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Rozhodnutie
s ú h l a s na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – zberný dvor mesta Bánovce nad Bebravou
Popis konania / Účastníci konania
1/ TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2/ Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1, 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
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – zberný dvor mesta Bánovce nad Bebravou podľa § 97 ods. 1 písm.
d) 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:
15 01 10 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami N
15 02 02 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 03 – opotrebované pneumatiky O
16 01 07 – olejové filtre N
18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy N
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 05 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob N
20 01 13 – rozpúšťadlá N
20 01 14 – kyseliny N
20 01 15 – zásady N
20 01 19 – pesticídy N
20 01 21 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N

20 01 25 – jedlé oleje a tuky O
20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
20 01 33 – batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 – plasty O
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 07 – objemný odpad O
20 03 08 – drobný stavebný odpad O
Zariadenie na zber odpadov – zberný dvor je prevádzkovaný v priestoroch prevádzky spoločnosti na ul. Hollého
1162/5 v Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 82 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zariadenie je umiestnené v uzavretom oplotenom areáli zabezpečenom proti vstupu cudzích osôb, je vybavené
vyhradenými betónovými boxami, veľkokapacitnými kontajnermi a mobilnými EKO-skladmi na požadované druhy
odpadov, skladovacím priestorom pre odpad z papiera, mostovou váhou WESICO, vysokozdvižným vozíkom
JVC, čelným nakladačom HEHL a zodpovedajúcou manipulačnou plochou. Bezpečnostné opatrenia zahrňujú
používanie osobných ochranných prostriedkov, pokyny v prípade úrazu, havarijné opatrenia pri nežiadúcom úniku
nebezpečného odpadu a opatrenia pri vzniku požiaru. Pri ukončení prevádzky zariadenia je potrebné odovzdať všetky
prevzaté odpady na ich zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Súhlas sa udeľuje na dobu určitú a to do 31.12.2027.
Odôvodnenie
Dňa 14.1.2022 požiadala spoločnosť TEDOS spol. s r.o. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou o znovuvydanie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – zberný dvor mesta Bánovce nad Bebravou. K žiadosti bola
doložená kópia zmluvy na odber odpadov s firmou Borina Ekos s.r.o., Marius Pedersen a.s., Dežerická EKO,s.r.o.,
Metal Servis recycling s.r.o., Alternative Energy, s.r.o., Kronospan, s.r.o., OZV Pneu, s.r.o., Vyfako, spol. s r.o. a
Eko Log, s.r.o., prevádzkový poriadok vrátene bezpečnostných opatrení, súhlasné stanovisko Mesta Bánovce nad
Bebravou 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.
RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10112
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Doručuje sa
TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Mesto Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
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