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Rozhodnutie
s ú h l a s na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

Popis konania / Účastníci konania
TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Výrok
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
podľa ustanovení 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 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje
s ú h l a s
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre žiadateľa - TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957
01 Bánovce nad Bebravou, IČO 31 449 450. Súhlas sa vydáva pre odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod číslami:
08 03 17 – odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
12 01 14 – kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
12 01 18 – kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania
13 01 11 – syntetické hydraulické oleje
13 02 06 – syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 05 01 – tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 – kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 08 – zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja
15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami
15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07 – olejové filtre
16 01 21 – nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114
16 02 11 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 13 – vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až
160212
16 06 01 – olovené batérie
17 04 09 – kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy
18 02 02 – odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám
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z hľadiska prevencie nákazy
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a

Uvedený nebezpečný odpad sa bude zhromažďovať v priestoroch prevádzky v sídle firmy na Hollého 1162/5 v
Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 14 a § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Celkové povolené ročné množstvo nebezpečných odpadov je 10 ton. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú a to do
31.3.2026.

Odôvodnenie
Dňa 19.4.2021 požiadala spoločnosť TEDOS, spol. s r.o. o znovuvydanie súhlasu na zhromažďovanie uvedených
druhov nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v prevádzke v sídle firmy na Hollého 1162/5 v Bánovciach nad
Bebravou. K žiadosti bol doložený plán opatrení pre prípad havárie pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov a
potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 11,0 eura podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, položka 162.
Vznikajúce nebezpečné odpady sú zhromažďované v osobitných nádobách vo vyhradených priestoroch prevádzky,
odber odpadov na zhodnotenie alebo zneškodnenie je zmluvne zabezpečený oprávnenými organizáciami.
Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bánovce nad Bebravou tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad
Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11  Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika


