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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. n) a § 113 ods. 7 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na základe návrhu spoločnosti MESTO Žiar nad 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. h) 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: 00 321 125

(ďalej len „prevádzkovateľ mobilného zariadenia alebo žiadateľ“)

I. súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením -  šnekovým bio drvičom 
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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v

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

Z hľadiska bilancie zhodnocovaného odpadu bude všetok odpad, ktorý je vstupom do 
mobilného zariadenia zhodnotený. 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.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov -  šnekový bio drvič SEKO SAMURAI 
5 450/90 GC/T sa používa na drvenie biologicky rozložiteľného odpadu a odpadu z trhovísk 
prevažne v mieste ich vzniku, za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia vo vlastnom zariadení na 
zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová stanica. Mobilné zariadenie je vybavené 
2 miešacími a rezacími závitovkami so 4 zbiehavými skrutkovicami s vysokým stupňom 
oteruvzdornosti, ovládanými prostredníctvom hydraulických prevodov s automatickým 
zariadením na kontrolu preťaženia a systémom pre bočné vykladanie s hydraulicky sklopným 
dopravníkom 900 x 2000 mm.
Technické údaje:

- Objem miešacej skrine: 9 m3 
Príkon: 50 HP
Priemer závitoviek: 450 mm

- Hmotnosť prázdneho stroja: 4200 kg 
Pracovný výkon: 25 -3 0  nrVhod
Pohonná jednotka: diesel motor o výkone 105 HP (traktor ZH 546 AD ZETOR 
PROX1MA 105)

Ovládacie prvky stroja: riadiaca páka, podpera ťažnej tyče, prístroj na kontrolu vyváženia, 
parkovacia brzda, spojovací hriadeľ, regulátor prietoku a panel s tlačidlami.
Miesto umiestnenia mobilného zariadenia musí vyhovovať nosnosťou terénu a priestorovými 
požiadavkami na bezpečnú prevádzku. Zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je 
určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené 
všetkými ochrannými zariadeniami. Obsluha vykoná technické prehliadky zariadenia vždy 
pred začatím činnosti zhodnocovania.
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Mobilné zariadenie sa na miesto zhodnocovania odpadov dopraví pomocou traktora. 
Biologicky rozložiteľný odpad sa pomocou nakladacieho zariadenia naloží do miešacej 
skrine, kde sa podrví (pomelie). Následne sa podrvená (pomletá) masa presúva na vykladací 
pás, odkiaľ sa presúva do kontajnera alebo na určenú úložnú plochu. Zariadenie je poháňané 
hydraulicky a je možné ho plynulé regulovať. Takto upravený odpad sa bude ďalej 
zhodnocovať vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová 
stanica.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, 
preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, 
s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej 
ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
Pracovníci pri práci nesmú používať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú 
povinní používať ochranné pracovné pomôcky (rukavice, pevnú pracovnú obuv, pracovný 
odev, ochranné prilby, okuliare, slúchadlá atď.); dodržiavať pracovnú, technologickú 
a ekologickú disciplínu; vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia; zabezpečovať 
pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa predchádzalo možnosti vzniku 
havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Pracovisko musí byť vybavené 
potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na 
likvidovanie havarijného stavu.

II. súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením -  šnekovým bio drvičom 
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:

v

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

Z hľadiska bilancie zhodnocovaného odpadu bude všetok odpad, ktorý je vstupom do 
mobilného zariadenia zhodnotený. 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.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
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Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov -  šnekový bio drvič SEKO SAMURAI 
5 500/150 GC/T sa používa na drvenie biologicky rozložiteľného odpadu a odpadu z trhovísk 
prevažne v mieste ich vzniku, za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia vo vlastnom zariadení na 
zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová stanica. Mobilné zariadenie je vybavené 
2 miešacími a rezacími závitovkami so 4 zbiehavými skrutkovicami s vysokým stupňom oteru 
vzdornosti, ovládanými prostredníctvom hydraulických prevodov s automatickým zariadením 
na kontrolu preťaženia a systémom pre bočné vykladanie s hydraulicky sklopným 
dopravníkom 900 x 2000 mm.
Technické údaje:

• • • TObjem miešacej skrine: 15 nr 
- Príkon: 90 HP

Priemer závitoviek: 500 mm 
Hmotnosť prázdneho stroja: 5700 kg 
Pracovný výkon: 40 -  45 m3/hod
Pohonná jednotka: diesel motor o výkone 130 HP (traktor ZH 544 AD ZETOR 
FORTERA 125)

Ovládacie prvky stroja: riadiaca páka, podpera ťažnej tyče, prístroj na kontrolu vyváženia, 
parkovacia brzda, spojovací hriadeľ, regulátor prietoku a panel s tlačidlami.
Miesto umiestnenia mobilného zariadenia musí vyhovovať nosnosťou terénu a priestorovými 
požiadavkami na bezpečnú prevádzku. Zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je 
určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené 
všetkými ochrannými zariadeniami. Obsluha vykoná technické prehliadky zariadenia vždy 
pred začatím činnosti zhodnocovania.
Mobilné zariadenie sa na miesto zhodnocovania odpadov dopraví pomocou traktora. 
Biologicky rozložiteľný odpad sa pomocou nakladacieho zariadenia naloží do miešacej 
skrine, kde sa podrví (pomelie). Následne sa podrvená (pomletá) masa presúva na vykladací 
pás, odkiaľ sa presúva do kontajnera alebo na určenú úložnú plochu. Zariadenie je poháňané 
hydraulicky a je možné ho plynulé regulovať. Takto upravený odpad sa bude ďalej 
zhodnocovať vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová 
stanica.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, 
preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, 
s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej 
ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
Pracovníci pri práci nesmú používať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú 
povinní používať ochranné pracovné pomôcky (rukavice, pevnú pracovnú obuv, pracovný 
odev, ochranné prilby, okuliare, slúchadlá atď.); dodržiavať pracovnú, technologickú 
a ekologickú disciplínu; vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia; zabezpečovať 
pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa predchádzalo možnosti vzniku 
havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Pracovisko musí byt' vybavené 
potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na 
likvidovanie havarijného stavu.
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III. súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením -  drvičom 
a štiepkovačom 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:

v

C. 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

Z hľadiska bilancie zhodnocovaného odpadu bude všetok odpad, ktorý je vstupom do 
mobilného zariadenia zhodnotený. 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.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov -  drvič a štiepkovač Green Technik BC 450 
plus PTO sa používa na drvenie a štiepkovanie drevného odpadu prevažne v mieste ich 
vzniku, za účelom zmenšenia objemu odpadu na frakcie, ktoré sú vhodné na ďalšie 
zhodnotenia vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová 
stanica. Komponenty mobilného zariadenia: motor, hydrodynamický menič s torzným 
tlmičom a remeňovým prevodom, rotor s kladivami a štiepkovacím kotúčom, hydraulické 
čerpadlo pre pohon podávacieho zariadenia, podávací valec s reťazovým podávačom, kryty 
a násypky, vyhadzovacia turbína s vyhadzovačmi komínom, nádrže prevádzkových kvapalín, 
ovládacie a regulačné prvky.
Technické údaje:

Počet kladív drvenia: 60
Max. priemer spracovania drvením: 90 mm
Max. priemer materiálu do štiepkovača: 140 mm
Rozmery násypky drvenia: 1550 mm x 1000 mm x 660 mm
Hmotnosť prázdneho stroja: 750 kg
Pracovný výkon: 8 - 1 2  m Vhod

- Výkon: 36,8 kW/50 HP
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Miesto umiestnenia mobilného zariadenia musí vyhovovať nosnosťou terénu a priestorovými 
požiadavkami na bezpečnú prevádzku. Zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je 
určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené 
všetkými ochrannými zariadeniami. Obsluha vykoná technické prehliadky zariadenia vždy 
pred začatím činnosti zhodnocovania.
Mobilné zariadenie sa na miesto zhodnocovania odpadov dopraví pomocou traktora. Odpad 
sa ručne alebo mechanicky podáva do násypky štiepkovacieho zariadenia. Násypka je 
konštruovaná tak, aby odpad smeroval priamo k rotoru s kladivami a štiepkovaciemu kotúču. 
Odpad je vťahovaný rotáciou noža. Podrvený odpad sa presúva turbínou s nastaviteľným 
výfukom do kontajnera alebo na určenú úložnú plochu. Zariadenie je poháňané hydraulicky 
a je možné ho plynulé regulovať. Takto upravený odpad sa bude ďalej zhodnocovať vo 
vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov -  Fermentácia a Bioplynová stanica.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, 
preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, 
s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej 
ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
Pracovníci pri práci nesmú používať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú 
povinní používať ochranné pracovné pomôcky (rukavice, pevnú pracovnú obuv, pracovný 
odev, ochranné prilby, okuliare, slúchadlá atd\); dodržiavať pracovnú, technologickú 
a ekologickú disciplínu; vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia; zabezpečovať 
pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa predchádzalo možnosti vzniku 
havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Pracovisko musí byť vybavené 
potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na 
likvidovanie havarijného stavu.

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením sa udeľuje do 30.04.2021.
Podmienky zhodnocovania odpadov mobilným zariadením:
1. Viesť prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch.

2. Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zhodnotenie a ohlasovať 
ustanovené údaje z evidencie v súlade s § 2, 3 a 6 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. 
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Najneskôr sedem dní pred začatím zhodnocovania písomne ohlásiť okresnému radu, 
v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady miesto, kde bude zhodnocovanie 
vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný, 
a predpokladaný čas výkonu činnosti.

4. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je možné prevádzkovať na jednom mieste 
kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

5. Plocha na umiestnenie mobilného zariadenia musí mať pevný povrch, s dostatočným 
priestorom pre dopravu odpadu k zariadeniu a pre manipuláciu nakladača pri nakladaní 
odpadu do ústia drviča. V okolí výstupného dopravníka musí byť priestor pre uloženie 
zhodnoteného materiálu a dopravu.

6. V pracovnom priestore je počas prevádzky zariadenia zakázaný pohyb tretích osôb.
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7. S odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade so 
zákonom o odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou 
oprávnených zmluvných partnerov.

8. V mieste výkonu činnosti mobilného zariadenia mať k dispozícii prostriedky na ochranu 
zdravia osôb, zložiek životného prostredia, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj 
prostriedky na odstránenie následkov vzniknutých nepredvídaných udalostí.

9. Po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, na 
ktorej bolo zariadenie umiestnené do pôvodného stavu.

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

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, IČO: 00 321 125 vo veci udelenia 
súhlasu na zhodnocovanie ostatného odpadu uvedeného vo výrokovej časti rozhodnutia 
mobilným zariadením -  šnekovým bio drvičom SEKO SAMURAI 5450/90 GC/T, mobilným 
zariadením -  šnekovým bio drvičom SEKO SAMURAI 5500/150 GC/T a mobilným 
zariadením -  drvičom a štiepkovačom Green Technik BC 450 plus PTO.
Podľa predloženého návrhu sa mobilné zariadenia budú používať na drvenie biologicky 
rozložiteľných odpadov, odpadu z trhovísk, odpadu z dreva. Odpad upravený drvením sa 
ďalej bude zhodnocovať v zariadení na zhodnocovanie odpadov - Centrum zhodnocovania 
odpadov, so sídlom Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, zariadenie: Fermentácia 
a Bioplynová stanica, ktorého je žiadateľ oprávneným prevádzkovateľom.
Návrh obsahoval predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci upravené § 113 ods. 8 zákona 
o odpadoch a § 27 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch a v dokladovej časti podania boli doložené nasledovné 
listiny:

• návrh prevádzkových poriadkov mobilných zariadení;
• súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-ZH-OSZP- 
2016/001517-K zo dňa 25.01.2016 udelený žiadateľovi Okresným úradom Žiar nad 
Hronom v znení rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP-2016/002598-K zo dňa 15.02.2016;

• súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. C/2012/01756- 
003/ZII-KNJ zo dňa 14.12.2012 udelený žiadateľovi Obvodným úradom životného 
prostredia v Banskej Štiavnici, v znení rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP/2015/011631-K zo 
dňa 06.11.2015;

• materiálová bilancia;
• výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu Žiar nad Hronom č.613-6434 zo dňa 

12.04.2016;
• potvrdenie o pridelení identifikačného čísla.
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Okresný úrad v sídle kraja po preštudovaní podania a jeho dokladovej časti rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Žiadateľ bude odpady kategórie ostatný, 
ktoré sú predmetom výroku rozhodnutia zhodnocovať mobilnými zariadeniami činnosťou 
R12 uvedenou v prílohe č.l zákona o odpadoch na upravený odpad, ktorý bude ďalej 
zhodnocovať vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov - Centrum zhodnocovania 
odpadov, so sídlom Priemyselná 100, Žiar nad Hronom, zariadenie: Fermentácia 
a Bioplynová stanica, ktorého je oprávneným prevádzkovateľom.
Podmienky uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia boli určené z dôvodu ochrany životného 
prostredia a zdravia osôb počas prevádzky mobilných zariadení, ako aj po ukončení 
zhodnocovania odpadov v danom mieste.
Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z 
ustanovenia § 17 zákona o odpadoch.
Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval podľa § 97 ods. 16 zákona 
o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na 
päť rokov, súhlas udelil do 30.04.2021.
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sú obce 
oslobodené od poplatkov.

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.

Ing. Jozef Ratica 
vedúci odboru

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

hospodárstva, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica


