
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BB-OSZP2-2021/022661-009

Banská Bystrica
29. 09. 2021

Rozhodnutie
podľa § 97 ods. 1 písm. h) a e) bod 3. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania
Správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a
vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia /
1. BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen

Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle 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 p) a § 113 ods. 7 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) na základe návrhu spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a. s., so sídlom Lučenecká cesta 2266/6, 960 96
Zvolen a vykonaného správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

I. udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
– drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800

a

II. udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov – drviaci a štiepkovací stroj MORBARK WH 3800

právnickej osobe:
Obchodné meno: BUČINA ZVOLEN, a.s.
Sídlo: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
IČO: 36 029 815

(ďalej len „prevádzkovateľ mobilného zariadenia alebo žiadateľ“).
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Na mobilnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady, ktoré nie sú nebezpečné – ostatné odpady, druh odpadu
uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Katalóg odpadov“):

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
03 01 01 odpadová kôra a korok
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
15 01 03 obaly z dreva
17 02 01 drevo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného
zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje do 31.08.2026.

Spôsob nakladanie s odpadmi:

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 z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12 na mobilnom zariadení je odpad z mechanického
spracovania drvením a triedením, určený pre ďalšie zhodnotenie osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa
zákona o odpadoch na základe uzatvorených zmluvných vzťahov, ako aj vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie
odpadov, ktoré je povolené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a ktoré slúži
na výrobu tepla a elektrickej energie.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – drviaci a štiepkovací stroj MORBARK WH 3800 je určené na
drvenie drevnej hmoty, biologicky rozložiteľných odpadov, obalov z dreva.

Technický popis zariadenia

Drviaci a štiepkovací stroj MORBARK WH
- Výrobné číslo: XL989110310203120
- Pracovná dĺžka zariadenia 17,10 m
- Pracovná šírka 2,99 m
- Prepravná výška 4 m
- Šírka výstupného dopravníka je 1,22 m
- Rozmery násypky šírka x dĺžka 1,50 x 4,3 m
- Počet drviacich kladív 18
- Alternatíva – počet štiepkovacích nožov 12
- Priemer tlakového valca 72 cm
- Nádrž pohodnných hmôt 1100 litriv
- Hydraulická nádrž 397 litrov
- Predpokladaná kapacita zariadenie 20 ton/hod
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Drvič je umiestnený na samostatnom dvojnápravovom podvozku v zadnej časti stroja, ktorý je zároveň návesom na
ťahač pri premiestňovaní sa z pracoviska na pracovisko. V prednej časti na každom boku sa nachádza hydraulická
podpera.

Mobilné zariadenie sa inštaluje na vhodné miesto s pevným povrchom (asfalt, betón). Pri inštalácii sa zariadenie
bezpečne ustáli pomocou hydraulických výsuvných podpier, následne sa založia kolesá klinmi a odopne sa ťahač.
Pred spustením motora sa vykoná optická kontrola. Výstupný dopravník, ako aj odrazná gumová lišta na ústi násypky
a iné časti zariadenia, ktoré bolo treba upraviť pred prevozom sa rozložia z prepravnej do pracovnej polohy.

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 nie je určené na spracúvanie kovov, kameňov väčších ako medzera medzi hrotom a spodnou
platňou, nedrobivých a vláknitých materiálov ako guma, lano a pletených materiálov.

Mobilné zariadenie nesmie pracovať v blízkosti vzdušných telefónnych, elektrických alebo iných vedení ako ani v
bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí.

Technologický postup pri zhodnocovaní odpadu
Zodpovedný pracovník, najčastejšie strojník zariadenia a strojník nakladača, vykonáva na vstupe do zariadenia
vizuálnu kontrolu odpadu. V prípade, že odpad určený na zhodnotenie obsahuje rôzne nežiaduce zložky (igelit,
kameň, železo a pod.) bude tento vyradený zo spracovania, alebo pretriedený z dôvodu nevhodnosti vlastností
spracovaného odpadu ale aj rizika poškodenia drviča drevného odpadu.

Odpad určený na drvenie sa nakladá nakladačom do násypky, v ktorej je umiestnený podávací dopravník. Tento
posúva odpad k pracovnej časti (rotoru) popod prítlačný valec, ktorý je automaticky (obsluhou riadene) vertikálne
posúvaný. Hoci drvenie a redukcia materiálu prebiehajú v celej časti v okolí rotora, hlavné miesto prevádzky je pri
medzere medzi statickou spodnou platňou a pohybujúcimi sa kladivami (nožmi), kde rotujú okolo spodnej platne.
Oblasťou výstupu rotora vychádza štiepka cez sitá na výstupný dopravník, ktorý má magnetickú prednú kladku.
Táto dokáže oddeliť klince a iný kovový materiál od štiepky. Pomocou výmeny sít sa nastavuje frakcia štiepky v
rozmeroch 5-8-10 cm.

Z výstupného dopravníka je možné sypať výstupný materiál (podrvený odpad) priamo na nákladný priestor auta.
Strojné zariadenie je možné ovládať pomocou riadiaceho panela umiestneného na stroji, pomocou rádiového
diaľkového ovládača, ale aj káblového diaľkového ovládača.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, duševne spôsobilé a
fyzicky zdatné, preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, s platnými
predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej ochrane.
Pracovníci pri práci nesmú používať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú povinný používať
ochranné pracovné pomôcky (napr. chrániče sluchu, ochrannú prilbu, rukavice, ochranné okuliare alebo štít, pevnú
pracovnú obuv, pracovný odev 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. 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. V pracovnom priestore je počas prevádzky zariadenia zakázaný pohyb tretích osôb.

Dodržiavať ďalšie bezpečnostné opatrenia vypracované v prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje
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1. Najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého
územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a
predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti [§ 17 ods.1 písm.
g) zákona o odpadoch].

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

3. Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.

4. 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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“). 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..

5. S odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade so zákonom o odpadoch,
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov.

6. Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a
nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového
prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na
krajinu alebo miesta osobitného významu [§ 12 ods.2 zákona o odpadoch].

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

8. Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zhodnotenie a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie
v súlade s § 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení
neskorších predpisov.

9. Tento súhlas sa vzťahuje len na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením v mieste ich vzniku, na inom
mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch [§ 5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch].

10. Dodržiavať podmienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk k navrhovanej činnosti,
uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie vydanom v zisťovacom
konaní č. OU-ZV-OSZP-2017/015303-016/Rozh zo dňa 20.12.2017.

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

Odôvodnenie
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 03.09.2021 doručené podanie žiadateľa, ktorým sa začalo konanie vo veci
udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením –
drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800 a udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona
o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia.

V dokladovej časti podania boli doložené nasledovné listiny:
• návrh prevádzkového poriadku mobilného zariadenia;
• rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-ZV-OSZP-2017/015303-016/Rozh zo dňa 20.12.2017 vydané
žiadateľovi Okresným úradom Zvolen, odborom starostlivosti o životné prostredie;
• kúpna zmluva z 05.08.2021 uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou A - Z LOKOMAT, s.r.o., „v konkurze“,
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034 – preukázanie vlastníckeho práva k zariadeniu;
• potvrdenie o hodinovej kapacite stroja MORBARK 3800;
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• rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZV-
OSZP-2021/008005-004 zo dňa 16.07.2021, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov;
• výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 484/S;
• potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 2 x 11,00 eur.

Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženými podkladmi pre rozhodnutie, ktoré obsahovali predpísané
náležitosti pre rozhodnutie vo veci upravené § 113 ods. 8 zákona o odpadoch, § 27 a 23 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z..

Podľa predloženého návrhu žiadateľ bude zhodnocovať na mobilnom zariadení odpady kategórie odpady, ktoré
nie sú nebezpečné – ostatné odpady, druh odpadu uvedený v Katalógu odpadov: 02 01 07 - odpady z lesného
hospodárstva; 03 01 01 – odpadová kôra a korok; 03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04; 03 03 01 – odpadová kôra a drevo;15 01 03
– obaly z dreva, 17 02 01 - drevo, 19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06; 20 01 38 – drevo iné ako uvedené
v 20 01 37 a 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad.

Odpady sa budú zhodnocovať činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1
až R11.

Podľa údajov uvedených v žiadosti a v prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia je kapacita zariadenia udávaná
výrobcom 20 t/hod a predpokladané množstvo zhodnoteného odpadu za rok je 58 400 ton (20 t x 8 hod x 365 dní).
Údaj o hodinovej kapacite zariadenia MORBARK 3800 žiadateľ preukázal potvrdením od dodávateľa mobilného
zariadenia.

Okresný úrad v sídle kraja sa zaoberal otázkou, či sa na predmetnú činnosť zhodnocovania odpadov na mobilnom
zariadení vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 24/2006 Z. z.“).

Pri svojich úvahách vychádzal z ustanovenia § 27 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., podľa ktorého žiadosť
o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením obsahuje
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho
konania k zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ak sa na túto činnosť vyžaduje.

Žiadateľ ku svojej žiadosti predložil rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-ZV-OSZP-2017/015303-016/Rozh
zo dňa 20.12.2017, ktoré bolo vydané Okresným úradom Zvolen, odborom starostlivosti o životné prostredie (ďalej
len „Okresný úrad Zvolen“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) na navrhovanú
činnosť „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH
3800“ (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“) spoločnosti A-Z LOKOMAT, s.r.o., Môťovská cesta
276, Zvolen, IČO: 31 617 034.

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného
stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha
rozhodovaniu podľa tohto zákona.

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej
zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom
konaní.

Okresný úrad v sídle kraja ako povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie vo veci udelenia súhlasu na
zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v spojení s § 107 písm. n) a p) zákona o odpadoch požiadal listom č. OU-BB-OSZP2-2021/022661-002
zo dňa 06.09.2021 Okresný úrad Zvolen o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.
z., či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti žiadateľa je v súlade s uvedeným zákonom,
s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 20.09.2021 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Zvolen č. OU-
ZV-OSZP-2021/011369-004 zo dňa 20.09.2021 podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorým okresný úrad
potvrdil, že žiadosť o udelenie vyššie uvedených súhlasov je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím
vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-2021/022661-005 zo dňa 13.09.2021 nariadil v zmysle §
21 správneho poriadku ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 28. septembra 2021 o 10.30 hodine
v prevádzke žiadateľa, z dôvodu objasnenia podkladov pre rozhodnutie za účelom presného a úplného zistenia
skutočného stavu veci.

Priebeh ústneho pojednávania a miestneho zisťovania je zapísaný v zápisnici o ústnom pojednávaní pod číslom OU-
BB-OSZP2-2021/022661-008 zo dňa 28.09.2021.

Zástupca správneho orgánu na ústnom pojednávaní prerokoval s účastníkom konania podmienky súhlasu a vykonal
miestnu ohliadku mobilného zariadenia. Miestnou ohliadkou bolo zistené, že výrobca mobilného zariadenia
neuvádza na štítku stroja jeho hodinový výkon. Zástupca správneho orgánu urobil fotodokumentáciu mobilného
zariadenia. Žiadateľ na ústnom pojednávaní vysvetlil postup pri zhodnocovaní odpadov mobilným zariadením a
spôsob nakladania so zhodnoteným odpadom. Žiadateľ uviedol, že zhodnotený odpad činnosťou R12 bude ďalej
zhodnocovať nielen vo vlastnom zariadení, ale bude poskytovať službu zhodnocovania odpadov činnosťou R12
spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO: 36 059 323, ktorá takto
podrvený odpad bude ďalej zhodnocovať vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3, ktoré je
povolené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
č. 371-5283/2017/Škol/473600114/Z2 z 16.02.2017.

Vlastnícke právo k mobilnému zariadeniu bolo preukázané predložením kúpnej zmluvy z 05.08.2021, ktorá bola
uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou A - Z LOKOMAT, s.r.o., „v konkurze“, Moyzesova 7883/39, 960 01
Zvolen, IČO: 31 617 034.

Prevádzkovateľ mobilného zariadenia bude podľa tohto rozhodnutia zhodnocovať odpad zaradený do kategórie
odpady, ktoré nie sú nebezpečné – ostatné odpady, uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia činnosťou R12
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Upravené odpady bude ďalej odovzdávať
na ďalšie zhodnotenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na základe uzatvorených zmluvných vzťahov, ale
aj zhodnocovať vo vlastnom zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktoré je povolené rozhodnutím Okresného
úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZV-OSZP-2021/008005-004 zo dňa 16.07.2021.
Zariadením na zhodnocovanie odpadov je Kotolňa, ktorá slúži na výrobu tepla a elektrickej energie.

Podmienky uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia boli určené z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia
osôb počas prevádzky mobilného zariadenia, ako aj po ukončení zhodnocovania odpadov v danom mieste.

Pri stanovení podmienky č. 9, že tento súhlas sa vzťahuje len na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
v mieste ich vzniku, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch (t.j. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane
zberného dvora), okresný úrad v sídle kraja vychádzal z definície mobilného zariadenia uvedenej v ustanovení § 5
ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sú v zmysle § 97
ods. 3 zákona o odpadoch uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vzal do úvahy skutočnosť, že žiadateľ vypracoval prevádzkový poriadok
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., a tak
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udelil súhlas na jeho vydanie. Podľa § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. je prevádzkovateľ povinný v
prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť vydaný prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a
vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do 31.08.2026
na základe požiadavky žiadateľa vyslovenej na ústnom pojednávaní.

Podľa § 97 ods. 18 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí okresnému úradu v sídle kraja najneskôr
tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 17 zákona
o odpadoch.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia zákona o odpadoch.

Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním, zistil, že žiadateľ o udelenie súhlasu
na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného
zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňa zákonné podmienky pre udelenie predmetných súhlasov. Na základe
uskutočneného správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky 162 písm. h) a správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky
162 písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol zaplatený formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku (€kolok).

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, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
BUČINA ZVOLEN, a.s., Lučenecká cesta 6 , 960 96  Zvolen, Slovenská republika


