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Rozhodnutie
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

Popis konania / Účastníci konania
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia príslušný podľa §5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 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 (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniami
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00 681
300 podľa §97 ods.1 písm.f zákona o odpadoch na prepravu nebezpečných odpadov nepresahujúcu územný obvod
okresov Bratislava I až Bratislava V.

Súhlas sa vzťahuje na prepravu nasledovných druhov nebezpečných odpadov:

kód: názov druhu odpadu podľa Katalógu odpadov:
200113 rozpúšťadlá
200114 kyseliny
200115 zásady
200117 fotochemické látky
200119 pesticídy
200121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
200123 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 200125
200127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
200129 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
200133 batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602, alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné
časti
200137 drevo obsahujúce nebezpečné látky
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Množstvo odpadov, ktoré sa povoľujú prepraviť: max. 70 t/rok

Spôsob nakladania s odpadmi:
Súhlas sa vzťahuje na prepravu nebezpečných odpadov z miesta v rámci mesta Bratislava (napr. z miesta vzniku
odpadu, zo zberného dvora, zo zberného miesta a pod.), t.j. z okresov Bratislava I až V do zariadenia na zber odpadov,
ktoré je umiestnené na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave – Trnávke.
Nebezpečné odpady budú prepravované cestnou dopravou dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú Európskej
dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: na dobu určitú, do 07.08.2021.

Odôvodnenie
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s., požiadala tunajší úrad, listom doručeným dňa 08.10.2020, o udelenie
súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov vyzbieraných od občanov v rámci mesta Bratislava do vlastného
zariadenia na zber odpadov, ktoré je umiestnené na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave. Preprava odpadov, v rozsahu
druhov uvedených vo výroku rozhodnutia, v množstve max. 70 t/rok, bude realizovaná cestnou dopravou vlastnými
vozidlami.

Zariadenie na zber odpadov, umiestnené na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave, je prevádzkované na základe
rozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-2016/041923/PAE/II zo dňa 8.8.2016, ktoré bolo vydané spoločnosti OLO, a.s. vo
veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa §97 ods.1 písm.d zákona o odpadoch.
Rozhodnutie je platné do 7.8.2021.

Žiadateľ predložil tunajšiemu úradu:
havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi
kópiu rozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-2016/041923/PAE/II zo dňa 8.8.2016 vydaného Okresným úradom Bratislava,
odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom
prepravy do zariadenia na zber odpadov.

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov tunajší úrad udeľuje na dobu určitú, do 07.08.2020, tak ako je uvedené
vo výroku rozhodnutia, do doby platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, do ktorého sa
nebezpečné odpady povoľujú prepravovať, t.j. do doby platnosti rozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-2016/041923/PAE/
II zo dňa 8.8.2016.

Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny
poplatok vo výške 11 eur e–kolkom, nakoľko vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov podlieha spoplatneniu (príloha sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka
162 písm.f).

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia po preskúmaní predložených dokladov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmať súdom.

JUDr. Elena Jaďuďová
poverená vykonávaním funkcie vedúcej
odboru starostlivosti o životné prostredie
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22 , 821 04  Bratislava-Ružinov, Slovenská
republika


