
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/008147-009

Považská Bystrica
08. 09. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144, požiadala
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov so sídlom prevádzky Kunovec č. 2797, 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), pre držiteľa odpadu

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

Sídlo prevádzky: Kunovec č. 2797, 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):

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
08 01 12 / odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 / O
08 02 01 / odpadové náterové prášky / O
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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 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 04 / alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 / O
16 06 05 / iné batérie a akumulátory / O
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 02 01 / drevo / 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 05 04 / zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 / O
17 05 06 / výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 / O
17 05 08 / štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 / 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
19 05 01 / nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov / O
19 12 01 / papier a lepenka / O
19 12 04 / plasty a guma / O
19 12 05 / sklo / O
19 12 07 / drevo iné ako uvedené v 19 12 06 / O
19 12 09 / minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo / O
19 12 12 / iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 / O
19 13 02 / tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 / O
20 01 38 / drevo iné ako uvedené v 20 01 37 / O
20 03 03 / odpad z čistenia ulíc / 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 je umiestnené v prevádzke spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Kunovec č. 2797, 017 01 Považská Bystrica, na pozemkoch parc. č. KN-C 4343/2, 4334/3 v k. ú. Považská Bystrica,
zapísaných na LV č. 10652 vo vlastníctve žiadateľa.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariadenie na zber odpadov bude slúžiť na zhromažďovanie odpadu od iných osôb (právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov), vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely 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 alebo dopravnými
prostriedkami oprávnených zmluvných partnerov.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov tvorí otvorený priestor, ktorý je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb
oplotením s uzamykateľnou bránou. Prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom. Zariadenie je vybavené
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administratívno-hygienickým zázemím, manipulačnou plochou, súborom kontajnerov s objemom od 20 do 30
m3 určených na zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov, mostovou váhou na zisťovanie množstva
prijatých odpadov a ďalšími technickými prostriedkami (vysokozdvižný vozík, nakladač).

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sa riadia internými predpismi: Organizačnou smernicou OS
06 – manažérstvo BOZP a Bezpečnými pracovnými postupmi – BPP – PREV 04. 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. Zamestnanci sú pravidelne školení
z bezpečnostných predpisov. Odborná technická kontrola prevádzkových súborov, technických a technologických
zariadení je zabezpečená interne, zodpovednými a riadne zaškolenými pracovníkmi spoločnosti MEGAWASTE
SLOVAKIA s.r.o. ako aj externe, oprávnenými odbornými osobami z iných organizácií.
Opatrenia pre prípad havárie sú spracované v Havarijnom pláne – opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s
odpadmi (kategória odpadov „O“ – ostatný odpad) pre prevádzku: Zariadenie na zber odpadov Kunovec č. 2797,
017 01 Považská Bystrica a v jednotlivých prevádzkových predpisoch. Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s
odpadmi, resp. s nimi manipulujú sú pravidelne školení a informovaní o povinnostiach a postupoch ako predchádzať
havarijným situáciám, prípadne ako majú postupovať v prípade havárie.

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

6. 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.

7. 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.

8. 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 10. augusta 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 so sídlom prevádzky Kunovec č. 2797, 017 01
Považská Bystrica.

Prílohou žiadosti boli:
- fotokópia Rámcovej zmluvy č. RZ-Z-06032016-01 k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu uzatvorenej 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 uzatvorenej 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 Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina
č. 9655/2019-23955/2020/770170220 zo dňa 27. 07. 2020 o integrovanom povolení, ktorým sa povoľuje
prevádzkovateľovi skládky Megawaste Slovakia s.r.o, Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144
vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Horenice – Lednické Rovne“,
- fotokópia Zmluvy SOD04/2021 o zneškodňovaní odpadu skládkovaním na Skládke odpadov – Dežerice II. 3. časť
zo dňa 07. 04. 2021 uzatvorená na dobu neurčitú medzi prevádzkovateľom skládky: Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice
193, 957 03 Dežerice, IČO: 46 179 801 a držiteľom odpadu: MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Hliny
1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265 144.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2021/008147-003 zo dňa 17. 08. 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 30. 08. 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 zúčastnila Ing. Iveta Michálková, pracovníčka
referátu odpadového hospodárstva.
Na ústnom pojednávaní zástupca žiadateľa v súvislosti s odpadmi zaradenými pod katalógové čísla 16 06 04 alkalické
batérie iné ako uvedené v 16 06 03; 16 06 05 iné batérie a akumulátory, doložil zmluvu na zabezpečenie ich
následného separovania a recyklácie uzatvorenú s oprávnenou organizáciou ELEKTRO RECYCLNG, spol. s r.
o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 057 363 a zároveň uviedol, že batérie a akumulátory budú v
zariadení zhromažďované v kontajneroch dodaných touto oprávnenou organizáciou, pričom po ich naplnení budú
tieto kontajnery oprávnenou organizáciou, resp. jej subdodávateľom odvezené na ďalšie spracovanie. K nakladaniu
s odpadom zaradeným pod katalógové číslo 15 01 03 obaly z dreva uviedol, že ide o drevené palety, ktoré
sú po zhromaždení potrebného množstva spolu s inými drevenými odpadmi odoberané na základe objednávky
spoločnosťou KRONOSPSAN, s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO: 36 059 323. Fotokópiu
objednávky doručil žiadateľ tunajšiemu úradu 31. 08. 2021.
V súvislosti s odpadom zaradeným pod katalógové číslo 16 01 03 opotrebované pneumatiky zástupca žiadateľa
uviedol, že opotrebované pneumatiky budú odoberané od Mesta Považská Bystrica na základe zmluvy s OZV
pre pneumatiky. Fotokópia Zmluvy o zabezpečení odberu spätne vyzbieraných pneumatík uzatvorená medzi
materiálovou spoločnosťou SLOVMAS, a.s., Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 44 946 422 a Mestom Považská
Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00317667 bola tunajšiemu úradu doručená dňa 30. 08.
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2021. Tunajší úrad ďalej uvádza, že podľa Článku 18 Nakladanie s odpadovými pneumatikami bodu 4. Doplnku
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, 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 v zariadení
na zber odpadov so sídlom prevádzky Kunovec č. 2797 odoberať nebudú a v súlade s § 72 zákona o odpadoch a
Článku 18 bodu 2. vyššie cit. všeobecne záväzného nariadenia, je konečný používateľ pneumatiky povinný odovzdať
pneumatiku po tom, ako sa stala odpadom distribútorovi pneumatík.
Na ústnom pojednávaní zástupca žiadateľa ďalej predložil fotokópiu Rámcovej kúpnej zmluvy o dodávke
sklenených črepov na rok 2021 uzatvorenú so spoločnosťou VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., so sídlom Železničná
207/9, 914 41 Nemšová, IČO: 35 832 517, organizačnú smernicu OS 06 – manažérstvo BOZP a BPP – PREV 04
- Bezpečný pracovný postup pri činnostiach v súvislosti so separovaním odpadu. Havarijný plán – opatrenia pre
prípad havárie pri nakladaní s odpadmi (kategória odpadov „O“ – ostatný odpad) pre prevádzku Zariadenie na zber
odpadov Kunovec č. 2797, 017 01 Považská Bystrica žiadateľ doručil tunajšiemu úradu dňa 07. 09. 2021.

Zariadenie na zber odpadov je umiestnené v prevádzke spoločnosti MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Kunovec č. 2797, 017 01 Považská Bystrica, na pozemkoch parc. č. KN-C 4343/2, 4334/3 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 6674-210908-95, vykonanej dňa 08. 09. 2021
o 09:46).

Zariadenie na zber odpadov slúži na zhromažďovanie odpadu od iných osôb (právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov), 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 alebo dopravnými prostriedkami zmluvných partnerov.

Zariadenie na zber tvorí otvorený priestor, ktorý je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb oplotením s
uzamykateľnou bránou. Prevádzka je monitorovaná kamerovým systémom. Zariadenie je vybavené administratívno-
hygienickým zázemím, manipulačnou plochou, súborom kontajnerov s objemom od 20 do 30 m3 určených na
zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov, ktoré sú vybavené uzatváracím krytom (krycou plachtou,
resp. pevným kovovým krytom), mostovou váhou na zisťovanie množstva prijatých odpadov a ďalšími technickými
prostriedkami (vysokozdvižný vozík, nakladač). Po naplnení jednotlivých kontajnerov budú príslušné odpady
prepravené, resp. odovzdané na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenej odbornej organizácii na základe
uzatvorenej zmluvy alebo záväznej objednávky.

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho
konania sa na túto činnosť nevyžaduje z dôvodu, že navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom žiadosti, nie je zaradená
v Prílohe č. 8 k zákonu NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Z tohto dôvodu
je jeho platnosť časovo obmedzená.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov, 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. Správny poplatok žiadateľ uhradil
bankovým prevodom.
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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.

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
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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


