
OKRESNÝ ÚRAD KRUPINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ČSA 2190/3, 963 01   Krupina____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KA-OSZP-2021/000537-002

Krupina
18. 05. 2021

Rozhodnutie
udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch

na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

Popis konania / Účastníci konania
Listom zo dňa 22.04.2021 doručeným na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa
27.04.2021 požiadala spoločnosť ENVI s.r.o., so sídlom Lihoveckého 9, 96001 Zvolen v zastúpení spoločnosti
Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu.

1. ENVI s.r.o., so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen

Výrok
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade § 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 § 108 ods. 1 písm.
m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“),

udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch

na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

pre :
Obchodné meno: Robus s.r.o.
Sídlo: Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina
IČO: 36 036 081
Prevádzky:
1. Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa výkup odpadov
2. Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina – predajňa a sklad materiálu
3. Robus s.r.o., Za Husárskym mostom, 963 01 Krupina – sklad materiálu



2 / 3

Spôsob nakladania s odpadmi: zhromažďovanie nebezpečných odpadov

Predmetom tohto súhlasu sú nasledovné nebezpečné odpady uvedené vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Poradové číslo Číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
1. 03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ řevovláknité dosky, dyhy obsahujíce
nebezpečné látky N
2. 08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci NL N
3. 13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
4. 13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
5. 13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N
6. 13 01 13 iné hydraulické oleje N
7. 13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
8. 13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
9. 13 02 07 biologicky ľahko rozložitelné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
10. 13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
11. 13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
12. 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13. 13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
14. 13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
15. 13 08 02 iné emulzie N
16. 14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
17. 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
18. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
19. 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob N
20. 16 01 07 olejové filtre N
21. 16 01 13 brzdové kvapaliny N
22. 16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
23. 16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
24. 16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
25. 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
26. 16 06 01 olovené batérie N
27. 16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
28. 16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
29. 17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
30. 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
31. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
32. 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
33. 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti N

Miesto zhromažďovania odpadov:
1. Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa výkup odpadov
2. Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina – predajňa a sklad materiálu
3. Robus s.r.o., Za Husárskym mostom, 963 01 Krupina – sklad materiálu

Spôsob zhromažďovania odpadov: odpady sú zhromažďované utriedené podľa druhov vo vhodných nádobách a
priestoroch a zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Súhrnné ročné množstvo odpadov : cca 95 t / rok

Súhlas je časovo obmedzený : 31.04.2024
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Podmienky súhlasu:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch( ďalej Vyhláška) a č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
2. Pôvodca nebezpečného odpadu zabezpečí zhromažďovanie odpadov v súlade s § 8 Vyhlášky
3. V prípade akýchkoľvek zmien počas platnosti súhlasu držiteľ odpadu požiada o vydanie zmeny predmetného
súhlasu v súlade so zákonom o odpadoch.
4. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté

Odôvodnenie
Listom zo dňa 22.04.2021 doručeným na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa
27.04.2021 požiadala spoločnosť ENVI s.r.o., so sídlom Lihoveckého 9, 96001 Zvolen v zastúpení spoločnosti
Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu.
Žiadosť obsahovala všetky požadované náležitosti podľa § 25 Vyhlášky. Žiadateľ predložil k žiadosti nasledovné:
opatrenia pre prípad havárie, zmluvu o odbere odpadu oprávnenou osobou.
Z predložených dokladov a vykonaného správneho konania tunajší úrad zistil, že predmetom požadovaného súhlasu
sú nebezpečné odpady, ktoré pôvodca produkuje v rámci svojej činnosti a ročne zhromažďuje v súhrne väčšie
množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.
Uložením podmienok súhlasu sa zabezpečila pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov ochrana životného
prostredia.
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva na základe
vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 162 g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 11,- euro.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať
súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10185

Doručuje sa
ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, 960 01  Zvolen, Slovenská republika


