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Číslo spisu
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18. 05. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve podľa § 5 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 a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
spoločnosti ROTOBALANCE s.r.o., so sídlom Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 632 899 (ďalej len
„žiadateľ“), doručenej na tunajší úrad dňa 28.04.2021, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), takto rozhodol:
Výrok
Podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) udeľuje
súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenie na zhodnocovanie odpadov
pre prevádzkovateľa
Obchodné meno: ROTOBALANCE s.r.o.
Sídlo: Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 36 632 899
Predmetom súhlasu je vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami podľa
Prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
V zariadení sa budú zhodnocovať odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) pod tieto čísla:
Číslo odpadu Názov druhu odpadu - Kategória
16 01 17 železné kovy - O
16 01 18 neželezné kovy - O
17 04 03 olovo - O
17 04 04 zinok - O
17 04 07 zmiešané kovy - O
20 01 40 03 olovo - O

20 01 40 04 zinok - O
20 01 40 07 zmiešané kovy - O
Miesto nakladania s odpadmi:
Prevádzka ROTOBALANCE s.r.o., Antolská 2, Banská Štiavnica.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Zhodnocovanie odpadov spočíva v pretavovaní ostatných odpadov v dvoch elektrických pieckach - taviaci agregát
I. a taviaci agregát II. V taviacom agregáte I. sa pretavujú odpady zaradené podľa Katalógu odpadov pod čísla 16
01 07, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 03, 17 04 07, 20 01 40 03 a 20 01 40 07. Pred začiatkom tavenia sa pec naplní
kusovým oloveným odpadom, pričom sa môže pridať antimón cca 9 - 12 kg na množstvo taveniny v závislosti od
tvrdosti vložených odpadov. Pri pretavovaní odpadov v agregáte I. vznikajú ďalšie odpady zaradené podľa Katalógu
odpadov pod tieto čísla:
Číslo odpadu Názov druhu odpadu - Kategória
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia - N
19 12 02 železné kovy - O
19 12 03 neželezné kovy - O
V taviacom agregáte II. sa pretavujú ostatné odpady zaradené podľa Katalógu odpadov pod čísla 16 01 17, 16 01
18, 17 04 04, 17 04 07, 20 01 40 04 a 20 01 40 07. Pri pretavovaní odpadov v agregáte II. vznikajú odpady zaradené
podľa Katalógu odpadov pod tieto čísla:
Číslo odpadu Názov druhu odpadu - Kategória
10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach - O
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 - O
19 12 02 železné kovy - O
19 12 03 neželezné kovy - O
Odpady vzniknuté pri zhodnocovaní sú zhromažďované oddelene podľa druhov v nádobách na to určených,
nebezpečné odpady sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu, uložené sú na vyhradenom mieste,
zabezpečené pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Odpady sa odovzdávajú na
zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávneným subjektom na základe uzatvorenej zmluvy.
Súhlas sa udeľuje do 30.04.2026
Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný priebežne aktualizovať prevádzkový poriadok
a v prípade jeho zmeny požiadať tunajší úrad o zmenu tohto rozhodnutia. V prípade vydania nového prevádzkového
poriadku je povinný požiadať o udelenie súhlasu na jeho vydanie.
2. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
3. Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch 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 príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Odôvodnenie
Spoločnosť ROTOBALANCE s.r.o., so sídlom Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 632 899, (ďalej len
„žiadateľ“) požiadala dňa 28.04.2021 Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie o
udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm.
e) zákona o odpadoch. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.
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Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona
o správnom konaní listom č. OU-BS-OSZP-2021/000683-002 zo dňa 11.05.2021 upovedomil o začatí konania
známych účastníkov konania a vzhľadom k tomu, že povaha prejednávanej veci si nevyžadovala ústne pojednávanie,
tunajšiemu úradu sú známe miestne a vecné pomery prejednávanej veci a účastníkom konania bol iba žiadateľ,
správny orgán upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň správny orgán v upovedomení o
začatí konania vyzval účastníkov konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia
v termíne najneskôr do 17.05.2021. K uvedenému termínu neboli na tunajší úrad doručené žiadne stanoviská k
predmetnému konaniu.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že predmetom požadovaného súhlasu je vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov v existujúcom zariadení. Žiadateľ má uvedený súhlas na
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov s dobou platnosti do 31.05.2021. Vzhľadom
k tomu, že podľa § 135f zákona o odpadoch (prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021) nie
je možné predlžovať platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021, žiadateľ požiadal o udelenie nového
súhlasu.
V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené tieto údaje a doklady:
• Identifikačné údaje žiadateľa
• Dátum začatia prevádzky
• Návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Z dôvodu sledovania priebehu nakladania s odpadom tunajší úrad uložil prevádzkovateľovi zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ktoré
zabezpečujú ochranu životného prostredia.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedených skutočností
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadosť o udelení súhlasu na vydanie prevádzkovanie poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov bola
žiadateľovi spoplatnená v súlade s položkou 162 písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok bol uhradený formou
nominálneho e-kolku zakúpeného v kiosku Okresného úradu Banská Štiavnica v hodnote 11 eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. zákona o správnom konaní v lehote
do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Lukáš Lalo
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10145

Doručuje sa
ROTOBALANCE s.r.o., Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
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