
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2022/010405-006

Považská Bystrica
16. 08. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 265
144 požiadala Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

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 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 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 súhlas

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 prevádzkovateľa

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

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

Katalógové číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu
18 01 02 / časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 / N
18 01 03 / odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy /
N
18 01 08 / cytotoxické a cytostatické liečivá / N
18 02 02 / odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy /
N

Určenie miesta nakladania s odpadmi (sídlo zariadenia na zber odpadov):
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Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované v priestoroch budovy spaľovne nebezpečných odpadov (objekt
kotolne súp. č. 2655) v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, ktorá je situovaná na pozemku KN –
C parc. č. 2437/7 v katastrálnom území Považská Bystrica, na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 29.
06. 2022 na dobu určitú do 30. 06. 2023 medzi poskytovateľom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, so
sídlom Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 a užívateľom MEGAWASTE SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 625 144. Pozemok je vo vlastníctve Trenčianskeho
samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 a v správe
Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 na
základe Výpisu z listu vlastníctva č. 2503 Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (evidenčné
číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-220808-192, vykonanej dňa 08. 08. 2022 o 12:14).

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariadenie je určené na zber a dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov zo zdravotnej a veterinárnej
starostlivosti do doby ich odberu odbornou oprávnenou organizáciou na zhodnotenie, resp. zneškodnenie spôsobom,
ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. Odpady
budú odoberané v časových intervaloch raz za dva týždne, v prípade potreby jedenkrát týždenne.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované v priestoroch budovy spaľovne nebezpečných odpadov (objekt
kotolne súp. č. 2655) v areáli Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica.
Ide o chladiaci objekt (miestnosť), kde je vyčlenený priestor o rozlohe 2,0 m2, kde sú umiestnené dva kontajnery,
každý s objemom 1100 litrov, ktoré sú určené na zber a dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Na ostré
predmety sú určené špeciálne jednorazové kontajnery s objemom 1 liter, 5 litrov alebo 40 litrov.
Množstvo nebezpečných odpadov preberaných do zariadenia na zber odpadov bude zisťované prostredníctvom ich
váženia na priemyselnej plošinovej váhe.

Odborná technická kontrola prevádzky zariadenia je zabezpečená prostredníctvom zodpovedných osôb –
zamestnancov prevádzkovateľa zariadenia, ktorí boli riadne zaškolení a náležite poučení o svojich povinnostiach
a pracovnom postupe pri činnosti vykonávanej v zariadení na zber odpadov. Zodpovední pracovníci sú povinní
plniť dôsledne preventívne opatrenia, dodržiavať správne a bezpečnostné zásady pri akejkoľvek manipulácii s
nebezpečnými odpadmi a používať vhodné dostatočne pevné a nepriepustné obaly tak, aby sa predišlo vzniku
havarijnej situácie. Pracovníci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používať
predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pred ukončením činnosti prevádzkovania zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný všetky prevzaté
odpady nachádzajúce sa v zariadení odovzdať oprávnenej osobe tak, aby po ukončení činnosti tohto zariadenia v
ňom nezostali žiadne odpady. O ukončení činnosti v zariadení prevádzkovateľ písomne informuje príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje: do 30. júna 2023.

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. 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.

3. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou podľa § 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.
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5. Odpady zhromažďovať najdlhšie jeden rok pre ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred ich zhodnotením.

6. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

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. Počas prevádzkovania zariadenia na zber odpadov je potrebné mať uzatvorené platné zmluvy s osobami
oprávnenými na zabezpečenie následného spôsobu zneškodnenia, resp. zhodnotenia odpadov, ktoré sú predmetom
zberu.

9. 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.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných
predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevzal dňa 01. augusta 2022 žiadosť
spoločnosti 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.
Súčasťou a prílohou žiadosti sú:
- opatrenia pre prípad havárie,
- fotokópia Zmluvy o spolupráci uzatvorená dňa 29. 06. 2022 na dobu určitú medzi poskytovateľom Nemocnica
s poliklinikou Považská Bystrica, so sídlom Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 a
užívateľom MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 625 144,
- fotokópia Zmluvy o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená dňa 4. 1. 2016 na dobu neurčitú medzi
objednávateľom MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 625
144 a dodávateľom SANAMEDO s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 36 717 151 spolu s
fotokópiou Dodatku č. 1/2022 zo dňa 15. 06. 2022,
- Potvrdenie o úhrade správneho poplatku číslo ID: B83-010822-0111 zo dňa 01. 08. 2022 v sume 11,00 €.

Dňa 10. augusta 2022 bola žiadosť doplnená o údaje v súvislosti s predložením záverečného stanoviska z procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu
o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2022/010405-002 zo dňa 08. 08. 2022 podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku
upovedomil známych účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci a podľa § 21 správneho poriadku
nariadil ústne pojednávanie, o ktorom bola § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica. Ústneho pojednávania, ktoré
sa uskutočnilo dňa 12. augusta 2022 sa zúčastnil zástupca navrhovateľa p. Ivan Čvirik.

Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované v priestoroch budovy spaľovne nebezpečných odpadov v areáli
Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica. Ide o objekt kotolne súp. č. 2655, ktorá je situovaná na pozemku KN –
C parc. č. 2437/7 v katastrálnom území Považská Bystrica. Pozemok je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho
kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 a v správe Nemocnice s
poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 na základe Výpisu
z listu vlastníctva č. 2503 Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (evidenčné číslo záznamu
o zaručenej konverzii 6674-220808-192, vykonanej dňa 08. 08. 2022 o 12:14). Navrhovateľ predložil Zmluvu o
spolupráci uzatvorenú dňa 29. 06. 2022 s Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica, so sídlom Nemocničná
986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610 411 na dobu určitú do 30. 06. 2023. Predmetom zmluvy je úprava
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nájomných práv a povinností medzi poskytovateľom a užívateľom pri využívaní priestorov v budove spaľovne v
Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica, a to časť chladiaceho boxu na nebezpečný odpad o rozlohe 2,0 m2. Vo
vyčlenenom priestore sú umiestnené dva kontajnery, každý s objemom 1100 litrov, ktoré sú určené na zber a dočasné
zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Na ostré predmety sú určené špeciálne jednorazové kontajnery s objemom
1 liter, 5 litrov alebo 40 litrov. Zariadenie je určené na zber a dočasné zhromažďovanie nebezpečných odpadov
zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti do doby ich odberu odbornou oprávnenou organizáciou na zhodnotenie,
resp. zneškodnenie spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi. Navrhovateľ má uzatvorenú Zmluvu o odbere nebezpečného odpadu na dobu neurčitú so
spoločnosťou SANAMEDO s r.o., so sídlom Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 36 717 151.

Podľa § 22 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch v znení neskorších predpisov je prílohou žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
aj záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho
konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje. V tejto súvislosti navrhovateľ dňa
10. augusta 2022 doplnil žiadosť o údaj, že maximálne predpokladané množstvo odpadov prijatých do zariadenia na
zber odpadov je 5 t/rok, čím nie je prekročená prahová hodnota 10 t/rok stanovená v Prílohe č. 8, Časť B (zisťovacie
konanie) k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a tým nepodlieha zisťovaciemu konaniu.

Podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Platnosť súhlasu
je časovo obmedzená do 30. 06. 2023 z dôvodu platnosti Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi poskytovateľom
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, so sídlom Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00 610
411 a užívateľom MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36
625 144.

Podľa § 97 ods. 17 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.

Podľa § 114 ods. 3 písm. a) a c) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, resp. skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

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 rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11,00 eur.

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

IČO: 00151866 Sufix: 10121
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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


