
OKRESNÝ ÚRAD BANSKA BYSTRICA 
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
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Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle 
kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona 
č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s 
§ 107 písm. p) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
na základe návrhu spoločnosti MESTO Žiar na Hronom, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 
Žiar nad Hronom a vykonaného správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
takto

r o z h o d o l :

podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) udeľuje

právnickej osobe:
Obchodné meno: MESTO Žiar nad Hronom
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321125

ktorá je prevádzkovateľom mobilného zariadenia (d'alej len „žiadateľ alebo prevádzkovateľ 
zariadenia“)

I. súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov -  šnekového bio drviča SEKO SAMURAI 5 450/90 GC/T

Na mobilnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady kategórie ostatný, druh odpadu uvedený 
vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
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C. druhu odpadu Názov druhu odpadu

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

20 03 02 odpad z trhovísk

Odpady sa budú zhodnocovať činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 zákona o odpadoch: 

R12 -  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Výstupom zhodnocovania odpadov na mobilnom zariadení bude odpad z mechanického 
spracovania drvením, určený pre ďalšie zhodnotenie (odpad bude zaradený do podskupiny č. 
19 12). Upravený odpad bude odovzdaný do vlastného zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
-  Centrum zhodnocovania odpadov, so sídlom Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, 
zariadenie: Fermentácia a Bioplynová stanica, ktorého je žiadateľ oprávneným 
prevádzkovateľom.

II. súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na 
zhodnocovania odpadov -  šnekového bio drviča SEKO SAMURAI 5 500/150 
GC/T

Na mobilnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady kategórie ostatný, druh odpadu uvedený 
vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

20 03 02 odpad z trhovísk

Odpady sa budú zhodnocovať činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 zákona o odpadoch:

R12 -  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Výstupom zhodnocovania odpadov na mobilnom zariadení bude odpad z mechanického 
spracovania drvením, určený pre ďalšie zhodnotenie (odpad bude zaradený do podskupiny č. 
19 12). Upravený odpad bude odovzdaný do vlastného zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
-  Centrum zhodnocovania odpadov, so sídlom Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, 
zariadenie: Fermentácia a Bioplynová stanica, ktorého je žiadateľ oprávneným 
prevádzkovateľom.
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III. súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov -  drviča a štiepkovača Green Technik BC 450 plus PTO

Na mobilnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady kategórie ostatný, druh odpadu uvedený 
vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

Odpady sa budú zhodnocovať činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 zákona o odpadoch:

R12 -  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Výstupom zhodnocovania odpadov na mobilnom zariadení bude odpad z mechanického 
spracovania drvením, určený pre d'alšie zhodnotenie (odpad bude zaradený do podskupiny č. 
19 12). Upravený odpad bude odovzdaný do vlastného zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
-  Centrum zhodnocovania odpadov, so sídlom Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, 
zariadenie: Fermentácia a Bioplynová stanica, ktorého je žiadateľ oprávneným 
prevádzkovateľom.

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
sa udeľuje do 30.04.2021.

Podmienky súhlasu:
1. Mobilné zariadenie môžu obsluhovať iba poverené osoby preukázateľne oboznámené 

s jeho obsluhou, bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým poriadkom vydaným 
prevádzkovateľom (ďalej len „pracovníci“).

2. Pracovníci sú povinní pri práci používať ochranné pracovné pomôcky; je zakázané pred 
a počas práce používať alkohol, lieky znižujúce pozornosť, omamné alebo utlmujúce 
prostriedky, otvorený oheň.

3. V prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť vydaný prevádzkový 
poriadok týmto zmenám v súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, nie sú vydaním tohto 
rozhodnutia dotknuté.
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Odôvodnenie

Okresnému úradu v sídle kraja bol dňa 20.04.2016 doručený návrh spoločnosti MESTO Žiar 
nad Hronom, so sídlom Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom vo veci udelenia súhlasu na vydanie 
prevádzkových poriadkov mobilných zariadení na zhodnocovanie ostatného odpadu 
uvedeného vo výrokovej časti rozhodnutia - šnekového bio drviča SEKO SAMURAI 
5450/90 GC/T; šnekového bio drviča SEKO SAMURAI 5500/150 GC/T a drviča 
a štiepkovača Green Technik BC 450 plus PTO. Mobilné zariadenia sa budú prevádzkovať 
najmä v miestach vzniku odpadov, za účelom ich ďalšieho zhodnotenia vo vlastnom zariadení 
na zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová stanica.
Predložená žiadosť obsahovala náležitosti predpísané podľa § 23 vyhlášky MŽP SR č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len 
„vyhláška MŽP SR č. 371/2015“) a v dokladovej časti podania boli doložené tieto listiny:

• návrh prevádzkových poriadkov mobilných zariadení;
• výpis zo živnostenského registra Okresného úradu Žiar nad Hronom č.613-6434 zo dňa 

12.04.2016;
• potvrdenie o pridelení identifikačného čísla.

Okresný úrad v sídle kraja po preštudovaní podania a jeho dokladovej časti dospel k záveru, 
že prevádzkovateľovi mobilných zariadení je možné v celom rozsahu vyhovieť a rozhodol vo 
veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Prevádzkovateľ mobilných zariadení vypracoval prevádzkové poriadky mobilných zariadení 
na zhodnocovanie odpadov podľa § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 atak okresný 
úrad v sídle kraja udelil súhlas na jeho vydanie.
V súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 je prevádzkovateľ zariadenia povinný 
v prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť vydaný prevádzkový poriadok 
týmto zmenám.
Podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch súhlas podľa § 97 ods. 1 možno udeliť len na určitý 
čas, najviac na päť rokov. Správny orgán určil dobu platnosti tohto súhlasu vzhľadom na typ 
zariadení, škálu zhodnocovaných odpadov a hierarchiu odpadového hospodárstva do 
30.04.2021.
Správnemu orgánu je z úradnej činnosti známe, že žiadateľ má udelený súhlas na 
zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením pod č. OU-BB-OSZP2-2016/015533/MM zo 
dňa 23. mája 2016.
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú obce 
oslobodené od poplatkov.
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Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho 
poriadku. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 
15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica. Toto 
rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

íng. Jozef Ratica 
vedúci odboru

Doručí sa:
1. MESTO Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:
1. MŽP SR. Odbor odpadového hospodárstva. Nám. E. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor inšpekcie odpadového 

hospodárstva, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica


