odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Číslo: OU-BS-OSZP-2019/000866-003

Banská Štiavnica, 28.06.2019

ROZHODNUTIE
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 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:
Podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 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 vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
pre prevádzkovateľa
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

FOUR TRADE, s.r.o.
Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom
31 623 506

Predmetom súhlasu je vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov činnosťou podľa Prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch: D1 Uloženie do zeme alebo na
povrchu zeme (skládka odpadov). Na skládku odpadov sa ukladajú odpady zaradené podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov pod toto číslo:
Katalógové
číslo odpadu

10 10 08

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 10 07

O

Miesto prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
Areál spoločnosti FOUR TRADE, s.r.o., Antolská 27, Banská Štiavnica, na pozemku C-KN
parcelné číslo 1600/33, v katastrálnom území Banská Štiavnica.
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Spôsob nakladania s odpadmi:
Skládka odpadov je určená na inertný odpad. Skládkovanie bude pozostávať zo zneškodňovania
zlievarenských pieskov, ktoré vznikajú pri výrobe hliníkových odliatkov. Odpadové piesky
vznikajú pri vytriasaní foriem. Zlievarenské piesky sa vo výrobe zhromažďujú v zberných
nádobách, ktoré sa budú následne vyvážať na skládku. Postupne, po navážaní pieskov sa tieto
budú mechanicky rozhŕňať a zhutňovať. Po ukončení skládkovania sa bude skládka inertného
odpadu rekultivovať a bude uzatvorená.
Súhlas sa udeľuje do 31.05.2024

Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný priebežne aktualizovať prevádzkový poriadok
a v prípade jeho zmeny požiadať tunajší úrad o zmenu tohto rozhodnutia. V prípade vydania
nového prevádzkového poriadku je povinný požiadať o udelenie súhlasu na jeho vydanie.
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. 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 12.06.2019 na Okresný úrad Banská Štiavnica,
odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme
(skládka odpadov) podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. 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 číslo OU-BS-OSZP-2019/000866002 zo dňa 14.06.2019 upovedomil o začatí konania známych účastníkov konania a vzhľadom
k tomu, že povaha prejednávanej veci si nevyžadovala ústne pojednávanie, tunajšiemu úradu sú
známe miestne a vecné pomery prejednávanej veci a účastníkom konania bol iba žiadateľ,
správny orgán upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Zároveň správny orgán v upovedomení o začatí konania stanovil termín na prípadné
doplnenie resp. zmenu podania zo strany žiadateľa, najneskôr do 24.06.2019. K uvedenému
termínu žiadateľ nepožiadal o zmenu svojho podania a ani ho nedoplnil.
V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené tieto údaje a doklady:
 Identifikačné údaje žiadateľa
 Návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
 Sídlo zariadenia (skládky) na zneškodňovanie odpadov
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Tunajší úrad uložil prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie 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 udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zneškodňovanie odpadov bola žiadateľovi spoplatnená v súlade s položkou 162 písm. e)
Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov formou nominálneho e-kolku zakúpeného na pobočke Slovenskej
pošty, a.s. vo výške 11 eur.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. zákona
o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Banská
Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica. Toto
rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Lukáš Lalo
vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie

Doručí sa
FOUR TRADE, s.r.o., Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom

