
OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Komenského 40, 050 01  Revúca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-RA-OSZP-2023/000099-004

Revúca
23. 01. 2023

Rozhodnutie
o zmene rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie

zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej.

Popis konania / Účastníci konania
Konanie podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vo veci zmeny rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej/

Účastníci konania:
1. Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 021 211
2. Mesto Revúca, Námestie Slobody 13/17, 050 01 Revúca, IČO: 00328693.

Výrok
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 § 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 žiadosti spoločnosti

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

a 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 § 114 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o odpadoch

m e n í

rozhodnutie Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RA-OSZP-2015/00475-004-
Po z 12. 05. 2015 právoplatné 02. 06. 2015 zmenené rozhodnutiami č. OU-RA-OSZP-2016/00277-005-Po z 25. 02.
2016 právoplatné 16. 03. 2016, OU-RA-OSZP-2017/00743-005 z 01. 08. 2017 právoplatné 22. 08. 2017, OU-RA-
OSZP-2018/000755-003 zo 07. 08. 2018 právoplatné 24. 08. 2018 a OU-RA-OSZP-2020/000202-003 z 11. 02. 2020
právoplatné 03. 03. 2020 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
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zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch pre prevádzkovateľa
spoločnosť Brantner Gemer s. r. o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 021 211 (ďalej len
„spoločnosť Brantner Gemer s. r. o.“), v prevádzke Brantner Gemer s. r. o., ulica Šafárikova 330/3, 50 01 Revúca,
a to tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia sa:

1. Zoznam odpadov, s ktorými sa v zariadení na zber odpadov vrátane zberného dvora bude nakladať, dopĺňa o
nasledovné nové druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov:
Kat. č. odpadu: - Názov druhu odpadu: - Kategória odpadu:
17 01 01 - betón - O
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06 - O
17 02 01 - drevo - O
17 02 03 - plasty - O
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 - O
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - O
20 03 02 - odpad z trhovísk - O.

2. Podmienky súhlasy dopĺňajú o podmienku č. 6, ktorá znie takto:
Rozšírením súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej, o odpady
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2023/000099-004 z 23. 01. 2023 nemôže byť obmedzená
činnosť mesta Revúca na zbernom dvore.

Rozhodnutie č. OU-RA-OSZP-2023/000099-004 z 23. 01. 2023 je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ktorým
bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej, podľa § 97
ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Ostatné časti výroku rozhodnutia ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. 03. 01. 2023 požiadala Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len tunajší úrad) o zmenu rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej. Predmetom zmeny rozhodnutia je doplnenie súhlasu o nové
druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov:
Kat. č. odpadu: - Názov druhu odpadu: - Kategória odpadu:
17 01 01 - betón - O
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06 - O
17 02 01 - drevo - O
17 02 03 - plasty - O
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O
17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O
17 06 04 - izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 - O
20 01 38 - drevo iné ako uvedené v 20 01 37 - O
20 03 02 - odpad z trhovísk - O.

K žiadosti spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. boli priložené nasledovné písomnosti:
1. Kópia Rámcovej zmluvy o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 53/2022 (s dopravou) z 28. 04. 2022
uzatvorená medzi spoločnosťou KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen, ako odberateľom a
spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o., ako dodávateľom. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností
pri odbere, preprave a zhodnocovaní odpadu s katalógovými číslami 02 01 03, 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03
01, 15 01 03, 17 02 01, 17 09 04, 19 12 07, 19 12 12, 20 01 38, 20 02 01 a 20 03 07. Zmluva je uzatvorená na dobu
určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31. 12. 2024.
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2. Kópia Zmluvy o poskytovaní služby č. 2022/134/5 z 28. 07. 2022 uzatvorená medzi spoločnosťou Brantner Gemer
s.r.o., ako objednávateľom, a spoločnosťou EKRONN s. r. o., Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46
615 946, ako poskytovateľom. Predmetom plnenia zmluvy je zhodnotenie, resp. zneškodnenie stavebných odpadov
s katalógovým číslom 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08 a 17 09 04. Zmluva je uzatvorená
na dobu neurčitú s platnosťou od 01. 08. 2022.
3. Kópia Zmluvy o zneškodňovaní odpadu č. 1/2020 z 08. 12. 2020 uzatvorená medzi spoločnosťou Brantner Gemer
s.r.o., ako objednávateľom, a spoločnosťou Brantner Tornaľa s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava , IČO: 48 211
010, ako zhotoviteľom. Predmetom plnenia zmluvy je ukladanie odpadov do zeme na skládke odpadov zhotoviteľa
– TKO Tornaľa-Stárňa - zneškodnenie odpadov podľa rozhodnutia SIŽP č. 4359-17659/2016/Beň/7400030103/Z6
zo 06.03.2016 a č. 9350-40439/2021/1/740030103/Z14 z 26.10.2021. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s
platnosťou od 01. 01. 2021.
4. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku vydané Slovenskou poštou, a.s., v hodnote 4,00 eur, ID:
B64-211222-0008 z 21. 12. 2022.
5. Kópie rozhodnutí tunajšieho úradu č. OU-RA-OSZP-2015/000475-004-Po z 12. 05. 2015, OU-RA-
OSZP-2016/00277-005-Po z 25. 02. 2016, OU-RA-OSZP-2017/00743-005 z 01. 08. 2017, OU-RA-
OSZP-2018/000755-003 zo 07. 08. 2018 a OU-RA-OSZP-2020/000202-003 z 11. 02. 2020.

Tunajší úrad upovedomil účastníkov konania o začatí správneho konania v predmetnej veci oznámením č. OU-RA-
OSZP-2023/000099-003 z 09. 01. 2023, v ktorom nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 19.
01. 2023 o 10:00 hod. Upovedomenie o začatí konania v predmetnej veci bolo doručené spoločnosti Brantner Gemer
s.r.o. 10. 01. 2023 a Mestu Revúca 09. 01. 2023.

Na ústnom pojednávaní Ing. Ján Hamar oboznámil zástupkyne spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. a mesta Revúca
s predmetom ústneho pojednávania a poučil ich o svojom práve ako účastníka správneho konania, že podľa § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú právo pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom ako i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ohliadkou zariadenia na zber odpadov bolo zistené, že v zariadení na zber odpadov:
1. Sú vyčlenené stavby, spevnené plochy, zberné nádoby, resp. kontajnery na zhromažďovanie každej oddelene
vyzbieranej zložky odpadu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pre ktorý je zberná nádoba,
resp. kontajner určený, podľa doteraz platného súhlasu.
2. Je vyčlenený zastrešený skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie.
3. Na odpady, ktoré sú predmetom doplnenia súhlasu zatiaľ nie sú zberné nádoby.

Zástupkyňa spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. na ústnom pojednávaní uviedla, že po udelení súhlasu na odpady, ktoré
sú predmetom správneho konania, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. doplní kontajnery pre rozšírené druhy odpadov.

Zástupkyňa mesta Revúca na ústnom pojednávaní uviedla, že s rozšírením súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov vrátane zberového dvora o uvedené druhy odpadov mesto Revúca súhlasí za podmienky, že rozšírením
súhlasu o ďalšie odpady nebude obmedzená činnosť mesta na zbernom dvore.

Účastníci konania na ústnom pojednávaní:
a) nevzniesli ďalšie námietky alebo pripomienky k podkladom pre zmenu rozhodnutia,
b) sa oboznámili so všetkými podkladmi pre vydanie rozhodnutia a už nepožadovali ďalšie upovedomenie podľa §
33 ods. 2 správneho poriadku k podkladom pre vydanie rozhodnutia a ani nenavrhujú ich doplnenie.

Predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti vyplývajúce z § 113 ods. 8 zákona o odpadoch a z § 22 ods. 6
a 7 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov.

Písomné podanie žiadosti o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora
bolo spoplatnené podľa položky 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 4,00 eur. Potvrdenie o úhrade
správneho poplatku vydané Slovenskou poštou v hodnote 4,00 eur, ID: B64-211222-0008 z 21. 12. 2022 bolo
priložené k žiadosti.
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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.

Tunajší úrad na základe výsledkov vykonaného správneho konania a predloženia všetkých požadovaných dokladov
dospel k názoru, že zmenou rozhodnutia by nemalo dôjsť k ohrozeniu životného prostredia a ani zdravia ľudí, čím
sú splnené zákonné podmienky pre zmenu rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov vrátane zberného dvora v Revúcej a preto rozhodol 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, Nám. Slobody 17, 050 01  Revúca, Slovenská republika


