
OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Komenského 40, 050 01  Revúca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-RA-OSZP-2022/000528-005

Revúca
04. 05. 2022

Rozhodnutie
ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Popis konania / Účastníci konania
Konanie 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, vo veci vydania rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov/
1. Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
2. Mesto Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 01 Revúca.

Výrok
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 5 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 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §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 „zákon o odpadoch“), “), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

r o z h o d o l :

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch udeľuje

s ú h l a s
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami uvedenými v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch,
a to:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
R13– Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku),

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno : Brantner Gemer, s. r. o.
Sídlo : Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
IČO : 36 021 211.

Súhlas sa vzťahuje na tieto druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
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Číslo druhu odpadu_ Názov druhu odpadu _ Kategória odpadu
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky -O
20 01 01 - papier a lepenka -O
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11 -O.

Množstvo odpadov: podľa tohto súhlasu bude možné nakladať s vyššie uvedenými odpadmi v súhrnnom ročnom
množstve do 3000,0 ton.

Miesto nakladania s odpadmi: v areáli zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora Brantner Gemer s. r. o.,
ulica Šafárikova 330/3, 050 01 Revúca, a to v jestvujúcej budove umiestnenej na pozemku KN „C“ parc. č. 1019/9
a na spevnenej ploche KN „C“ parc. č. 1019/1 v katastrálnom území Revúca.

Spôsob nakladania s odpadmi:
- zhodnocovanie odpadov činnosťami uvedenými v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch a to:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.
R13– Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Technologický postup zhodnocovania odpadov:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude umiestnené na spevnenej ploche v jestvujúcej budove. Pred budovou je
spevnená manipulačná plocha, kde bude umiestnený veľkorozmerný kontajner (30,0m3). Budova je jednopodlažná,
murovaná, nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet. Na váženie odpadov bude používaná mostová váha
(nosnosť 30 ton) umiestnená v jestvujúcom areáli zariadenia na zber odpadov. Pre zhodnocovanie odpadov činnosťou
R13, a to skladovanie pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku) sú vytvorené manipulačné priestory na skladovanie odpadov vo veľkokapacitnom kontajneri.
Zhodnocovanie odpadov, bude spočívať v triedení a stláčaní odpadu lisovaním v rámci činnosti R12, čo je úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Odpady sa budú zhodnocovať lisovaním
v paketovacom lise model VPL-K2. Lis VPL-K2 je hydraulicky poháňaný paketovací lis určený pre hutnenie
objemných materiálov ako je papier a lepenka. Materiál, ktorý je lisovaný musí byť voľne rozložený na celú
plochu lisovacej komory. Výstupné odpady budú zhromažďované vo veľkokapacitnom kontajneri. Odpady takto
zhodnotené budú ďalej odovzdávané zmluvnej organizácii na ďalšie zhodnotenie.

Doba na ktorú sa súhlas udeľuje: súhlas je časovo obmedzený do 30. 04. 2027.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
- vzhľadom na charakter prevádzky zariadenia, v ktorom sa budú zhodnocovať odpady kategórie ostatný vyššie
uvedenými činnosťami, sa nevyžadujú zvláštne nároky na spôsob ukončenia jej činnosti pri dodržaní
ostatných povinností plynúcich z ustanovení zákona o odpadoch.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- zariadenie musí byť riadne označené,
- na zisťovanie množstva vyzbieraného odpadu využívať váhu umiestnenú v areáli prevádzkového objektu,
- odpady musia byť zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- priestory na zhromažďovanie odpadov musia byť zariadené a prevádzkované tak, aby nedošlo k nežiaducemu
vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku a boli riešené vzhľadom na požiadavky
zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávaj niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostné opatrenia prevádzky zariadenia:
- v prevádzkovej budove zariadenia musia byť umiestnené protipožiarne prostriedky, posypový materiál a pracovné
pomôcky pre prípad havárie,
- predchádzať vzniku požiaru v objekte prevádzky, v prípade jeho vzniku ihneď zabezpečiť jeho uhasenie,
- v mieste nakladania s odpadmi je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom,
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- zabezpečiť zariadenia a prostriedky na ochranu obslužného personálu, každý pracovník prevádzky musí byť
preukázateľne oboznámený so zariadením a prostriedkami na zabezpečenie protipožiarnej ochrany a pravidlami
bezpečnosti práce.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti súhlasu:
1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov označiť primerane podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
2. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovou dokumentáciou zariadenia,
obsahom ktorej je technologický reglement, schválený prevádzkový poriadok a prevádzkový denník.
V prípade zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok
týmto zmenám.
3. Pri preberaní odpadov do zariadenia uplatňovať ustanovenia § 9 ods. 1 až 3 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
znení neskorších predpisov.
4. Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí
a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy,
horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom
a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu (§ 12 ods. 2 zákona o odpadoch).
5. Počas platnosti tohto rozhodnutia je prevádzkovateľ povinný mať uzatvorené platné zmluvy s dodávateľom
odpadu určeného na ďalšie zhodnotenie.
6. V prípade ukončenia činnosti zhodnocovania je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie
alebo zneškodnenie všetkých odpadov ktoré sú predmetom tohto súhlasu a odpadov, ktoré výkonom
tejto činnosti vznikli ihneď a oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu.
7. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti
vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných zákonov a nariadení zostávajú vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.

Odôvodnenie
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „žiadateľ“) dňa 20. 04. 2022 požiadal
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) o vydanie rozhodnutia,
ktorým sa udeľuje súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v jestvujúcich priestoroch areálu zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
Brantner Gemer s. r. o., ulica Šafárikova 330/3, Revúca.

Tunajší úrad upovedomil účastníkov konania o začatí správneho konania oznámením č. OU-RA-
OSZP-2022/000528-002 zo dňa 20. 04. 2022, v ktorom nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na
deň 03. 05. 2022. Konateľ firmy Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota bol o termíne
konania upovedomený dňa 20. 04. 2022 a Mesto Revúca, ako účastník konania bolo o termíne konania upovedomené
dňa 20. 04. 2022.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením sa uskutočnilo za prítomnosti Ing. Ladislava Šalamona, konateľa
spoločnosti Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota. Za Mesto Revúca sa zúčastnila
Ing. Miriam Murínová splnomocnená zamestnankyňa. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o areál zariadenia na
zber odpadov vrátane zberného dvora Brantner Gemer s. r. o., ulica Šafárikova 330/3, Revúca. Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov bude umiestnené v jestvujúcej jednopodlažnej budove. Jedná sa o murovanú halu vybavenú
inžinierskymi sieťami. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet. Hala je umelo osvetlená, prirodzene vetraná
a uzamykateľná. Pred budovou je spevnená plocha, na ktorej je umiestnený veľkoobjemový kontajner s objemom
30m3. Vstup je pre nákladné vozidlá cez hlavnú bránu do areálu. Areál je vybavený mostovou váhou do nosnosti
30 ton a je ohraničený oplotením a spevnenou betónovou plochou, ktorá je vhodná pre prejazd motorových vozidiel
a skladovanie veľkoobjemových kontajnerov. V hale je na spevnenej ploche umiestnený paketovací lis, model
VPL-K2 určený na zmenšovanie objemu papiera a lepenky. Zhodnocovanie odpadov bude spočívať v triedení a
stláčaní odpadu lisovaním činnosťou R12. Vytvorené sú manipulačné priestory na skladovanie odpadov pred a
po zhodnotení odpadu. Slúžia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R13- skladovanie odpadov pred použitím
niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Výstupné odpady budú
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zhromažďované vo veľkokapacitnom kontajneri umiestnenom na vonkajšej ploche. Následne budú takto zhodnotené
odpady expedované zmluvným oprávneným organizáciám na ďalšie zhodnotenie.

V tomto zariadení sa budú lisovať druhy odpadov uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Na konaní sa tiež
upresnilo množstvo odpadu, s ktorým sa bude v zariadení na zhodnocovanie odpadov nakladať v priebehu roka, a
to v množstve do 3000,0 ton. Správny orgán udelil súhlas v zmysle § 97 ods. 16 zákona o odpadoch na dobu určitú,
a to do 30. 04. 2027.

Žiadateľ v danej veci predložil nasledovné doklady :

- Rámcovú kúpnu zmluvu o odbere a zhodnotení druhotných surovín č. R18/2017/056 s BRANTNER Slovakia
s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, zo dňa 12. 01.2017,
- Kúpnu zmluvu o dodávkach druhotných surovín č. R18/2022/0015 s Hamburger Recycling Slovakia s.r.o., P.
Blahu 7A, 940 02 Nové Zámky, zo dňa 01. 03. 2022,
- Zmluvu o nájme nebytových priestorov a jej dodatok č. 4 s prenajímateľom Mesto Revúca.

Predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti vyplývajúce z § 21 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré stanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Podľa položky č. 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok za vydanie rozhodnutia, ktorým sa
udeľuje súhlas prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vo výške 11,0 eur zaplatený Potvrdením o
úhrade správneho poplatku, zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov vykonaného správneho konania
a predloženia všetkých požadovaných dokladov dospel k názoru, že by nemalo dôjsť k ohrozeniu životného
prostredia a ani zdravia ľudí, čím sú splnené zákonné podmienky pre vydanie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Predmetné rozhodnutie nie je v rozpore s Programom
odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola
uverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica
č. 1/2018 z 21. novembra 2018. Na základe uvedeného rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, na Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Komenského 40, 050 01 Revúca. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom, ak po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov nadobudlo právoplatnosť.

Ing. Milan Herczeg
poverený vykonávaním

funkcie vedúceho zamestnanca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01  Rimavská Sobota, Slovenská republika
Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 01  Revúca, Slovenská republika


