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 Rozhodnutie
s ú h l a s  na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

 

 Popis konania / Účastníci konania
TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Mesto Bánovce nad Bebravou, p. primátorka, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce n.B.

 

 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 prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (triedenie odpadu a mechanická úprava odpadov lisovaním) 
metódou R12 a R13 podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 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: 
02 01 04     odpadové plasty (okrem obalov)                   O                
03 03 08     odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu     O                
07 02 13     odpadový plast                                                   O                
12 01 05     hobliny a triesky z plastov                                                                O         
15 01 01     obaly z papiera a lepenky                                               O        
15 01 02     obaly z plastov                                                                  O          
15 01 04     kovové obaly                                                                      O         
15 01 05     kompozitné obaly                                                           O         
15 01 07     obaly zo skla                                                                     O  
16 01 19     plasty                                                                                  O         
17 02 02     sklo                                                                                     O       
17 02 03     plasty                                                                                    O        
19 12 01     papier a lepenka                                                                 O         
19 12 04     plasty a guma                                                                     O         
19 12 05     sklo                                                                                     O        
 20 01 01     papier a lepenka                                                                O         
20 01 02     sklo                                                                                    O         
20 01 03     viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 
                   (kompozity na báze lepenky)                                          O        
 20 01 04     obaly z kovu                                                                 O         
20 01 10     šatstvo                                                                                O         
20 01 39     plasty                                                                                  O        
 20 03 08     drobný stavebný odpad                                                    O                       
Maximálne celkové povolené ročné množstvo zhodnocovaných odpadov je 4950 ton. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú a 
to do 31.5.2026.   
Technické požiadavky a bezpečnostné opatrenia prevádzky zariadenia:      
1/ Zariadenie je umiestnené vo vyhradených priestoroch v uzavretom oplotenom areáli v sídle firmy na Hollého 1162/5 
v Bánovciach nad Bebravou a bude prevádzkované na základe schváleného prevádzkového poriadku. 
2/ Zariadenie tvorí a) mostová váha WESICO SP3006DFW, b) vyhradená plocha prevádzkovej haly na ručné triedenie 
odpadov určených na lisovanie (papier, plasty, kompozity a kovové obaly), c) vonkajší murovaný box na dvojstupňové 
triedenie drobného stavebného odpadu, d) vyhradená plocha prevádzkovej haly s pásovým dopravníkom, hydraulickým 
lisom PRESONA LP 40 EH1 a záložným paketovacím lisom HSM VL 500.2 na lisovanie určených druhov odpadu, e) 
vonkajšie skladovacie boxy a veľkoobjemové kontajnery, e) sklad zhodnotených odpadov z papiera. Zhodnotené odpady 
aj odpady zo zhodnocovania sú zhromažďované vo vyhradených priestoroch prevádzky a následne odovzdané 
oprávnenej organizácii na ich zhodnotenie prípadne zneškodnenie v súlade s § 65 ods.1 písm. l) a m) zákona o 
odpadoch.  
3/ Pri ukončení prevádzky zariadenia je potrebné odovzdať všetky prevzaté nezhodnotené odpady aj odpady vzniknuté 
prevádzkou zariadenia na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie. 
4/ Bezpečnostné opatrenia zahrňujú používanie osobných ochranných prostriedkov, pokyny pre manipuláciu s 
odpadom, pokyny v prípade úrazu, havarijné opatrenia pri úniku prevádzkových kvapalín v zariadení a opatrenia pri 
vzniku požiaru.  
 

 

 Odôvodnenie
     Dňa 25.6.2021 požiadala spoločnosť TEDOS, spol. s r.o. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou o znovuvydanie súhlasu 
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  (triedenie odpadu a mechanická úprava odpadov lisovaním) 
metódou R12 a R13 vo vyhradených priestoroch v uzavretom oplotenom areáli v sídle firmy na Hollého 1162/5 v 
Bánovciach nad Bebravou. K žiadosti  bol  doložený technologický reglement a prevádzkový poriadok vrátane 
bezpečnostných opatrení, súhlasné stanovisko Mesta Bánovce nad Bebravou, kópie zmlúv na odber odpadov 
vzniknutých prevádzkou zariadenia  a  potvrdenie  o  úhrade  správneho poplatku v hodnote 11,0 EUR podľa zákona č. 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 162.  
     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.

 

 

 
TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Mesto Bánovce nad Bebravou (OVM), Nám. Ľudovíta Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika

Doručuje sa  

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10112


