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iWuiiffda: 

Okresný úrad Zvolen. Odbor! starostlivosti,o žiyomé prostredie,y zmvsle §^2..ods.3 aods.6 a 
§ 3, ods.. l ,písm.. e) zákona Č.18Ô/2ÔÍ3 .Z,^z...o„brgan^ 
a doplnení niektorých zákonov'alčo príslušný správny ôrgán vó'veciach štátnej správy 
odpadového hospodárstva v zmysle § 5 ods.l zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení" niektorých zákonov a podľa 
§ 108 ods. 1 písm. m/ zákona NR SR č.79/2015 Z. z. dodpadoch a o zniene .a doplnení 
niektorých,zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonaného správneho konania 
v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
len ..správny poriadok") 

m e n í 
podľa § 114 bds; 1 písm. a/ bod 2 zákona NR SR. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení:niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,..zákon o odpadoch") 
rozhodnutie Okresného úradu Zvolen. Odboru,starostlivosti o; životné prostredie č. j . OU-ZV-
O,SZP-20l6/0053Ó2/LEC-rozh. zo dňa 19.04.2016, právoplatné dňa 06:05.2016, ktor>'m bol 
udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na 
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie 
množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov (ďalej len „zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov u pôvodcu odpadu") pre: 

Obchodne meno. ^. , 
Sídlo : . . . : \ : . 
ICO • • 
Závod - názov, sídlo 

.Stredoslovenská,vodárehsiíá prevádzko\'a;sppločnosť^ a.s.̂  
Partizánská cesta 5, .97ítypl.Bänská.Bystrica. . \^ l 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Závod 06 Zvolen, Ziár nad Hronom 
Ľ. Štúra 2208/15, 961 50 Zvolen 

Miesto zhromažďovania., 
nebezpečných odpadov 
- prevádzky, sídlo : Prevádzka obslužných činností Zvojen - Rákoš. 961 50.Zvolen 

Prevádzka vodovodov Zvolen, Ľ. Štúra 2208/15. 960 01 Zvolen 

Prevádzka ČOV Zyolen,Pustý Hrad 13/19, 961 50 Z;vplen 
Laboratórium Zvolen ORK na ČÔV Zvolen, Pustý Hrad 13/19, 

961 5Ó Zvolen 
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Predmetom zmeny je zmena vo výrokovej [časti rozhodnutia Okresného úradu Zvolen. 
Odboru starosthvosti o životné prostredie,č. j . OU-ZV-OSZP-2016/005302/LEC-rpzh. zo dňa 
19.04.201,6, právoplatné dňa 06.05.2016 spočívajúca v nasledovnom ,: 

• Doplnenié zoznamu druhov nebezpečných odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustano\aije Katalóg odpadov, ktoré sa budú u pôvodcu 
zhromažďovať v prevádzke : , 

Laboratórium Zvolen O R K na ČOV Zvolen, Pustý Hrad 13/19, 96! 50 Zvolen: 
Číslo druhu Názov druhu odpadu ' Kategória 

odpadu . odpadu 
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných íátok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych 
chemikálií N 

odhadované množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov ročne ; 100 kg 

• Mení sa celkové odhadované množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov ročne 
na 2 750 kg (2,'750t/rok) za všetky prevádzky v okrese Zvolen. 

Všetky ostatné náležitosti rozhodnutia Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti 
oživotné prostredie č. j . OU-ZV-OSZP-2016/005302/LEC-rozh. zo dňa 19.04.2016, 
právoplatné dňa 06.05.2016, ktor>'m bol udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných 
odpadov u pôvodcu odpadu zostávajú nezmenené. Dopĺňa sa zoznam druhov 
zhromažďovaných nebezpečných odpadov v prevádzke .Laboratórium Zvolen ORK na 
ČOV Zvolena mení sa celkové odhadované množstvo ^romažďovaných nebezpečných 
odpadov za všetky prevádzky v okrese Zvolen. 

Odôvodnenie : 
Žiadosťou značky 124/2017 zo dňa 30.01.2017 doručenou na Okresný úrad Zvolen, Odbor 
starostlivosti oživotné prostredie dňa 01.02.2017 "požiadala spoločnosť Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta.5, 974 01 Banská 
Bystrica o zmenu súhlasu - rozhodnutia Okresného úradu Zvolen, Odboru starostlivosti 
oživotné prostredie č. J. OU-ZV-OSZP-2016/005302/LEC-rozh. zo dňa 19.04.2016, 
právoplatné dňa 06:05.2016, ktorým bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona 
o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, vznikajúcimi 
vlastnou.činnosťou pôvodcu.pri. prevádzkovej činnosti Závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom 
s miestom zhromažďovania v prevádzkach - Prevádzka obslužných činností Zvolen - Rákoš, 
Prevádzka vodovodov Zvoíen , Prevádzka ČOV Zvolen , Laboratórium.Zvolen ORK na ČOV 
Zvolen. 
Žiadateľ požiadal doplniť zoznam druhov zhromažďovaných nebezpečných odpadov o nový 
druh nebezpečného odpadu v prevádzke Laboratóriunri Zvolen ÔRK na ČOV Zvolen - číslo 
druhu odpadu 160506 a zmeniť celkové odhadované množstvo zhromažďovaných 
nebezpečných odpadov za všetky prevádzky ňä 2 750 kg;ročne. 
Vzhľadom na skutočnosť, že predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti v súlade 
s požiadavkami platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočné 
podklady pre udelenie zmeny súhlasu, upusti! správny orgán od ústneho pojednávania . 
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Predmetom zmeny súhlasu je doplnenie zoznámu druhov zhromažďovaných nebezpečných 
odpadov v prevádzke Laboratórium Zvolen ; ORX a zvýšenie celkového odhadovaného 
množstva zhromažďovaných nebezpečných odf^adov za všetky prevádzky v okrese Zvolen. 
Súčasťou žiadosti boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady: 
• Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen. Odboru starostlivosti o životné prostredie č. j . 

OU-ZV-OSZP-2016/005302/LEC-rozh. zo dňa 19.04.2016; 
• Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica. Oddiel: Sa. Vložka číslo: 

840/S ; 
• Opatrenia pre prípad havárie - Dodatok č. 1; 
• Zmluva o odbere odpadu so subjektom zabezpečujúcim ďalšie nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi; 
Spráyny poplatok bol uhradený vo výške 4 eurá v súlade s položkou 162 písm. y/ Sadzobníka 
správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vmení 
neskorších predpisov. 
Nä základe vykonaiiého správneho konania, po preskúmaní predložených dokladov, 
náležitostí k žiadosti a jemu známych skutočností správny orgán v odpadovom hospodárst\'e 
nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu-zmeny súhlasu, na základe čoho rozhodol tak. 
ako je to uvedené vo výrókovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie : 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho 
poriadku do 1-5 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti 
o životné prostredie. Toto rozhodnutie jé možné po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov preskúmať súdom . 

I^g. Marta Homolová 
vymenovaná na zastupovanie 

vedúceho odboru 

Doručuje sa : 
• Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 

974 01, Banská Bystrica ^ 




