
OKRESNÝ ÚRAD KRUPINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ČSA 2190/3, 963 01   Krupina____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KA-OSZP-2021/000538-002

Krupina
18. 05. 2021

Rozhodnutie
u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods.1 písm. f) zákona NR SR č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na nakladanie s nebezpečnými

odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade,
ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo

ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov pre držiteľa odpadov:

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 nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. Jedná sa o prepravu nebezpečných odpadov
medzi jednotlivými prevádzkami spoločnosti Robus s.r.o.v okrese Krupina.

Výrok
Okresný úrad Krupina, 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, podľa § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa
§ 108 písm. m) zákona NR SR č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok“)

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods.1 písm. f) zákona NR SR č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich
prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo
držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie
množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov pre držiteľa odpadov:

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
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3. Robus s.r.o., Za Husárskym mostom, 963 01 Krupina – sklad materiálu

Miesto nakladania s odpadmi:

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 nakladania s odpadmi: preprava nebezpečných odpadov v rámci okresu Krupina medzi jednotlivými
prevádzkami spoločnosti Robus s.r.o., za účelom zhromažďovania nebezpečných
odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

Platnosť súhlasu: do 30.04.2024.

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 08 02 iné emulzie N
12. 14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
13. 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
14. 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
15. 15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob N
16. 16 01 07 olejové filtre N
17. 16 01 13 brzdové kvapaliny N
18. 16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
19. 16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 N
20. 16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
21. 16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
22. 16 06 01 olovené batérie N
23. 16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
24. 16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
25. 17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
26. 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
27. 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
28. 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
29. 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti N

Maximálne množstvo nebezpečných odpadov cca 95,0 t/r.

Nakladanie s nebezpečným odpadom bude nasledovné:
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Preprava sa bude uskutočňovať cestnou dopravou. Prepravu bude zabezpečovať oprávnená organizácia v
zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá má na prepravu
povolenie. Prepravu medzi jednotlivými prevádzkami si prepravu zabezpečí spoločnosť ROBUS s.r.o. za účelom
zhromažďovania nebezpečných odpadov pred ďalším nakladaním s nimi..

Podmienky pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi:
1. Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch a prepravu vykonávať dopravnými
prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných
vecí.
2. Pri preprave musia byť nebezpečné odpady zabalené vo vhodnom obale a riadne označené podľa osobitného
predpisu.
3. Pri preprave nebezpečných odpadov musí byť súčasťou sprievodných dokladov aj sprievodný list, identifikačný
list nebezpečného odpadu a opatrenia pre prípad havárie.
4. Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch,
ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a
iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem.
5. Priestory, v ktorých sa bude zhromažďovať nebezpečný odpad prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k
nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, k poškodzovaniu hmotného majetku, k požiaru, a najmä k styku s
horľavinami.
6. Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov musia byť dodržané všeobecné predpisy týkajúce sa technických
požiadaviek a bezpečnostných opatrení, a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia.

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 nakladanie s nebezpečnými odpadmi
vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. Jedná sa o prepravu nebezpečných odpadov
medzi jednotlivými prevádzkami spoločnosti Robus s.r.o.v okrese Krupina.
Správny orgán upustil od ústneho pojednávania nakoľko je účastníkom konania len žiadateľ a žiadosť obsahuje
všetky náležitosti, potrebné pre vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Správnemu orgánu sú
známe skutočnosti a v plnom rozsahu sa žiadateľovi vyhovuje.
K žiadosti žiadateľ priložil: splnomocnenie o zastupovaní, zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa
budú prepravovať; miesto a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov, zmluva na zabezpečenie následného
spôsobu zhodnocovania resp. zneškodňovania nebezpečných odpadov a opatrenia pre prípad havárie.
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve, preskúmal žiadosť v zmysle zákona o odpadoch, v súlade so zákonom o správnom poriadku, a na
základe predložených dokladov nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia a rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, za vydanie
rozhodnutia bol vybraný správny poplatok v sume 11,0 €, podľa položky 162 písm. f), formou potvrdenia o úhrade
správneho poriadku.

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
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IČO: 00151866 Sufix: 10185

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


