
 

 

 

Číslo: OU-BB-OSZP2-2018/018382-002                                      Banská Bystrica, 29. mája 2018 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHOD�UTIE 
 

 
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti 
okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 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 v spojení s § 107 písm. g) a § 113 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“) na základe návrhu spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o., so sídlom Priemyselná 
12, 965 63 Žiar nad Hronom a vykonaného správneho konania podľa príslušných ustanovení 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“)  
  

udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch 
na prepravu nebezpečných odpadov v rámci Slovenskej republiky presahujúcu územný 

obvod Okresného úradu Žiar nad Hronom príjemcovi nebezpečného odpadu        

 
 

Obchodné meno:  ZSNP SPO, s.r.o.   
Sídlo:    Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom  
IČO:    44 386 851  
 
Prevádzka: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“   
(miesto príjmu odpadov)        skládka odpadov na nebezpečný odpad          
   

 

(ďalej len „príjemca nebezpečného odpadu alebo žiadateľ“).  

 

Preprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávať cestnou dopravou od držiteľov odpadov 
z územia Slovenskej republiky, ktorá bude presahovať územný obvod Okresného úradu Žiar nad 
Hronom do zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“ 
skládka odpadov na nebezpečný odpad, ktorého je príjemca nebezpečného odpadu oprávneným 
prevádzkovateľom, za účelom ich zneškodňovania činnosťou D1 Uloženie do zeme alebo na 
povrchu zeme (napr. skládka odpadov) [príloha č.2 zákona o odpadoch].   

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 



2 
 

„Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, skládka odpadov na nebezpečný odpad je umiestnená 
v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách číslo 167/14, 167/15, 167/16, 167/18, 
167/19, 167/22, 167/23, 167/25, 173/2 až 173/8, 173/11, 173/12, 173/15, 174/3, 174/8, 174/9, 
174/10, ktoré má prevádzkovateľ skládky vo vlastníctve podľa výpisu z listu vlastníctva č.2744.  
 
Prepravovať sa bude odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do 
kategórie nebezpečný odpad, číslo druhu a názov odpadu:  
 

Č. druhu odpadu �ázov druhu odpadu 

01 03 04 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy 

01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky 

01 03 07 
iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického 
spracovania rudných nerastov 

01 04 07 
odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického 
spracovania nerudných nerastov 

01 05 05 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej 

01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky 

02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky 

03 01 04 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky 

03 02 01 nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva    

03 02 02 organochlórované prostriedky na ochranu dreva    

03 02 03 organokovové prostriedky na ochranu dreva    

03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva    

03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky    

03 03 05 
kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-
inking)    

04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá    

04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky    

04 02 19 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky     

05 01 02 kaly z odsoľovania 

05 01 03 kaly z dna nádrží 

05 01 04 kaly z kyslej alkylácie 

05 01 06 kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení    

05 01 07 kyslé dechty 

05 01 08 iné dechty 

05 01 09 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    
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05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami    

05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny    

05 01 15 použité filtračné hlinky 

05 06 01 kyslé dechty 

05 06 03 ostatné dechty 

06 02 01 hydroxid vápenatý    

06 02 03 hydroxid amónny 

06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný    

06 02 05 iné zásady 

06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy    

06 04 03 odpady obsahujúce arzén    

06 04 04 odpady obsahujúce ortuť 

06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy    

06 05 02 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky     

06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy    

06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest    

06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru    

06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť    

06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány    

06 09 03 
odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi 
kontaminované    

06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky    

06 13 01 
anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva 
a iné biocídy    

06 13 02 použité aktívne uhlie okrem 06 07 02    

06 13 04 odpady zo spracovania azbestu 

06 13 05 sadze z pecí a komínov 

07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    

07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty    

07 01 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

07 02 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 02 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    
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07 02 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky     

07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky    

07 02 16 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny 

07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny 

07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    

07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty    

07 03 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    

07 04 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty    

07 04 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky 

07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 05 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    

07 05 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty    

07 05 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky    

07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    

07 06 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty    

07 06 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny    

07 07 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty    

07 07 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty    

07 07 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

08 01 11 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky    
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08 01 13 
kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky    

08 01 17 
odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické 
rozpúšťadla alebo iné nebezpečné látky    

08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku    

08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky    

08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky    

08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky    

08 04 09 
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky    

08 04 11 
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky    

08 05 01 odpadové izokyanáty 

09 01 06 
odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku 
obsahujúce striebro    

10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja    

10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo    

10 01 14 
popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky    

10 01 16 popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky    

10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky    

10 01 20 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky     

10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky    

10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej    

10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky    

10 03 04 trosky z prvého tavenia 

10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia    

10 03 09 čierne stery z druhého tavenia    

10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód    

10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky    

10 03 21 
iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov 
obsahujúce nebezpečné látky    

10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky    

10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky    

10 03 29 
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia    

10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia    

10 04 03 arzeničnan vápenatý 
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10 04 04 prach z dymových plynov 

10 04 05 iné tuhé znečisťujúce látky a prach 

10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov    

10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov    

10 05 03 prach z dymových plynov 

10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov 

10 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov    

10 06 03 prach z dymových plynov 

10 06 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu   

10 08 08 soľná troska z prvého a druhého tavenia    

10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód    

10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky    

10 08 17 
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 09 05 
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 09 07 
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky    

10 09 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky    

10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky    

10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky    

10 10 05 
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 10 07 
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky    

10 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky    

10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky    

10 10 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky    

10 11 09 
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci 
nebezpečné látky    

10 11 11 
sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy 
napríklad katódové tuby    

10 11 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky    

10 11 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky    

10 11 17 
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné 
látky    

10 11 19 
tuhé odpady  zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku 
obsahujúce nebezpečné látky    
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10 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky    

10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy    

10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty    

10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky    

10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť    

11 01 08 kaly z fosfátovania 

11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky    

11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky    

11 01 15 
eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov 
obsahujúce nebezpečné látky    

11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky    

11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu    

11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky    

11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky    

11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy 

11 03 02 iné odpady 

11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu 

11 05 04 použité tavivo 

12 01 12 použité vosky a tuky 

12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky    

12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky    

12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej    

12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky    

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody    

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody    

13 05 03 kaly z lapačov nečistôt    

13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení    

14 06 01 chlórfluórované uhlovodíky, HCFC, HFC    

14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá    

14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá    

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami    

15 01 11 
kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál 
napríklad azbest vrátane prázdnych tlakových nádob    

15 02 02 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami    
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16 01 07 olejové filtre 

16 01 08 dielce obsahujúce ortuť 

16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest      

16 01 21 
nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 
01 14      

16 02 11 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, 
HFC      

16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest      

16 02 13 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*)  iné ako uvedené v 16 
02 09 až 16 02 12       

16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení      

16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky      

16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky      

16 05 06 
laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií      

16 05 07 
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 
alebo obsahujúce nebezpečné látky      

16 05 08 
vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky      

16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky      

16 08 02 
použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo 
nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov      

16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami      

16 09 01 manganistany, napríklad manganistan draselný hypermangán      

16 09 02 
chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo 
sodný      

16 09 04 oxidujúce látky inak nešpecifikované      

16 11 01 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických 
procesov obsahujúce  nebezpečné látky      

16 11 03 
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov 
obsahujúce nebezpečné látky      

16 11 05 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov 
obsahujúce nebezpečné látky      

17 01 06 
zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky    

17 02 04 
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami    

17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht    

17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky    

17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami    

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky    

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky    
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17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky    

17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest    

17 06 03 
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky    

17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest    

17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami    

17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť    

17 09 03 
iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov 
obsahujúce nebezpečné látky    

18 01 06 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky    

18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06    

18 02 05 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky    

19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov    

19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov    

19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov    

19 01 11 popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky    

19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky    

19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky    

19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky    

19 02 04 
predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden 
odpad je označený ako nebezpečný    

19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky    

19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky    

19 03 04 
čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 
08    

19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné    

19 04 02 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov    

19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza    

19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov    

19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov    

19 08 11 
kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných 
odpadových vôd    

19 08 13 
kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných 
odpadových vôd    

19 10 03 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky    

19 10 05 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky    

19 11 01 použité filtračné hlinky    
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19 11 02 kyslé dechty 

19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami    

19 11 05 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 
nebezpečné látky    

19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov    

19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky    

19 12 11 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 
odpadu obsahujúceho nebezpečné látky    

19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky    

19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky    

19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky    

20 01 19 pesticídy 

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky    

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky    

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky    

20 01 35 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*)     

20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky    

 
Poznámky: 
*Nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie 
uvedené v 16 06  a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek 
a iné aktivované sklo atď. 
 
 
Súhrnné ročné množstvo prepravených nebezpečných odpadov je do 25 000 ton.  

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov je platný do 30.04.2023.  

 

Podmienky súhlasu: 

1. Prepravu nebezpečného odpadu vykonávať dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú 
ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí [Európska dohoda 
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), (Vyhláška ministra 
zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení]. Ak nevykonáva prepravu sám, je 
povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov [napríklad zákon 
č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.]. 

2. Na prepravu musia byť použité vhodné obaly, na tento účel schválené, označené 
požadovanými nápismi, značkami a bezpečnostnými značkami podľa platných predpisov. 
Súčasťou prepravných dokladov bude Sprievodný list nebezpečného odpadu, identifikačné 
listy nebezpečných odpadov a opatrenia pre prípad havárie.  

3. Prepravu nebezpečných odpadov organizovať tak, aby nedošlo k prekročeniu kapacity 
priestorov zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládka odpadov na nebezpečný odpad), 
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ktorá je určená integrovaným povolením vydaným príslušným orgánom štátnej správy 
odpadového hospodárstva. Je zakázané prevziať nebezpečné odpady v prípade, ak je kapacita 
priestorov zariadenia naplnená. 

4. Prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto rozhodnutím je možné vykonávať v čase 
účinnosti príslušných rozhodnutí, ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať 
s prepravenými odpadmi a prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov (skládka 
odpadov na nebezpečný odpad).  

5. Odpady vzniknuté pri prevádzkovaní a údržbe skládky odpadov na nebezpečný odpad 
odovzdávať na ďalšie nakladanie osobám oprávneným podľa zákona o odpadoch na základe 
uzatvorených zmluvných vzťahov.    

6. Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade a ohlasovať ustanovené 
údaje z evidencie v zmysle § 11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 
366/2015 Z. z.“) v nadväznosti na ustanovenia § 26 zákona o odpadoch. 

 
 
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, nie sú vydaním tohto 
rozhodnutia dotknuté. 
 
  

Odôvodnenie 

 
 
Okresnému úradu v sídle kraja bol dňa 10.05.2018 doručený návrh príjemcu nebezpečného 
odpadu – spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, 
IČO: 44 396 851 v zastúpení spoločnosťou Enviroservis, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 
63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073, na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o 
odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov.  
 
Podľa predloženého návrhu predmetom požadovanej prepravy je cestná preprava nebezpečných 
odpadov, uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia, v súhrnnom ročnom množstve do 25 000 
ton, od držiteľov odpadov z územia Slovenskej republiky do zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, skládka odpadov na nebezpečný odpad, ktoré 
príjemca nebezpečného odpadu prevádzkuje v katastrálnom území Horné Opatovce (výpis z listu 
vlastníctva č.2744), za účelom ich zneškodňovania činnosťou podľa prílohy č. 2 zákona 
o odpadoch  D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). 
 
Podanie obsahovalo predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci a v jeho dokladovej časti boli 
tieto listiny:  

• súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu Žiar 
nad Hronom č. OU-BB-OSZP2-2015/017852/MM zo dňa 25.06.2015 udelený príjemcovi 
nebezpečného odpadu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné 
prostredie, platný do 31.05.2018; 

• rozhodnutie  č. 849-1403/2018/Kas/470330306/Z9 zo dňa 16.01.2018 vydané príjemcovi 
nebezpečného odpadu Slovenskou Inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného 
prostredia Banská Bystrica, ktorým sa mení integrované povolenie vydané rozhodnutím 
č.1289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007, zmeneného rozhodnutiami č. 7517-
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33312/2007/Kas/470330306/Z1-Ú zo dňa 15.10.2007, č. 5224-
35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27.10.2008, č. 9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 
zo dňa 17.12.2008, č. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16.02.2009, č. 8499-
40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa 14.12.2009, č. 7611-30441/2011/Kas/470330306/Z6-
Ú zo dňa 26.10.2011, č. 5051-24163/2014/Kas/470330306/Z7 zo dňa 21.08.2014 a č. 503-
751/2015/Kas/470330306/Z8 zo dňa 14.01.2015; 

• rozhodnutie  č. 5051-24163/2014/Kas/470330306/Z7 zo dňa 21.08.2014 vydané príjemcovi 
nebezpečného odpadu Slovenskou Inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného 
prostredia Banská Bystrica, ktorým sa mení integrované povolenie vydané rozhodnutím 
č.1289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007, zmeneného rozhodnutiami č. 7517-
33312/2007/Kas/470330306/Z1-Ú zo dňa 15.10.2007, č. 5224-
35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27.10.2008, č. 9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 
zo dňa 17.12.2008, č. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16.02.2009, č. 8499-
40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa 14.12.2009, č. 7611-30441/2011/Kas/470330306/Z6-
Ú zo dňa 26.10.2011;  

• opatrenia pre prípad havárie pri preprave nebezpečných odpadov; 

• zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sú predmetom prepravy; 

• výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 
15360/S; 

• splnomocnenie na zastupovanie príjemcu nebezpečného odpadu v správnom konaní v oblasti 
životného prostredia na úradoch štátnej správy a územnej samosprávy, vydané pre 
spoločnosť Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 073. 

 

Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženým podaním, ktoré obsahovalo náležitosti 
predpísané § 113 ods. 8 zákona o odpadoch a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.  
 
Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vychádzal zo skutočnosti, že príjemca nebezpečného 
odpadu je oprávnenou osobou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ktoré sú predmetom 
prepravy do zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, 
skládka odpadov na nebezpečný odpad, ktorého je oprávneným prevádzkovateľom na základe 
integrovaného povolenia vydaného Slovenskou Inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom 
životného prostredia Banská Bystrica. Odpady zneškodňuje činnosťou D1 Uloženie do zeme 
alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).  
 
Prepravu nebezpečných odpadov od držiteľov odpadov z územného obvodu Okresného úradu 
Žiar nad Hronom do zariadenia na zneškodňovanie odpadov uskutočňuje na základe 
integrovaného povolenia vydaného Slovenskou Inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom 
životného prostredia Banská Bystrica.   
  
Preprava nebezpečných odpadov sa podľa rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja bude 
uskutočňovať cestnou dopravou, od držiteľov nebezpečných odpadov z územia Slovenskej 
republiky, ktorá bude presahovať územný obvod Okresného úradu Žiar nad Hronom, do 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“, skládka odpadov 
na nebezpečný odpad, ktoré príjemca nebezpečného odpadu prevádzkuje v katastrálnom území 
Horné Opatovce, na vlastných pozemkoch, LV č.2744, za účelom ich zneškodňovania činnosťou 
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).  
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Súhrnné ročné množstvo prepravených nebezpečných odpadov podľa tohto rozhodnutia 
a integrovaného povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej správy, ktorým je oprávnený 
prepravovať nebezpečné odpady od držiteľov odpadov z územného obvodu Okresného úradu 
Žiar nad Hronom bude v súčte do 25 000 ton. 
 
Uložením podmienok súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov sa zabezpečila ochrana 
životného prostredia počas ich prepravy a zamedzila sa preprava nebezpečných odpadov 
v prípade, keď bude kapacita zariadenia naplnená. 
 
Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval podľa § 97 ods. 16 zákona 
o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť 
rokov, súhlas udelil do 30.04.2023 za podmienky súčasnej platnosti príslušných rozhodnutí, 
ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať s prepravenými odpadmi a 
prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov.  
 
Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene 
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí 
okresnému úradu v sídle kraja najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. 
 
Podľa § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona o odpadoch odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, 
komu je nebezpečný odpad určený (príjemca nebezpečného odpadu) sú povinný viesť 
a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade, ohlasovať ustanovené údaje 
z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta 
vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný 
úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. Príjemca nebezpečného odpadu je povinný viesť evidenciu 
o prepravovanom nebezpečnom odpade na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu v zmysle § 
11 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. a potvrdený zaslať na príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva v zmysle § 26 ods. 3, 4, a 5 zákona o odpadoch. 
  
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia 
zákona o odpadoch. Príjemca nebezpečného odpadu je preto z hľadiska legislatívy platnej na 
úseku odpadového hospodárstva povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane ich 
prepravy len za súčasnej platnosti ďalších rozhodnutí príslušných správnych orgánov. 
 
Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním, zistil, že žiadateľ o udelenie 
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov spĺňa zákonné podmienky pre udelenie predmetného 
súhlasu. Na základe uskutočneného správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti rozhodnutia. 
 
Správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky 162 písm. f) Sadzobníka správnych 
poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 
zaplatený formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (€kolok). 
 
 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho 
poriadku. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 15 
dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti 
o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov.  
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Doručí sa 
1. Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
 
 
Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti 

1. MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
2. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor inšpekcie odpadového 

hospodárstva, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Jozef Ratica 
vedúci odboru 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

Doložka právoplatnosti rozhodnutia 
 
 
 
Číslo rozhodnutia: OU-BB-OSZP2-2018/018382-002 
 
Dátum vydania: 29. mája 2018 
 
 
Záznam číslo: 0050765/2018 
 
 
Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 31.05.2018 
 
 
 
 
Dátum vytvorenia doložky: 31.05.2018   Vytvoril: Ing. Marcela Murínová 
 
 
 
 

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 


