
OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LC-OSZP-2021/009586-004

Lučenec
19. 11. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber biologicky rozložiteľných komunálnych

odpadov podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec
Trafin Oil SK, s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
T-PLUS, s.r.o. Tehelná 5045/4, 984 01 Lučenec

Výrok
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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, v súlade § 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“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

udeľuje súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

pre držiteľa odpadov
Obchodné meno: Trafin Oil SK, s.r.o.
Sídlo: Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
IČO: 47 313 382

Miesto zberu odpadu / prevádzka zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov, Zvolenská 51, parc. KN-C č. 5878/5, k.ú. Lučenec

Súhlas sa udeľuje na zber odpadov z reštauračných a stravovacích zariadení a z činnosti fyzických osôb, ktorým
sa rozumie ich zhromažďovanie pred odovzdaním na spracovanie konečnému spracovateľovi, pre druhy odpadov
(ostatný „O“), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov)

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 jedlé oleje a tuky

Celková kapacita zariadenia na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je do 20,00 t/rok.
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Spôsob a technické požiadavky zabezpečenia zhromažďovania odpadov :

Zber odpadu sa bude vykonávať z dôvodov optimalizácie logistického systému zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov z reštauračných a stravovacích zariadení do zariadenia na zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v areáli na Zvolenskej ceste 51 v Lučenci, v časti
murovaného, jednopodlažného objektu súpisného čísla 5000 o ploche 144 m2 a manipulačnom priestore pred
skladom 100 m2. Jedná sa objekt opatrený vstupnou železnou bránou so spevnenou betónovou podlahou. Váženie
prijatého množstva odpadu bude vykonávané mobilným vážiacim vozíkom – paletový vozík s vidlami typ KPZ
71-9 s tlačiarňou od spoločnosti SEVAZ. Manipulácia paliet bude zabezpečovaná prostredníctvom vysokozdvižného
vozíka JCB Teletruck 25G. Na zhromažďovanie odpadov budú používané plastové barely o objeme 30 l alebo 50
l, ktoré budú označené na rukoväti zaplastovaným štítkom s uvedením katalógového čísla a označením vedľajší
živočíšny produkt „materiál kategórie 3 – neurčený na ľudskú spotrebu“ ako aj QR kódom pre zlepšenie a zvýšenie
kvality odvážaného odpadu z jednotlivých prevádzok.
Logistika zberu odpadov bude prebiehať systémom výmeny plného barelu za prázdny barel prostredníctvom
motorového vozidla. Takto prepravený odpad bude vyložený, prevážený a následne zhromažďovaný v skladovom
priestore v členení do dvoch skupín na plastové alebo drevené palety. Odpadové jedlé oleje a tuky budú odovzdávané
na zhodnotenie činnosťou „R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie“ v dvojtýždňových intervaloch.
V prípade kuchynského a reštauračného odpadu je interval odovzdania na zhodnotenie do bioplynovej stanice 1x
týždenne.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Zariadenie je zabezpečené proti vstupu cudzích a nepovolaných osôb. Odbornú technickú kontrolu prevádzky
zberného miesta bude zabezpečovať poverený pracovník zariadenia, ktorého úlohou je prevzatie odpadu, ktoré
zaeviduje do predpísanej prevádzkovej dokumentácie zariadenia. Následne kontroluje a dohliada na spôsob
nakladania s odpadmi v areáli zariadenia v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia a internými
predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
V prípade vzniku havarijnej situácie, ku ktorej môže dôjsť manipuláciou s vysokozdvižným vozíkom je potrebné
bezodkladne zamedziť úniku nebezpečných látok do pôdy, vody a prijať neodkladné opatrenia za účelom zníženia
rozsahu resp. eliminácie následkov havarijného stavu.

Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje - do 30.11.2025
Podmienky udelenia súhlasu:

1) Zabezpečiť zber odpadu najmä v súlade s ustanovením § 16 zákona o odpadoch a ustanovení § 8,9, 10, 11
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z.)
2) Dodržiavať povinnosti označenia zariadenia na zber odpadu a ich zhromažďovania podľa § 6 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z.z..
3) Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vykonávať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo
poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu odpadu alebo ich častí.
4) V súvislosti s prevádzkovaním zariadenia na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je držiteľ
povinný podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch s výnimkou biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne uzavrieť zmluvu s príslušnou obcou.

Všeobecné ustanovenia:
1. Toto rozhodnutie podľa § 114 ods. 3 zákona o odpadoch stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bol udelený
súhlas, zánikom zariadenia, skončením jeho činnosti.
2. Udelenie tohto súhlasu nenahrádza súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie prevzal dňa 08.10.2021 od držiteľa odpadov Trafin
Oil SK s.r.o. Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča, IČO: 47 313 382 žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Vlastníkom objektu súpisného čísla 5000, kde sa zariadenie na zber nachádza je spoločnosť T-PLUS, s.r.o. Tehelná
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5045/4, Lučenec. Predmetom zberu sú biologicky rozložiteľné komunálne odpady kategórie ostatný, v členení
na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08) a jedlé oleje a tuky (20 01 25). Kapacita
zariadenia bola stanovená na 20,00 ton zozbieraných odpadov za rok. Zber odpadu sa bude vykonávať z dôvodov
optimalizácie logistického systému zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z reštauračných a
stravovacích zariadení a činnosti fyzických osôb do zariadenia na zber biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu. Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v areáli na Zvolenskej ceste 51 v Lučenci, v časti murovaného,
jednopodlažného objektu súpisného čísla 5000 o ploche 144 m2 a manipulačnom priestore pred skladom 100 m2.
Jedná sa objekt opatrený vstupnou železnou bránou so spevnenou betónovou podlahou. Váženie prijatého množstva
odpadu bude vykonávané mobilným vážiacim vozíkom – paletový vozík s vidlami typ KPZ 71-9 s tlačiarňou
od spoločnosti SEVAZ. Manipulácia paliet bude zabezpečovaná prostredníctvom vysokozdvižného vozíka JCB
Teletruck 25G. Na zhromažďovanie odpadov budú používané plastové barely o objeme 30 l alebo 50 l, ktoré budú
označené na rukoväti zaplastovaným štítkom s uvedením katalógového čísla a označením vedľajší živočíšny produkt
„materiál kategórie 3 – neurčený na ľudskú spotrebu“ ako aj QR kódom pre zlepšenie a zvýšenie kvality odvážaného
odpadu z jednotlivých prevádzok.
Logistika zberu odpadov bude prebiehať systémom výmeny plného barelu za prázdny barel prostredníctvom
motorového vozidla. Takto prepravený odpad bude vyložený, prevážený a následne zhromažďovaný v skladovom
priestore v členení do dvoch skupín na plastové alebo drevené palety. Odpadové jedlé oleje a tuky budú odovzdávané
na zhodnotenie činnosťou „R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie“ v dvojtýždňových intervaloch.
V prípade kuchynského a reštauračného odpadu je interval odovzdania na zhodnotenie do bioplynovej stanice 1x
týždenne.
V súlade s ustanovením § 113 ods. 4 zákona o odpadoch je účastníkom konania vždy aj obec. Mesto Lučenec
a vlastník nehnuteľnosti boli o začatí konania upovedomení listom č. OU-LC-OSZP-2021/009586-002 zo dňa
29.10.2021, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.11.2021, ktorého sa nezúčastnili a svoju neúčasť na konaní neospravedlnili.
Zariadenie na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podklady doložené žiadateľom pre vydanie rozhodnutia:

1. Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov, Zvolenská 51, Lučenec, október 2021
2. Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu uzatvorená s CONTAX EKO, s.r.o. Veľký
Ruskov 172, Nový Ruskov zo dňa 12.11.2019
3. Nájomná zmluva č. 1/2018 uzatvorená s T-PLUS, s.r.o. Lučenec zo dňa 01.02.2018 vrátane dodatku č. 1-3
4. Kúpna zmluva uzatvorená s Trafin Oil, a.s. Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava na odber použitých olejov zo dňa
01.04.2018

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní podania na základe uskutočneného
správneho konania udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov na obdobie do 30.11.2025.
Žiadosť bola spoplatnená v súlade s položkou č. 162 písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov vo výške 11 eur. Po zhodnotení podkladov, v súlade s § 32 zákona správneho poriadku,
orgán štátnej správy rozhodol na základe podkladov doručených žiadateľom tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa
doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
republiky 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10194
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Doručuje sa
TRAFIN OIL SK, s.r.o., S.Sakalovej 190/30, 014 01  Bytča, Slovenská republika
Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec, Slovenská republika
T-PLUS,s.r.o., Tehelná 5045/4, 984 01  Lučenec, Slovenská republika


