
OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KM-OSZP-2022/000520-003

Kysucké Nové Mesto
05. 04. 2022

Rozhodnutie
s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

obchodné meno : BIOPEL, a. s.
sídlo firmy: Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO: 46 823 492
Sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi: Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec

Podmienky súhlasu
1./ Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie udeľuje súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu pre druhy
odpadov zaradené podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov, nasledovne:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória

15 01 03 obaly z dreva O

Kód odpadu Názov odpadu Kategória
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03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo O
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako
uvedené v 03 01 04

03 03 01 odpadová kôra a drevo O

Drevný odpad, ktorý je v zariadení – pomalobežný drvič spracovávaný je nasledovný:

15 01 03 - obaly z dreva – konkrétne sú to poškodené drevené palety, bedničky, ktoré po mechanickej úprave (činnosť
R12), t.j. po podrvení v pomalobežnom drviči na menšie kúsky sa použijú ako palivo pre kotly na výrobu tepla,
ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet v samostatnom technologickom zariadení – linka na výrobu peliet.

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04 – konkrétne sú to odrezky a odpadové rezivo, ktoré ak je to potrebné sa podrvia v pomalobežnom drviči
na menšie kúsky (činnosť R12) a sú používané ako palivo pre kotly na výrobu tepla, ktorým sa sušia piliny pre
výrobu peliet v samostatnom technologickom zariadení – linka na výrobu peliet.

03 03 01 - odpadová kôra a drevo – to je vytriedená nevyhovujúca prímes z pilín privážaných do zariadenia, ktorá,
ak je to potrebné, sa podrví v pomalobežnom drviči na menšie kúsky (činnosť R12) a je používaná ako palivo pre
kotly na výrobu tepla, ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet v samostatnom technologickom zariadení – linka
na výrobu peliet.

2./ Prevádzkovateľ zariadenia bude v zariadení na zhodnocovanie odpadov v Kysuckom Lieskovci vykonávať
nasledovné činnosti:
Činnosť R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
Činnosť R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku)

3./ Viesť evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 6 a podľa vzoru uvedeného v prílohe č.
6 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a tento zaslať za kalendárny rok na
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto do
28. februára nasledujúceho roka.

4./ Priestory na zhromažďovanie odpadov určených na zhodnotenie musia spĺňať technické a bezpečnostné
požiadavky.

5./ Na zhodnotenie možno prevziať odpad len za dodržania ustanovení § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

6./ Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 Vyhlášky MŽP SR č.
371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

7./ Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie uvedených druhov odpadov bude umiestnený na viditeľnom
mieste v objekte a dotknutí pracovníci budú oboznámení s vydaným prevádzkovým poriadkom.

8./ Predmetný súhlas je platný do 28. februára 2027.

Všeobecné ustanovenia

1./ Spoločnosť BIOPEL, a. s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec alebo ním poverený
subjekt, je povinný prerokovať s OÚ všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu skutočností udeleného
súhlasu.
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2./ Okresný úrad Kysucké Nové Mesto môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť v zmysle ustanovenia § 114 ods.
1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

3./ Na základe žiadosti žiadateľa OÚ Kysucké Nové Mesto predĺži tento súhlas v zmysle § 97 ods. 17 zákona o
odpadoch, pokiaľ budú dodržané podmienky tohto ustanovenia.

4./ Zrušením vyššie uvedenej spoločnosti a/alebo jej prevádzky zaniká platnosť tohto súhlasu.

5./ Predmetný súhlas nenahrádza vydanie iných súhlasov podľa ďalších platných legislatívnych predpisov.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 07. februára 2022
doručená žiadosť od spoločnosti BIOPEL, a.s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec,
IČO: 46 823 492 o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
– pomalobežný drvič drevného odpadu v prevádzke BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký
Lieskovec.

Spoločnosti BIOPEL, a.s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec IČO: 46 823 492 prevádzkuje
predmetné zariadenie – pomalobežný drvič drevného odpadu na základe rozhodnutia Okresného úradu Kysucké
Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie o udelení súhlasu č. OU-KM-OSZP-2022/000519-009 zo
dňa 11.03.2022.

Kapacita pomalobežného drviča drevného odpadu je podľa projektovej dokumentácie zariadenia do 1 500 t/rok.
Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bod 9 Infraštruktúra, pol.
č. 6 činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu od 5 000 t/rok zhodnocovaných odpadov. Na základe uvedeného nie je
potrebné požadovať stanovisko/rozhodnutie EIA a v zariadení sa môže nakladať s odpadom v množstve do 4 900
t/rok ( < limitná hodnota).

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy oznámil účastníkovi konania, t.j. spoločnosti BIOPEL, a.s., listom č. OU-KM-OSZP-2022/000520-002 zo
dňa 09. februára 2022 začatie správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e/ zákona o
odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (Pomalobežný drvič drevného
odpadu) a upustil od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tunajší úrad v oznámení o začatí správneho konania
účastníkovi konania uviedol, že sa môže k podkladom pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia vyjadriť,
prípadne navrhnúť ich doplnenie najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia, inak
nebude na ne prihliadnuté. Do podkladov pre rozhodnutie bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Kysucké
Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, prízemie,
kancelária č. 6.

Keďže žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytla dostatočný podklad pre udelenie predmetného súhlasu,
tunajší úrad upustil od ústneho pojednávania a vykonania ohliadky v zmysle § 21 správneho poriadku. Obhliadka
a ústne pojednávanie sa uskutočnili v správnom konaní vo veci udelenia samotného súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu.
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ustanovením § 10 ods. 6 Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že predložený prevádzkový poriadok rieši technologický postup nakladania s odpadmi, spôsob
zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia, poskytuje technické údaje o zariadení a taktiež
obsahuje zoznam jednotlivých druhov odpadov zhodnocovaných v zariadení.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní predložených dokladov dospel k záveru, že boli splnené
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zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
v takom rozsahu, v akom bol udelený.

Žiadateľ uhradil správny poplatok vystaveným platobným predpisom v hodnote 11,00 € (slovom jedenásť eur)
v súlade s položkou 162 písm. e) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov.

Žiadateľ predložil:

- žiadosť vypracovanú v súlade s § 23 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z .z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch,

- 2x návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu,
02/2022,

- kópiu výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina k dátumu 04. 01. 2022 Oddiel : Sa, Vložka číslo:
10782/L,

- ES, vyhlásenie o zhode č. ESV-097-00-15,

- Požiarny štatút,

- Pokyny na obsluhu – Elektronický požiarny systém - EPS

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci
správneho konania.

Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10115

Doručuje sa
BIOPEL, a. s., Kysucký Lieskovec , 023 34  Kysucký Lieskovec, Slovenská republika


