OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/005021-010

12. 07. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu
Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť MEDEKO CAST s r.o., so sídlom Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 požiadala
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d)
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 (ďalej len „zákona o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“),
udeľuje súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia,
na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c), pre prevádzkovateľa
MEDEKO CAST s.r.o.,
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 31 615 007.
Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá (odpady sú zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov):
Katalógové číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu
06 04 05 / odpady obsahujúce iné ťažké kovy / N
10 08 08 / soľná troska z prvého a druhého tavenia / N
10 10 03 / pecná troska / O
11 05 01 / tvrdý zinok / O
11 05 02 / zinkový popol / O
12 01 01 / piliny a triesky zo železných kovov / O
12 01 02 / prach a zlomky zo železných kovov / O

12 01 03 / piliny a triesky z neželezných kovov / O
12 01 04 / prach a zlomky z neželezných kovov / O
15 01 04 / obaly z kovu / O
16 01 17 / železné kovy / O
16 01 18 / neželezné kovy / O
16 03 04 / anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 / O
17 04 01 / meď, bronz, mosadz / O
17 04 02 / hliník / O
17 04 03 / olovo / O
17 04 04 / zinok / O
17 04 05 / železo a oceľ / O
17 04 06 / cín / O
17 04 07 / zmiešané kovy / O
17 04 09 / kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami / N
17 04 11 / káble iné ako uvedené v 17 04 10 / O
19 10 01 / odpad zo železa a z ocele / O
19 10 02 / odpad z neželezných kovov / O
19 12 03 / neželezné kovy / O
20 01 40 / kovy / O
20 01 40 01 / meď, bronz, mosadz / O
20 01 40 02 / hliník / O
20 01 40 03 / olovo / O
20 01 40 04 / zinok / O
20 01 40 05 / železo a oceľ / O
20 01 40 06 / cín / O
20 01 40 07 / zmiešané kovy /O
Určenie miesta nakladania s odpadmi (sídlo zariadenia na zber odpadov):
Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v sídle prevádzkovateľa Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, na
prenajatých pozemkoch KN – C parc. č. 988/4, 988/11, 996/3, 996/20, 996/33, 996/58, 996/62 v katastrálnom
území Orlové a na prenajatých pozemkoch KN – C parc. č. 526/11, 533/2, 644/2, 644/20, 644/21, 644/25, 644/29
v katastrálnom území Považské Podhradie, na základe uzavretej Nájomnej zmluvy č. 1/2016 o nájme nebytových
priestorov a pozemkov. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti MEDEX, s r.o., so sídlom Orlové 255, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 36 390 712 na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 1503 a Výpisu z listu vlastníctva
č. 4079.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariadenie je určené na zber, výkup a zhromažďovanie kovových odpadov, vrátane ich predbežného triedenia a
dočasného uloženia na účely zhodnotenia, resp. do času ich prepravy do iného zariadenia na spracovanie odpadov
na základe zmluvných vzťahov.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zber a zhromažďovanie kovových odpadov sa uskutočňuje vo vybudovanom areáli existujúcej prevádzky, ktorý
pozostáva z administratívnej budovy, parkoviska osobných motorových vozidiel a zariadenia na zber odpadov
(plochy M1 a M2).
Plocha M1 slúži ako zariadenie na zber kovových druhotných surovín – hliníka a antikoru a je situovaná na
pozemkoch KN – C parc. č. 996/3, 996/20, 996/33, 996/58, 996/62 v katastrálnom území Orlové a KN – C parc. č.
533/2, 644/2, 644/20, 644/21, 644/54, 644/29 v katastrálnom území Považské Podhradie.
Plocha M1 predstavuje priestor vymedzený oplotením z oceľových trubiek kombinovaných s vlnitým plechom a
veľkorozmernou uzamykateľnou bránou z oceľových trubiek. Dvor je označený informačnou tabuľou. Plocha dvora
je spevnená, zaizolovaná a vyspádovaná do odlučovača ropných látok, ktorý slúži na prečistenie vôd z povrchového
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odtoku. Na zachytávanie emulzie z triesok slúži podzemná betónová nádrž s plastovým IBC kontajnerom, do ktorého
steká emulzia. Vo dvore sa nachádzajú boxy, prístrešky a rampa s mechanickým ovládaním.
Plocha M2 slúži ako zariadenie na zber kovových druhotných surovín – farebných kovov a je situovaná na
pozemkoch KN – C parc. č. 988/4, 988/11 v katastrálnom území Orlové a KN – C parc. č. 526/11 v katastrálnom
území Považské Podhradie.
Areál plochy M2 je prístupný cez veľkorozmernú uzamykateľnú bránu z oceľových trubiek a prístrešok nákladnej
vrátnice je vybavený váhou. Plocha dvora je spevnená, zaizolovaná a zaústená do odlučovača ropných látok, ktorý
slúži na prečistenie vôd z povrchového odtoku. Vo dvore sa nachádzajú betónové boxy a prístrešky.
Odpady kategórie ostatné sú skladované v betónových boxoch, odpady kategórie nebezpečné sú umiestňované v
boxoch pod prístreškom.
Technické vybavenie zariadenia na zber odpadov:
- 2 x nakladač FUCHS typ MHL 320 s drapákom (výrobca Terex Deutschland GmbH)
- 2 vysokozdvižné vozíky typ STIHL R70-35, R70-40,
- UNC zariadenie,
- váha (Premova 50-2-8 meracieho rozsahu 200 – 50000 kg), umiestnená pod prístreškom nákladnej vrátnice,
- váha (PREMOVA S4 meracieho rozsahu 20 – 3000 kg), umiestnená vo dvore za administratívnou budovou,
- váha umiestnená vo dvore M2,
- ručné spektrometre Delta,
- stacionárny optico-emisný spektrometer Maxx,
- permanentné magnety,
- merač rádioaktívny (výrobca Gamma Scout),
- pracovný stôl na triedenie odpadov,
- kovové veľkokapacitné kontajnery, big-bag vaky, IBC plastový kontajner,
- nákladné motorové vozidlá na prepravu odpadov prevádzkovateľa a zmluvných partnerov, autopark je tvorený 5
nákladnými motorovými vozidlami MAN (TGH 26.480, 26.403 FNLC, TGM, L35 10180 4x2, TGL 12240).
Technologický postup zberu odpadov:
- preberanie odpadov od držiteľov,
- váženie odpadov,
- vizuálna kontrola,
- kontrola permeability magnetmi,
- kontrola chemického zloženia spektrometrami,
- detekcia rádioaktivity,
- evidencia odpadov podľa druhov v oddelených betónových boxoch alebo v kontajneroch,
- vykládka odpadov na spevnenú betónovú plochu pred ich odovzdaním oprávnenej organizácii alebo pred
zhodnotením v MEDEKO CAST s.r.o.,
- starostlivosť o miesto nakladania s odpadmi.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Dovoz odpadov do zariadenia na zber odpadov sa vykonáva prostredníctvom vlastných vozidiel alebo
prostredníctvom zmluvných prepravcov odpadu. Zamestnanci sú zdravotne a odborne spôsobilí. Ich spôsobilosť je
zabezpečovaná neustálou odbornou výchovou a vzdelávaním. Pracovníci sú oboznamovaní so všetkými predpismi
súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Manipuláciu s kovovým odpadom vykonávajú manipulační
pracovníci obchodného úseku. Manipulácia je strojová alebo ručná. Príjem a evidenciu odpadov vykonávajú
administratívni pracovníci obchodného úseku (vedúci skladu a obchodný referent prostredníctvom informačného
systému Magma – skladové hospodárstvo). Vedúci skladu zodpovedá aj za dennú kontrolu zberných kontajnerov
a boxov.
V priestore prevádzky je max. povolená rýchlosť 10 km/hod. Prichádzajúce vozidlo s odpadom je odvážené a
zaevidované do informačného systému a je vystavený vážny lístok.
Obe plochy (M1 a M2) slúžiace ako zariadenie na zber odpadov sú oplotené a zabezpečené uzamykateľnými
bránami, kamerovým systémom, zvukovým signálom a vlastnou strážnou službou.
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Dátum začatia prevádzky: apríl 2003
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pred ukončením činnosti prevádzkovania zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný všetky prevzaté
odpady nachádzajúce sa v zariadení spracovať, resp. odovzdať na spracovanie inej oprávnenej osobe tak, aby po
ukončení činnosti tohto zariadenia v ňom nezostali žiadne odpady. O ukončení činnosti v zariadení prevádzkovateľ
písomne informuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení
činnosti.
Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje: do 11. júla 2026.
Ďalšie podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zber odpadov prevádzkovať podľa zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov na úseku
odpadového hospodárstva a takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
2. Priestory na zhromažďovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia
byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov. Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov musí byť
zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
3. Zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov, na ktoré je zariadenie oprávnené, vrátane
podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov.
4. Nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady
zhromažďované prispôsobiť požiadavkám uvedených v § 8 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
5. Odpady zhromažďovať najdlhšie jeden rok pred ich zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred ich zhodnotením.
6. Zariadenie na zber odpadov označiť informačnou tabuľou podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
7. Viesť a uchovávať evidenciu o zbere alebo výkupe kovových odpadov podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
8. Ohlasovať údaje z evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v znení neskorších predpisov.
9. V súvislosti s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov je prevádzkovateľ povinný podľa § 81 ods. 13 zákona o
odpadoch vo vzťahu ku komunálnym odpadom uzavrieť zmluvu s príslušnou obcou, t. j. Mestom Považská Bystrica.
10. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných
predpisov.
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Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu 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.
Podľa § 114 ods. 3 písm. a) a c) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, resp. skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia
v Považskej Bystrici č. j. OÚŽP 2006/00468-CB19 10-2 zo dňa 16. marca 2006, ktorým bol spoločnosti MEDEKO
CAST s r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, vrátane jeho následných zmien aj rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia
v Považskej Bystrici č. j. OÚŽP 2010/01391 CB7 10-2 zo dňa 14. októbra 2010, rozhodnutie Obvodného úradu
životného prostredia v Považskej Bystrici č. j. OÚŽP-2013/01274-3/CB7-10 zo dňa 23. septembra 2013, rozhodnutie
Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OU-PB-OSZP-2016/007277-3
ZG17 A-5 zo dňa 22. júla 2016 a rozhodnutie Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. j. OU-PB-OSZP-2019/004939-3 ZG17 A-10 zo dňa 29. apríla 2019.
Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevzal dňa 07. mája 2021 žiadosť
spoločnosti MEDEKO CAST s r.o., so sídlom Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 (ďalej len
„žiadateľa“), vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Súčasťou a prílohou žiadosti boli:
- identifikačné údaje žiadateľa (v súlade s Odpisom registrovaného subjektu z registra právnických osôb a
podnikateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava, evidenčné číslo
záznamu o zaručenej konverzii 6674-210526-548 vykonanej dňa 26. 05. 2021 o 14:28), sídlo zariadenia na zber
odpadov, zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, opis technologického postupu, technické údaje
o zariadení,
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia, opatrenia pre prípad havárie,
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OÚPB-OSZP-2018/009974-20-ZK2-A10 zo dňa 05. 11. 2018 o neposudzovaní navrhovanej činnosti „Nakladanie s
odpadmi MC“ navrhovateľa MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 1. 12. 2015 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: Confal
a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 032 930 a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 10. 1. 2017 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: Mlynár
Miroslav Ing. VDS, Matušovický rad 3524/74, 038 61 Vrútky, IČO: 10 962 174 a predávajúcim: MEDEKO CAST
s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 20. 1. 2012 na dobu neurčitú medzi kupujúcim:
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697 a predávajúcim:
MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Zmluvy č. 017/2008 uzatvorenej dňa 7. 5. 2008 na dobu neurčitú medzi zhotoviteľom: enviTrans, s.r.o.,
Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 351 172 a pôvodcom odpadu: MEDEKO CAST s.r.o.,
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Zmluvy o obchodnej spolupráci uzatvorenej dňa 25. 11. 2013 na dobu neurčitú medzi predávajúcim:
MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 a kupujúcim: Sandvik Slovakia
s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 31 383 700,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 28. 3. 2012 na dobu neurčitú medzi kupujúcim:
Wieland-Buntmetall, s.r.o., Farní 866/11, 162 00 Praha, ČR a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kupní smlouvy o dodávkach kovového odpadu číslo: 5/5/2011TJ uzavretej dňa 9. 5. 2011 na
dobu neurčitú medzi MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 a CRONIMET
Ostrava, s.r.o., Polanecká 820, 721 00 Ostrava – Svinov, ČR spolu s Dodatkom č. 1 zo dňa 01. 04. 2016 a Dodatkom
č. 2,
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- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 1. 6. 2012 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: KARLA
spol. s r.o., Zahradní 881/32, 792 01 Bruntál a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 30. 9. 2018 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: PW
Spiź, Sp. J. G. Wawrzak C. Wawrzak, Ul. Rydza-Śmiglego 32A, 42229 Czestochowa, PL a predávajúcim: MEDEKO
CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 5. 10. 2019 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: AMS
METAL SP. Z O.O., Ul. Chemiczna 5, 41 100 Siemianowice Sl., PL a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové
255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 6. 1. 2015 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: Metall
recycling MüGu, GmbH, Industriestrasse 12, Amstetten, Rakúsko a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové
255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 20. 10. 2015 na dobu neurčitú medzi kupujúcim:
Rottami Padana, s. p. a., Via Padana Superiore 92, Castegnato 25045, ITA a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o.,
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej dňa 8. 1. 2010 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: Johann Wiehart,
Schottenfeldg. 82 AT 1070 Wien a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpno-predajnej zmluvy uzavretej dňa 3. 11. 2018 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: Hütte
Klein-Reichenbach GmbH, Klein-Reichenbach 25, A-3900 Windsteig, AT a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o.,
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007,
- fotokópia Rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej dňa 1. 6. 2010 na dobu neurčitú medzi kupujúcim: Kovo Hute
nastupnicka a.s., C.P. 530 CZ 26181 Pribram a predávajúcim: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 31 615 007,
- Potvrdenie o úhrade správneho poplatku.
Žiadateľovi bol rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici č. j. OÚŽP 2006/00468CB19 10-2 zo dňa 16. marca 2006 udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane jeho
následných zmien, s dobou platnosti do 22. júla 2021. Podľa § 135f zákona o odpadoch platnosť rozhodnutia
vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať. Z toho dôvodu žiadateľ požiadal tunajší orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o udelenie nového súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2021/005021-002 zo dňa 20. 05. 2021, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku,
upovedomil známych účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci a podľa § 21 správneho poriadku
nariadil ústne pojednávanie na deň 27. mája 2021, o ktorom bola podľa § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica.
Ústneho pojednávania sa za žiadateľa zúčastnila p. Lenka Hanušovská, manažér kvality spoločnosti MEDEKO
CAST s r.o., za Mesto Považská Bystrica Ing. Daniela Sovíková, pracovníčka referátu odpadového hospodárstva.
Na ústnom pojednávaní žiadateľ doplnil fotokópiu Nájomnej zmluvy č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov a
pozemkov uzavretej dňa 29. 1. 2016 na dobu neurčitú medzi prenajímateľom spoločnosťou MEDEX, s r.o., Orlové
255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 390 712 a nájomcom spoločnosťou MEDEKO CAST s r.o., Orlové 255, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007, fotokópiu Zmluvy na poskytnutie služieb zber vyseparovaných komodít
z komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 18. 09. 2014 s Mestom Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 00 317 667, PP-074 Nakladanie s odpadmi a Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
Podľa § 22 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov prílohou žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
je aj stanovisko k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje. Po preskúmaní predložených náležitostí
tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil, že predmetom predloženého rozhodnutia Okresného
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OÚ-PB-OSZP-2018/009974-20-ZK2-A10
o neposudzovaní navrhovanej činnosti „Nakladanie s odpadmi MC“ navrhovateľa MEDEKO CAST s.r.o., Orlové
255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie sú dva druhy odpadov, ktoré zároveň boli predmetom
žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Jednalo sa o odpady zaradené podľa
Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov pod katalógové čísla 19 12 02 železné kovy a 20 01 04 obaly z kovu, oba kategórie ostatné. Z uvedeného
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dôvodu tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiadal na ústnom pojednávaní žiadateľa, aby
predložil stanovisko príslušného orgánu, či je v prípade doplnenia predmetných dvoch druhov odpadov potrebná
zmena navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko na ústnom pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené iné
pripomienky a námietky, zápisnica o ústnom pojednávaní bola podpísaná bez výhrad.
Následne tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2021/005021-005 zo dňa
16. 06. 2021 podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzval žiadateľa, aby v lehote do 90 dní odo dňa doručenia
výzvy podanú žiadosť doplnil o predmetné stanovisko podľa § 22 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a konanie podľa
§ 29 ods. 1 správneho poriadku prerušil.
Dňa 28. júna 2021 žiadateľ požadované stanovisko k podanej žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplnil. V predloženom
stanovisku sa uvádza, že spoločnosť MEDEKO CAST s r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica požiadala dňa 02.
06. 2021 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na
životné prostredie o stanovisko. Požadované stanovisko jej bolo doručené listom č. OU-PB-OSZP-2021/005910-002
zo dňa 22. 6. 2021, v ktorom sa uvádza, že zmena – doplnenie nových druhov odpadov si vyžaduje predloženie
oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracované v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na základe uvedeného stanoviska
spoločnosť MEDEKO CAST s r.o. požiadala orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyňatie doplnených
dvoch druhov odpadov (katalógové čísla 19 12 02 železné kovy a 20 01 04 obaly z kovu) z podanej žiadosti o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov s tým, že pre uvedené dva druhy odpadov predloží
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované v súlade s § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Na základe tejto skutočnosti tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-PBOSZP-2021/005021-007 zo dňa 06. 07. 2021 nariadil podľa § 21 správneho poriadku nariadil doplňujúce ústne
pojednávanie na deň 08. júla 2021, o ktorom bola podľa § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica. Ústneho
pojednávania sa za žiadateľa zúčastnila p. Lenka Hanušovská, manažér kvality spoločnosti MEDEKO CAST s r.o.,
za Mesto Považská Bystrica Ing. Iveta Michálková, pracovníčka referátu odpadového hospodárstva.
Predmetom doplňujúceho ústneho pojednávania bol upravený zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude
nakladať a oboznámenie o tejto skutočnosti účastníka konania Mesto Považská Bystrica. Na doplňujúcom ústnom
pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne pripomienky ani námietky a zápisnica o doplňujúcom
ústnom pojednávaní bola podpísaná bez výhrad. Na ústnom pojednávaní žiadateľ doplnil fotokópiu Aktualizovanej
prílohy č. 1 zo dňa 8. 7. 2021 ku Zmluve č. 017/2008 uzatvorenej dňa 7. 5. 2008 na dobu neurčitú medzi
zhotoviteľom: enviTrans, s.r.o., Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 351 172 a pôvodcom
odpadu: MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007.
Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v sídle prevádzkovateľa Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, na
prenajatých pozemkoch KN – C parc. č. 988/4, 988/11, 996/3, 996/20, 996/33, 996/58, 996/62 v katastrálnom
území Orlové a na prenajatých pozemkoch KN – C parc. č. 526/11, 533/2, 644/2, 644/20, 644/21, 644/25, 644/29 v
katastrálnom území Považské Podhradie, na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov a
pozemkov uzavretej dňa 29. 1. 2016 na dobu neurčitú medzi prenajímateľom spoločnosťou MEDEX, s r.o., Orlové
255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 390 712 a nájomcom spoločnosťou MEDEKO CAST s r.o., Orlové 255, 017
01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve spoločnosti MEDEX, s r.o., so sídlom
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 390 712 na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 1503 (evidenčné
číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-210526-543, vykonanej 26. 05. 2021 o 14:22) a Výpisu z listu vlastníctva
č. 4079 (evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-210526-544, vykonanej 26. 05. 2021 o 14:24).
Zariadenie je určené na zber, výkup a zhromažďovanie kovových odpadov, vrátane ich predbežného triedenia a
dočasného uloženia na účely zhodnotenia, resp. do času ich prepravy do iného zariadenia na spracovanie odpadov
na základe zmluvných vzťahov.
Zber a zhromažďovanie kovových odpadov sa uskutočňuje vo vybudovanom areáli existujúcej prevádzky, ktorý
pozostáva z administratívnej budovy, parkoviska osobných motorových vozidiel a zariadenia na zber odpadov
(plochy M1 a M2).
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Plocha M1 slúži ako zariadenie na zber kovových druhotných surovín – hliníka a antikoru a je situovaná na
pozemkoch KN – C parc. č. 996/3, 996/20, 996/33, 996/58, 996/62 v katastrálnom území Orlové a KN – C parc.
č. 533/2, 644/2, 644/20, 644/21, 644/54, 644/29 v katastrálnom území Považské Podhradie. Plocha M1 predstavuje
priestor vymedzený oplotením z oceľových trubiek kombinovaných s vlnitým plechom a veľkorozmernou
uzamykateľnou bránou z oceľových trubiek. Dvor je označený informačnou tabuľou. Plocha dvora je spevnená,
zaizolovaná (cementobetónový kryt dilatovaný s výplňou škár akrylátovým tmelom, netkaná textília výrobcu REO
AMOS, spol. s r.o., ČR, prepúšťajúca vodu a zachytávajúca ropné látky sorpciou povrchu), vyspádovaná do
odlučovača ropných látok (ORL – ZETEC Jumbie MAC50K-AMCH), ktorý slúži na prečistenie vôd z povrchového
odtoku. Na zachytávanie emulzie z triesok slúži podzemná betónová nádrž s plastovým IBC kontajnerom, do ktorého
steká emulzia. Vo dvore sa nachádzajú boxy, prístrešky a rampa s mechanickým ovládaním. Priestory dvora pred
administratívnou budovou slúžia aj na parkovanie nákladných motorových vozidiel prevádzkovateľa.
Plocha M2 slúži ako zariadenie na zber kovových druhotných surovín – farebných kovov a je situovaná na
pozemkoch KN – C parc. č. 988/4, 988/11 v katastrálnom území Orlové a KN – C parc. č. 526/11 v katastrálnom
území Považské Podhradie. Areál plochy M2 je prístupný cez veľkorozmernú uzamykateľnú bránu z oceľových
trubiek a prístrešok nákladnej vrátnice je vybavený váhou (Premova 50-2-8). Plocha dvora je spevnená, zaizolovaná
(betón, hydroizolačná hmota Sikkaton B odolná voči vplyvu zemnej vlhkosti, tlakovej vody, ropných látok a kvapalín
s pH › 5)zaústená do odlučovača ropných látok (koalescenčný odlučovač KXi-60), ktorý slúži na prečistenie vôd z
povrchového odtoku. Vo dvore sa nachádzajú betónové boxy a prístrešky.
Odpady kategórie ostatné sú skladované v betónových boxoch, odpady kategórie nebezpečné sú umiestňované v
boxoch pod prístreškom. Pre odpady je zabezpečené zhodnotenie činnosťou R4 Recyklácia alebo spätné získavanie
kovov a kovových zlúčenín (podľa Zoznamu vykonávaných činností podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.).
Zariadenie na zber odpadov je označené informačnou tabuľou v súlade s § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Nakoľko činnosť zhromažďovania odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
podlieha bez limitne zisťovaciemu konaniu podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prílohou žiadosti bola fotokópia rozhodnutia Okresného
úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. j. OÚ-PB-OSZP-2018/009974-20-ZK2-A10
zo dňa 05. 11. 2018 o tom, že navrhovaná činnosť „Nakladanie s odpadmi MC“ navrhovateľa MEDEKO CAST
s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007, predmetom ktorej je prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov s povolenými druhmi a množstvami zberaných odpadov a zhromažďovanie nebezpečných odpadov s
povolenými druhmi a množstvami zhromažďovaných nebezpečných odpadov a pokračovanie navrhovanej činnosti
s plánovanými druhmi a množstvami zberaných odpadov a s plánovanými druhmi a množstvami zhromažďovaných
nebezpečných odpadov, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko bola navrhovaná činnosť zaradená v rámci prílohy č.
8 citovaného zákona pod kapitolu 9. Infraštruktúra, pol. č. 9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi (časť B – zisťovacie konanie od 10 t/rok) a pol. č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo
železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel (časť B – zisťovacie konanie bez limitu), podliehala
zisťovaciemu konaniu.
Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. Z tohto dôvodu
je jeho platnosť časovo obmedzená.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov a na základe výsledkov
ústnych pojednávaní a vykonanej miestnej ohliadky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11,00 eur pri podaní žiadosti.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica, Slovenská republika
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