poškodeniu. Opotrebované batérie budú zhromažďované v univerzálnom kontajneri určenom na tento
účel umiestnenom v uzamykateľnom ekosklade. Odvoz opotrebovaných batérií a akumulátorov je zabezpečený
zmluvným odberateľom pri naplnení kapacity kontajnerov.

Vyzbieraný elektroodpad bude umiestnený na vhodnom mieste s nepriepustnou podlahou v celooceľovom kontajneri
so záchytným roštom a spevnenou podlahou. Vyhradené skladovacie miesto je zabezpečené pred poveternostnými
vplyvmi a nežiadúcim únikom látok. Po naplnení kapacity bude odpad odovzdaný na spracovanie autorizovanému
subjektu. Prepravu odpadov do zariadenia na spracovanie odpadov bude zabezpečovať prevádzkovateľ tohto
zariadenia.

Oddelený zber elektroodpadu a jeho zhromažďovanie sa bude uskutočňovať v členení na tieto zberové skupiny:
a) elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu,
b) elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2,
c) elektroodpad zo svietidiel,
d) elektroodpad z veľkých zariadení,
e) elektroodpad z malých zariadení,
f) elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení.
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IV. sa dopĺňajú podmienky rozhodnutia:

1. Nebezpečné odpady katalógové číslo 20 01 33 (batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie) zhromažďovať vo vyhradených špeciálnych kontajneroch
na to určených a zabezpečených proti odcudzeniu.
2. Zhromažďovanie elektroodpadu musí byť na vhodnom mieste s nepriepustnou podlahou a zabezpečené proti
vplyvu atmosférických zrážok.
3. Oddelený zber elektroodpadu sa musí uskutočňovať v členení na zberové skupiny podľa § 10 vyhlášky MŽP SR
č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov.
4. Poučiť pracovníkov pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi o opatreniach v prípade havarijného úniku
znečisťujúcich látok a kvapalín.

Ostatné časti rozhodnutia č. OU-PE-OSZP-2020/000351-003 zo dňa 11.03.2020 zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. OU-PE-OSZP-2020/000351-003 zo dňa 11.03.2020.

Odôvodnenie
Podaním zo dňa 04. decembra 2021 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 č. 418/41, k. ú. Livinské Opatovce.

Žiadateľ v predloženej žiadosti požiadal o doplnenie už vydaného súhlasu o nové druhy odpadov a doplnenie
miesta na nakladanie s odpadmi o novú plochu v rámci vybudovaného oploteného areálu Skládky odpadov
Livinské Opatovce – Chudá Lehota, kde sa zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov nachádza. V prevádzke
zariadenia bude umiestnený celooceľový kontajner o objeme 35 m3 určený na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov aj tekutých, ktoré budú umiestnené v obaloch na to určených ako sú 60 l – 200 l sudy, kontajner
na batérie, žiarivky a ostatný nebezpečný odpad. Ide o certifikovaný ekosklad so záchytnou vaňou po celej
ploche, ktorý bude uzamykateľný. Zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov bude zabezpečené
prostredníctvom oprávnených organizácii na základe zmluvného vzťahu. Elektroodpad bude sprostredkovane cez
prevádzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. odovzdávaný zmluvným partnerom na spracovanie.

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 14.12.2020 začatie konania všetkým
účastníkom konania (žiadateľ a územne dotknuté obce). Keďže tunajší úrad upustil od miestneho zisťovania a
ústneho pojednávania, určil že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr
do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia. V určenej lehote neboli od účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo:
- požadované náležitosti v súlade s ustanovením § 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- havarijný plán HP č. 27,
- zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve s oprávnenou spoločnosťou,
- kópia vydaného rozhodnutia č. OU-PE-OSZP-2020/000351-003 zo dňa 11.03.2020.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených dokladov 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.

Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 4,00 eurá 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.
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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

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10003

Doručuje sa
BORINA EKOS s. r. o., Livinské Opatovce , 956 32  Livinské Opatovce, Slovenská republika
Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32  Livinské Opatovce, Slovenská republika
Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38  Chudá Lehota, Slovenská republika


