
 

 

 

Číslo: OU-BB-OSZP2-2017/024741                                     Banská Bystrica, 05. septembra 2017 
 
 
 
 
 
 
 

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. n), p) a § 113 ods. 7  zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
313/2016 Z. z. a zákona č. 90/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) na základe návrhu 
spoločnosti  

 
Obchodné meno:  Sierra Enterprises s.r.o.  
Sídlo:    Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec 
IČO:    36 047 856 
 
    

(ďalej len „prevádzkovateľ mobilného zariadenia alebo žiadateľ“) a vykonaného správneho 
konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

r o z h o d o l : 

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o odpadoch v spojení s § 97 ods. 17 zákona 
o odpadoch a § 97 ods. 4 zákona o odpadoch mení 
 

súhlas na zneškodňovanie odpadov s obsahom ropných látok mobilným zariadením 
 – BSTM - 11 

 
a 
 

súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia  
na zneškodňovanie odpadov s obsahom ropných látok 

- BSTM - 11, 
 

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
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ktoré boli udelené prevádzkovateľovi mobilného zariadenia Krajským úradom životného 
prostredia v Banskej Bystrici, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom 
2009/00336-HO zo dňa 14.01.2009 v znení rozhodnutia č. 2011/01120-RA zo dňa 19.10.2011 
a rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-2014/026910/MM zo dňa 09.09.2014, ktorými boli uvedené 
súhlasy zmenené  (ďalej len „rozhodnutie o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov 
mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov“) 
 
 

takto: 
 
 

1. predlžuje platnosť rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov mobilným 
zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov do 30.10.2022 s podmienkou súčasnej platnosti ďalších rozhodnutí 
podľa zákona o odpadoch príslušných správnych orgánov. 

 
2. Dopĺňa do výrokovej časti rozhodnutia „Požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia“ 

nasledovne: 
 

Požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia: 

Všetky technologické zariadenia a príslušné potrubné rozvody sanačnej linky sú umiestnené 
na mobilnom vozíku v havarijnej plastovej vani. Dno havarijnej plastovej vane je vyložené 
vyberateľnými plastovými roštmi. Mobilný vozík sa umiestni na rovnú pevnú plochu 
a zabezpečí sa proti posunutiu. Sanačná linka je vybavená samostatným prenosným 
technologickým elektrorozvádzačom, ktorý umožňuje napojenie stáleho alebo dočasného 
prívodu elektrickej energie z vonku (230/400 V) a na paneli elektrorozvádzača je možné 
vizuálne sledovať chod a poruchy jednotlivých elektrických zariadení sanačnej linky.  

 
  
Ostatné náležitosti rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov mobilným 
zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov  ostávajú v platnosti.  
 
Táto zmena tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie 
odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov č. 2009/00336-HO zo dňa 01.01.2009 v znení 
rozhodnutia č. 2011/01120-RA zo dňa 19.10.2011 a rozhodnutia č. OU-BB-OSZP2-
2014/026910/MM zo dňa 09.09.2014. 
 
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch nie sú vydaním tohto 
rozhodnutia dotknuté. 
 
 
 

ODÔVOD�E�IE 
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Okresnému úradu v sídle kraja prevádzkovateľ mobilného zariadenia – spoločnosť Sierra 
Enterprises s.r.o., so sídlom Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec, IČO: 36 047 856 doručil dňa 
25.07.2017 žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na zneškodňovanie odpadov mobilným 
zariadením – BSTM - 11 a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia  
na zneškodňovanie odpadov – BSTM - 11  v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.  
 
Na mobilnom zariadení sa zneškodňujú odpady s obsahom ropných látok. Mobilné sanačné 
zariadenie tvorí: príves nákladný valníkový, plastová záchytná nádrž, sorpčný lapač olejov typ 
LO (S) 1, sorpčný lapač olejov typ LO (S)/AU1 s aktívnym uhlím a príslušenstvo. Sorpčný lapač 
olejov slúži k zachytávaniu ropných látok z ORL (odlučovač ropných látok). Kvapalné odpady 
s obsahom ropných látok resp. zachytené dažďové vody sústredené v ORL zo spevnených plôch 
a parkovísk sú kalovým čerpadlom odčerpané do mobilného sanačného zariadenia, kde sú 
odpadové vody prečistené a až následne sú zaústené do verejnej kanalizácie alebo kanalizácie 
ústiacej do recipientu. Sorpčný lapač olejov je vybudovaný zo stenových polypropylénových 
prvkov, pričom technologické prepážky rozdeľujú nádrž na priestor sedimentácie tuhých 
nečistôt, priestor flotácie olejov a priestor sorpčného stupňa čistenia. Pre dočistenie vypúšťaných 
vôd sa môže zvoliť filter s aktívnym uhlím. Zároveň so zneškodňovaním odpadov, 
prevádzkovateľ mobilného zariadenia vykonáva v prípade potreby technický servis odlučovačov 
olejov, resp. iných zariadení, ktorý spočíva v čistení potrubí, nádrží a výmene absorpčných 
tkanív alebo aktívneho uhlia.  
 
Predložená žiadosť obsahovala predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo veci a v dokladovej 
časti podania boli doložené tieto listiny:  

• rozhodnutie o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu 
na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zneškodňovanie odpadov č. 
2009/00336-HO zo dňa 14.01.2009 vydané prevádzkovateľovi mobilného zariadenia 
Krajským úradom životného prostredia v Banskej Bystrici, odborom starostlivosti o životné 
prostredie v znení rozhodnutia č. 2011/01120-RA zo dňa 19.10.2011 a rozhodnutia č. OU-
BB-OSZP2-2014/026910/MM zo dňa 09.09.2014, ktorými bolo zmenené; 

• výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 
číslo:7050/S. 

 
 
Okresný úrad v sídle kraja po preštudovaní žiadosti a jej dokladovej časti, na základe 
uskutočneného správneho konania zmenil rozhodnutie o udelení súhlasu na zneškodňovanie 
odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti 
rozhodnutia. 
 
Prevádzkovateľ mobilného zariadenia doručil žiadosť o predĺženie rozhodnutia o udelení súhlasu 
na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového 
poriadku mobilného zariadenia na zneškodňovanie odpadov okresnému úradu v sídle kraja 
v zákonom stanovenej lehote t.j. najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. 
Platnosť súhlasov končí 30.10.2017. 
 
Okresný úrad v sídle kraja predĺžil dobu platnosti rozhodnutia o udelení súhlasu na 
zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 
mobilného zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 16 a 17 zákona 
o odpadoch do 30.10.2022. Pri určovaní doby platnosti prihliadal na hierarchiu odpadového 
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hospodárstva a uznal potrebu a opodstatnenosť ďalšieho prevádzkovania predmetného 
mobilného zariadenia, pretože mobilným zariadením sa zneškodňujú nebezpečné odpady. 
 
Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia 
zákona o odpadoch. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je preto z hľadiska legislatívy platnej 
na úseku odpadového hospodárstva povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v mobilnom 
zariadení na konkrétnom mieste len za súčasnej platnosti ďalších rozhodnutí príslušných 
správnych orgánov. 
 
Nebezpečné odpady, ktoré sú výstupom z procesu zneškodňovania odpadov na mobilnom 
zariadení činnosťou D9 – Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v prílohe č. 2 zákona 
o odpadoch, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností 
D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia),  prevádzkovateľ mobilného zariadenia je 
povinný odovzdávať na ďalšie nakladanie subjektom, ktoré sú oprávnené odpady zhodnocovať 
alebo zneškodňovať, na základe uzatvorených zmluvných vzťahov. 
 
Správny poplatok v hodnote 4,00 €  za vykonanie zmeny súhlasu na zneškodňovanie odpadov 
mobilným zariadením a správny poplatok v hodnote 4,00 € za vykonanie zmeny súhlasu na 
vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia podľa položky 162 písm. y) 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. Toto rozhodnutie je 
možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 
 
Doručí sa 
1. Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec 

 
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 

 


