
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/005472-007

Považská Bystrica
09. 07. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144 požiadala o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora pre prevádzku so sídlom Zámostie,
017 01 Považská Bystrica.

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods.
1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d)
a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“) udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia,
na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora, pre držiteľa odpadu

MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.,
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica,
IČO: 36 265 144,

Sídlo prevádzky: Zámostie, 017 01 Považská Bystrica.

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať (odpady sú zaradené podľa Prílohy č. 1 bodu B.
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

I. Zariadenie na zber odpadov - zberňa odpadov

Katalógové číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu
03 01 05 / piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04 / O
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08 01 12 / odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 / O
08 02 01 / odpadové náterové prášky / O
08 04 10 / odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 / O
12 01 21 / použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 / O
15 01 01 / obaly z papiera a lepenky / O
15 01 02 / obaly z plastov / O
15 01 03 / obaly z dreva / O
15 01 05 / kompozitné obaly / O
15 01 06 / zmiešané obaly / O
15 01 07 / obaly zo skla / O
15 01 09 / obaly z textilu / O
15 01 10 / obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami / N
15 02 02 / absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami / N
15 02 03 / absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 / O
16 01 03 / opotrebované pneumatiky / O
16 06 01 / olovené batérie / N
16 06 02 / niklovo-kadmiové batérie / N
17 01 01 / betón / O
17 01 02 / tehly / O
17 01 03 / škridly a obkladový materiál a keramika / O
17 01 07 / zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 / O
17 03 02 / bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 / O
17 04 11 / káble iné ako uvedené v 17 04 10 / O
17 09 04 / zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 / O
18 01 09 / liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 / O
18 02 08 / liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 / O
19 12 01 / papier a lepenka / O
19 12 04 / plasty a guma / O
19 12 05 / sklo / O
19 13 02 / tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 / O

II. Zariadenie na zber odpadov - zberný dvor

Katalógové číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu
20 01 01 / papier a lepenka / O
20 01 02 / sklo / O
20 01 03 / viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) / O
20 01 04 / obaly z kovu / O
20 01 05 / obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob / N
20 01 08 / biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad / O
20 01 10 / šatstvo / O
20 01 11 / textílie / O
20 01 13 / rozpúšťadlá / N
20 01 14 / kyseliny / N
20 01 15 / zásady / N
20 01 19 / pesticídy / N
20 01 21 / žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť / N
20 01 23 / vyradené zaradenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky / N
20 01 25 / jedlé oleje a tuky / O
20 01 26 / oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 / N
20 01 28 / farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 / O
20 01 33 / batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie / N
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20 01 35 / vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti / N
20 01 36 / vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 / O
20 01 37 / drevo obsahujúce nebezpečné látky / N
20 01 38 / drevo iné ako uvedené v 20 01 37 / O
20 01 39 / plasty / O
20 01 40 / kovy / O
20 01 41 / odpady z vymetania komínov / O
20 02 01 / biologicky rozložiteľný odpad / O
20 02 02 / zemina a kamenivo / O
20 02 03 / iné biologicky rozložiteľné odpady / O
20 03 02 / odpad z trhovísk / O
20 03 07 / objemný odpad / O
20 03 08 / drobný stavebný odpad / O

Určenie miesta nakladania s odpadmi – sídlo zariadenia na zber odpadov:
Zariadenie na zber odpadov označené ako „Zberný dvor Považská Bystrica“ je umiestnené v lokalite Zámostie, v
Považskej Bystrici, na pozemku parc. č. KN-C 5870/1 v k. ú. Považská Bystrica o výmere 4739 m2, zapísanom na LV
č. 10652 vo vlastníctve MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariadenie na zber odpadov bude slúžiť na zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadov do času ich prepravy oprávnenou osobou do zariadenia na spracovanie
odpadov. Prepravu odpadov zo zariadenia na zber odpadov zabezpečuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA
s.r.o. vlastnými dopravnými prostriedkami, ktoré ale nie sú súčasťou prevádzky zariadenia na zber odpadov alebo
dopravnými prostriedkami oprávnených zmluvných partnerov.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie tvorí otvorený priestor, ktorý je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb oplotením
s uzamykateľnou bránou. Prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom, rozhlasom a elektronickým
zabezpečovacím systémom. Zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva.
Zariadenie pozostáva z nasledovných objektov:
- administratívno-hygienické zázemie,
- spevnená manipulačná plocha,
- zberné nádoby určené na zhromažďovanie oddelene vyzbieranej zložky odpadu (s uvedením kategórie odpadu,
druhu odpadu a názvu odpadu, pre ktorý je určená),
- osobitne vyčlenený priestor pre veľkokapacitné kontajnery (s uvedením kategórie odpadu, druhu odpadu a názvu
odpadu, pre ktorý je určený),
- typizovaný a certifikovaný EKO Sklad 0046-1 pre odpady kategórie nebezpečné, ktorý je uzamykateľný,
odvetrávaný a vybavený záchytnou nádržou s objemom 450 litrov,
- uzamykateľné kontajnery pre elektroodpad, zberné nádoby pre batérie a akumulátory,
- skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sa riadia internými predpismi: Organizačnou smernicou – BOZP
a Bezpečnostnými pracovnými postupmi – BPP.
Zamestnanci sú povinní pri práci dodržiavať pravidlá bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci a predpisy ochrany
pred požiarmi. Pri výkone práce sú povinní požívať predpísané ochranné pracovné prostriedky. Všetky technické
zariadenia používané v prevádzke budú udržiavané v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku a tiež budú
vykonávané ich pravidelné predpísané kontroly a revízie. Činnosti pri prevádzkovaní zariadenia budú vykonávané
v súlade s platným prevádzkovým poriadkom a pokynmi pracovníka zodpovedného za prevádzku zariadenia.
Opatrenia pre prípad havárie sú spracované v Havarijnom pláne a v jednotlivých prevádzkových predpisoch.
Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými odpadmi a nebezpečnými látkami sú pravidelne školení a
informovaní o povinnostiach a postupoch ako predchádzať havarijným situáciám a ako majú postupovať v prípade
havárie.
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Prevádzka zariadenia na zber odpadov je pre prípad havárie vybavená havarijnou súpravou pozostávajúcou zo
sorpčných prostriedkov a náradia (lopata, metla) a nádoby na kontaminovaný odpad.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pred ukončením činnosti prevádzkovania zariadenia na zber odpadov budú odpady odvezené a odovzdané osobe
oprávnenej na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov tak, aby po ukončení činnosti tohto zariadenia v ňom
nezostali žiadne odpady. Plochy a priestory prislúchajúce k zariadeniu budú mechanicky vyčistené a zabezpečené
tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia. O ukončení činnosti zariadenia
prevádzkovateľ písomne informuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní
po ukončení činnosti.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje: do 26. apríla 2026.

Ďalšie podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zber odpadov prevádzkovať podľa zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov na úseku
odpadového hospodárstva a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

2. Priestory zariadenia na zber odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

3. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou v súlade s § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších.

4. Zverejňovať druhy zbieraných odpadov, na ktoré je zariadenie oprávnené vrátane podmienok zberu odpadov.

5. Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých
látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších
vplyvov. Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich
kvapalných látok.

6. Nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa ich druhov, označiť identifikačným listom
nebezpečného odpadu a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nádoby,
sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované prispôsobiť požiadavkám uvedených v § 8 ods.
6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

7. Odpady zhromažďovať najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred ich zhodnotením.

8. S odpadovými pneumatikami nakladať podľa § 72 zákona o odpadoch v spojitosti so Všeobecne záväzným
nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská
Bystrica.

9. Ohlasovať údaje z evidencie tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 3 Vyhlášky MŽP
SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

10. Viesť a uchovávať evidenciu o zbere kovových odpadov podľa § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

11. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľ zariadenia oznámi túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a prispôsobí prevádzkovú dokumentáciu týmto
zmenám.
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Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných
predpisov.

Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu 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
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevzal dňa 19. mája 2021 žiadosť
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144, vo veci
udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora so sídlom prevádzky
Zámostie, 017 01 Považská Bystrica.

Prílohou žiadosti boli:
- fotokópia Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorená na dobu určitú medzi objednávateľom: Mesto Považská
Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, IČO: 00 317 667 a poskytovateľom: MEGAWASTE SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144 zo dňa 29. 04. 2016,
- fotokópia Rámcovej zmluvy č. RZ-Z-06032016-01 k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu uzatvorená na dobu
neurčitú medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov: ENVI-PAK, a. s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 858 010 a zberovou spoločnosťou: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07
Považská Bystrica, IČO: 36 265 144 zo dňa 29. 06. 2016,
- fotokópia Zmluvy o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu uzatvorená na dobu určitú
medzi MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144 a
ASEKOL SK, s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 689 zo dňa 25. 11. 2020,
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-PB-
OSZP-2019/002007-19 ZK2 – A10 zo dňa 21. 03. 2019 o tom, že navrhovaná činnosť „Zberný dvor Považská
Bystrica“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
- BPP – PREV 02 Bezpečný pracovný postup pri činnostiach súvisiacich s prevádzkou zberných dvorov.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2021/005472-002 zo dňa 01. júna 2021, podľa § 18 správneho poriadku,
upovedomil známych účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci a podľa § 21 správneho poriadku
nariadil ústne pojednávanie na deň 16. júna 2021, o ktorom bola podľa § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica.
Ústneho pojednávania sa za žiadateľa zúčastnil p. Ivan Čvirik, odborný legislatívny pracovník spoločnosti
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., za Mesto Považská Bystrica sa zúčastnili Ing. Daniela Sovíková a Ing. Iveta
Michálková, pracovníčky referátu odpadového hospodárstva. Na ústnom pojednávaní zástupca žiadateľa požiadal
o vyradenie odpadov zaradených pod katalógové čísla 15 01 04 obaly z kovu; 16 06 04 alkalické batérie iné ako
uvedené v 16 06 03; 16 06 05 iné batérie a akumulátory; 20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29; 20 01 32
liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 a 20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 zo zoznamu druhov
odpadov uvedených v žiadosti, s ktorými sa bude v zariadení nakladať. Tunajší úrad požiadavke žiadateľa vyhovel a
požadované odpady zo zoznamu odpadov vyradil. V súvislosti s opotrebovanými pneumatikami zástupkyňa Mesta
Považská Bystrica poukázala na Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Považská Bystrica, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva č. 56/2021 dňa 03. 06. 2021. Podľa Článku 18 Nakladanie s odpadovými pneumatikami
bod 4. tohto doplnku, mesto zabezpečuje spätný zber použitých pneumatík z nelegálnych skládok prostredníctvom
organizácie zodpovednosti výrobcov pre zber pneumatík, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu o ich odbere. Mesto
určilo, že pneumatiky z nelegálnych skládok budú dočasne umiestnené na zbernom dvore Zámostie a v stredisku
Kunovec. Od fyzických osôb, právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov sa odpadové pneumatiky na
zbernom dvore odoberať nebudú a konečný používateľ je povinný ich odovzdať distribútorovi pneumatík. Z dôvodu,
že prílohou žiadosti neboli všetky zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia
odpadu, ktorý je predmetom zberu, bol zástupca žiadateľa požiadaný o ich doloženie v termíne do 18. 06. 2021.
Dňa 18. 6. 2021 a 01. 07. 2021 žiadateľ doložil obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi.
Keďže na ústnom pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené iné pripomienky a námietky, zápisnica o
ústnom pojednávaní bola podpísaná bez výhrad.
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Zariadenie na zber odpadov – zberňa odpadov a zberný dvor je umiestnené v prevádzke označenej ako „Zberný
dvor Považská Bystrica“, so sídlom Zámostie, 017 01 Považská Bystrica, na pozemku parc. č. KN-C 5870/1 v
k. ú. Považská Bystrica vo vlastníctve žiadateľa, na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 10652 Úradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky (evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-210709-96,
vykonanej dňa 09. 07. 2021 o 09:06).

Zariadenie na zber odpadov - zberňa odpadov a zberný dvor slúži na zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane
jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Prepravu odpadov zo zariadenia zabezpečuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. vlastnými dopravnými
prostriedkami, ktoré ale nie sú súčasťou prevádzky zariadenia na zber odpadov alebo dopravnými prostriedkami
zmluvných partnerov.

Zariadenie tvorí otvorený priestor, ktorý je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb oplotením
s uzamykateľnou bránou. Prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom, rozhlasom a elektronickým
zabezpečovacím systémom. Zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. V
zariadení sa nachádza administratívno-hygienické zázemie, spevnená manipulačná plocha, zberné nádoby určené na
zhromažďovanie oddelene vyzbieranej zložky odpadu (s uvedením kategórie odpadu, druhu odpadu a názvu odpadu,
pre ktorý je určená), osobitne vyčlenený priestor pre veľkokapacitné kontajnery (s uvedením kategórie odpadu,
druhu odpadu a názvu odpadu, pre ktorý je určený), typizovaný a certifikovaný EKO Sklad 0046-1 pre odpady
kategórie nebezpečné, ktorý je uzamykateľný, odvetrávaný a vybavený záchytnou nádržou s objemom 450 litrov,
uzamykateľné kontajnery pre elektroodpad, zberné nádoby pre batérie a akumulátory, skladovací priestor pre odpad
vhodný na prípravu na opätovné použitie. Poverený pracovník kontroluje správne ukladanie odpadov a naplnenosť
kontajnerov a v prípade potreby zabezpečuje ich odvoz na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.

Prílohou žiadosti bola v súlade s § 22 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. fotokópia rozhodnutia
Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-PB-OSZP-2019/002007-19
ZK2 – A10 zo dňa 21. 03. 2019 o tom, že navrhovaná činnosť „Zberný dvor Považská Bystrica“, predmetom
ktorej je vybudovanie prevádzky zberného dvora – prevzatie odpadov, zhromažďovanie vrátane predbežného
triedenia odpadov, dočasné uloženie odpadov, zhodnocovanie odpadov (lis na papier), doprava odpadov, sa nebude
posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Navrhovaná činnosť podliehala zisťovaciemu konaniu, nakoľko bola zaradená v rámci prílohy
č. 8 cit. zákona pod kapitolu 9. Infraštruktúra, pol. č. 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s
nebezpečnými odpadmi (časť B – zisťovacie konanie od 10 t/rok) a pol. číslo 10. Zhromažďovanie odpadov zo
železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel (časť B – zisťovacie konanie bez limitu).

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Z dôvodu,
že Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 29. 04. 2016 medzi objednávateľom - Mestom Považská Bystrica a
poskytovateľom - spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s r. o., predmetom ktorej je podľa Čl. 2 bodu 2.1
písm. d) prevádzkovanie zberného dvora a zberných miest, je uzatvorená na dobu určitú, a to na 10 rokov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti, bude platnosť udeleného súhlasu časovo obmedzená do 29. 04. 2026.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov a na základe výsledkov
ústneho pojednávania a vykonanej miestnej ohliadky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Správny poplatok je podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov určený vo výške 11,00 eur. Pri podaní žiadosti elektronickými
prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je sadzba poplatku 50 % z poplatku určeného
podľa sadzobníka, teda 5,50 €. Správny poplatok vo výške 5,50 € uhradil žiadateľ bankovým prevodom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07  Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13  Považská Bystrica, Slovenská republika


