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Číslo spisu

Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2021/001291-003

11. 11. 2021

ROZHODNUTIE
Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Banská Štiavnica, 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 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, na základe žiadosti
spoločnosti FOUR TRADE, s.r.o., so sídlom Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 623 506, doručenej
na tunajší úrad dňa 24.09.2021, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), takto rozhodol:
Výrok
Podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) udeľuje
súhlas
na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
pre
Obchodné meno: FOUR TRADE, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31 623 506
Prevádzka: Antolská 27, 969 01 Banská Štiavnica
Súhlas sa týka odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov, pod čísla:
Číslo odpadu Názov odpadu - Kategória
15 01 03 obaly z dreva - O
Súhrnné ročné množstvo odovzdávaných odpadov je 2,5 tony.
Účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú:

Odpady budú odovzdávané do domácnosti za účelom využitia ako podložka na uskladnenie rôznych materiálov
alebo pestovaných rastlín a plodín, v interiéri ako paletové doplnky alebo materiál na výrobu nábytku, ako dekoračné
využitie alebo umiestnenie v záhradnom exteriéri, ako iné príslušenstvo v domácnosti a ako palivo.
Súhlas sa udeľuje do 31.10.2026
Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášok MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
2. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
3. Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch 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 príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Odôvodnenie
Spoločnosť FOUR TRADE, s.r.o., so sídlom Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 623 506, (ďalej
len „žiadateľ“) doručila dňa 24.09.2021 na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie
žiadosť o udelenie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti podľa § 97 ods. 1 písm.
n) zákona o odpadoch s miestom odovzdávania odpadov v prevádzke žiadateľa v Banskej Štiavnici, Antolská 27.
Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 18 ods. 3
zákona o správnom konaní listom č. OU-BS-OSZP-2021/001291-002 zo dňa 02.11.2021 upovedomil o začatí
konania známych účastníkov konania a vzhľadom k tomu, že povaha prejednávanej veci si nevyžadovala ústne
pojednávanie a tunajšiemu úradu sú známe miestne a vecné pomery prejednávanej veci, správny orgán upustil
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň správny orgán v upovedomení o začatí konania vyzval
účastníkov konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia v termíne najneskôr
do 10.11.2021. K uvedenému termínu neboli doručené žiadne stanoviská účastníkov konania.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že žiadateľ bude odovzdávať odpady vhodné na využitie v domácnosti
svojim zamestnancom.
V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené tieto údaje a doklady:
• Identifikačné údaje žiadateľa
• Zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategória a množstvo
• Účel využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti
• Zdôvodnenie potreby odovzdávania odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia na spracovanie odpadov
Z dôvodu sledovania priebehu nakladania s odpadom tunajší úrad uložil držiteľovi odpadov podmienky v súlade so
zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedených skutočností
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadosť o vydanie súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti bola žiadateľovi
spoplatnená v súlade s položkou 162 písm. n) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok bol uhradený formou nominálneho e-kolku
zakúpeného na pobočke Slovenskej pošty, a.s. vo výške 11 eur.
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Ing. Lukáš Dominik Lalo
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10145

Doručuje sa
FOUR TRADE, s.r.o., Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov, Slovenská republika
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