
OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2016/005167-K V Žiari nad Hronom
Číslo záznamu: 0015170/2016 dňa 22.04.2016

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je 
podľa §2, ods. 3, ods.6 a §3, ods.l písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácií 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa § 108, ods.l, písm. m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva 
na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia -  súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
vrátane ich prepravy, súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu 
a súhlasu 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, takto rozhodol:

Pre žiadateľa:

Obchodné meno: Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125
Miesta vzniku a zhromažďovania nebezpečných odpadov:
Mestský úrad v Žiari nad Hronom, ul. Š. Moysesa č.46, Žiar nad Hronom 
- nasledovné objekty mesta:
Krytá plaváreň, ul. M. Chrásteka č.508, Žiar nad Hronom 
Športová hala, ul. Partizánska č. 152, Žiar nad Hronom 
Zimný štadión, ul. A. Dubčeka, Žiar nad Hronom 
Kúpalisko Žiar nad Hronom
Dom kultúry, Nám. Matice slovenskej č.23, Žiar nad Hronom 
Spoločenský dom -  MsKC, ul. SNP č.l 19, Žiar nad Hronom 
Dom kultúry, Šášovské Podhradie č.87 
vysunuté pracoviska mesta:
CZO -  Fermentácia a BPS, Priemyselná č. 100, Žiar nad Hronom 
CZO -  Gasifíkácia, Priemyselná č. 100, Žiar nad Hronom 
CZO -  Dotrieďovacie zariadenie vyseparovaným zložiek komunálneho odpadu 

Priemyselná č. 100



2

CZO -  Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov, Skládka Horné Opatovce 
ISZ, ul. SNP č. 131, Žiar nad Hronom

udeľuje súhlas

1.
podľa § 97 ods.l, písm. f) zákona o odpadoch -  na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
vrátane ich prepravy a podľa § 97 ods.l, písm. g) zákona o odpadoch - na 
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu pre nasledovné druhy 
odpadov:

080111 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky

080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
130205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
130206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
130802 iné emulzie
150110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami
150111 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál 

(napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
150202 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami

160213 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 
v 160209 až 160212

170204 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

191206 drevo obsahujúce nebezpečné látky
191211 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 

odpadu obsahujúce nebezpečné látky 
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 
200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 
200133 batérie a akumulátory uvedené v 160601,160602 alebo 160603 a netrie

dené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 

a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
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a činnosti: triedenie a preprava v rámci okresu Žiar nad Hronom
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov

Súhrnné ročné množstvo: do 10,0 ton

Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi:

nebezpečné odpady uvedené v zozname vznikajú v určených objektoch mesta Žiar 
nad Hronom a sú po vyzbieraní dočasne zhromažďované v sklade odpadov do 
príslušných nádob, odkiaľ sú oprávnenou organizáciou na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie odoberané na ďaľšie nakladanie s nimi

- nebezpečné odpady sú zabezpečené pred nežiadúcim únikom alebo odcudzením a sú 
označené príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu

- preprava nebezpečných odpadov z miesta vzniku na miesta ich zhodnocovania 
a zneškodňovania sa uskutoční cestnou automobilovou dopravou a bude 
zabezpečovaná jednak dodávateľským spôsobom a jednak na základe súhlasu na 
prepravu

2.
podľa § 97 ods. 1, písm. i) zákona o odpadoch -  na zhromažďovanie odpadov držiteľom 
odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodno
covania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo 
účelné pre nasledovné druhy odpadov:

080111 -  odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky

080317 -  odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

Spôsob zmiešavania nebezpečných odpadov:

- je vykonávaný na základe súhlasného stanoviska spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o. Žiar 
nad Hronom
ich oddelené zhromažďovanie a triedenie nie je účelné, preto sú podľa druhov 
zmiešavané a následne odovzdávané oprávneným organizáciám na zhodnocovanie 
alebo zneškodňovanie

Súhlas je časovo obmedzený do 22.04.2021.
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Podmienky súhlasu:

1. Súhlas sa týka iba odpadov, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
2. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, súhlas na zhromaž

ďovanie odpadov a súhlas na zmiešavanie odpadov zaniká zánikom činností, na ktoré 
bol vydaný.

3. Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve môže z vlastného podnetu alebo na návrh 
ním vydaný súhlas podľa § 114 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zmeniť alebo zrušiť.

4. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zhromažďovanie nebezpečných odpadov 
a zmiešavanie odpadov bude vykonávané iba v určených objektoch Mesta Žiar nad 
Hronom.

5. Prepravu odpadov zabezpečiť tak, aby pri jej realizácií nemohlo dôjsť k nežiadúcim 
únikom odpadov do životného prostredia alebo k ich odcudzeniu.

6. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečiť v súlade s ustanoveniami vyhl. č.371/2015 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

7. Osobitné predpisy upravujúce požiadavky cestnej dopravy, ako aj ostatné ustanovenia 
zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení ostávajú vydaním tohto súhlasu 
nedotknuté.

8. Pri preprave nebezpečného odpadu musia byť súčasťou sprievodných dokladov aj písomné 
pokyny obsahujúce údaje o možných následkoch pôsobenia nebezpečného odpadu, ako aj 
nevyhnutné opatrenia, ktoré treba vykonať v prípade havárie v záujme zníženia jej násled
kov.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Žiar nad Hronom požiadalo dňa 06.04.2016 Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným 
odpadom vrátane ich prepravy, o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov u pôvodcu a o vydanie súhlasu na zmiešavanie odpadov.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal 
podanie žiadateľa a ním predložené ďaľšie podklady pre toto konanie a rozhodnutie a zistil 
nasledovné skutočnosti:
- žiadateľ predložil kópiu Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla pre mesto
- žiadateľ predložil Plán opatrení pre prípad havárie
- žiadateľ má vypracované identifikačné listy nebezpečných odpadov
- žiadateľ má uzatvorené zmluvy s oprávnenými organizáciami na odber odpadov
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Na základe posúdenia žiadosti o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným 
odpadom vrátane ich prepravy, súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov 
u pôvodcu a o vydanie súhlasu na zmiešavame odpadov a ďaľších podkladov potrebných k 
vydaniu predmetného súhlasu Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve skonštatoval, že pri 
dodržaní podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu 
celospoločenských záujmov ani záujmov ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas 
na určitý čas v súlade s § 97, ods. 16 zákona o odpadoch.

Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny 
orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
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