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Rozhodnutie 
o udelení súhlasu

 
 

Popis konania / Účastníci konania 
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve  podľa  §  5  ods.1  zákona  525/2003 Z.z.  o  štátnej  správe  starostlivosti  o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1
písm. e) 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“)  na  základe
žiadosti spoločnosti ENVI s. r. o. , so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana
–  SANUS,  bydlisko  Pod  Hliníkom 900/27,  951  41  Lužianky,  prevádzka  Miroslav  Kasana  –  SANUS,
družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík a vykonaného správneho konania podľa príslušných
ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny
poriadok“) 
 
 

Výrok 
udeľuje  súhlas  podľa  §  97  ods.  1  písm.  c.)  zákona  o  odpadoch  na  prevádzkovanie  zariadenia  na
zhodnocovanie odpadov právnickej  osobe : Obchodné meno: Miroslav Kasana – SANUS Sídlo: Pod
Hliníkom 27, 951 41 Lužianky IČO: 33 709 459 Prevádzka - zariadenie na zhodnocovanie odpadov:
Miroslav  Kasana  –  SANUS,  Družstvo  Zemiansky  Vrbovok  190,  962  41  Bzovík,  č.  parcely  1111/17,
1111/16 ( vo vlastníctve Miroslava Kasanu). 1. Súhlas sa vzťahuje na nakladanie s ostatnými odpadmi
činnosťami: R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 R13 –
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku). 2. Predmetom súhlasu sú odpady zaradené podľa Prílohy č.1 k vyhláške
MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej
len Katalóg odpadov“)do kategórie ostatný odpad,  číslo  druhu a názov odpadu:  Č.  druhu odpadu
Názov  druhu  odpadu  Kategória  odpadu  07  02  13  Odpadový  plast  (O)  (O)  –  ostatný  odpad  3.
Predpokladaná kapacita zariadenia : cca 1000 ton/rok. 4. Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: do 30.09.2025
5.  Spôsob  ukončenia  činnosti  zariadenia:  Pri  ukončení  činnosti  prevádzkovania  zariadenia  na
zhodnocovanie odpadov spoločnosť Miroslav Kasana – SANUS odovzdá odpady oprávnenej osobe a
písomne  ohlási  na  tunajší  úrad  ukončenie  prevádzky.  6.  Spôsob  nakladania  s  odpadmi:  OPIS
TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU NAKLADANIA S ODPADMI VRÁTANE SPÔSOBU PREPRAVY: Zariadenie
na zhodnocovanie odpadov – úpravu plastov sa nachádza v rámci areálu spoločnosti Miroslav Kasana –
SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, vo výrobnej hale. Jedná sa o zariadenie pozostávajúce z 3.
samostatných  častí,  ktorých  úlohou  je  zmenšovanie  objemu  vstupného  plastového  odpadu  na



požadovanú veľkosť, t.j. upravovanie odpadového plastu rezaním na menšie rozmery. Zariadenie na
zhodnocovanie odpadu pozostáva z 3. častí: z 1. časti zariadenia - z pásovej píly FELDER FB510 z 2.
časti zariadenia - z drviča RAPID 400 model 60 K z 3. časti zariadenia - z drviča C.M.B – WITTMANN.
Popis technológie Odpadový plast, ktorý je v zariadení upravovaný sa dovezie špedičnou dopravou v
kovových  klietkach  a  v  plastových  boxoch.  Privezený  odpadový  plast  rovnakého  druhu  z  PVC  je
uskladnený v areáli  a v sklade prevádzky a následne dopravený pomocou vysokozdvižného vozíka,
resp. paletového vozíka k 1. časti zariadenia pásovej píle FELDER (príloha č. 3). Obsluha – pracovník
pásovej  píly  si  pred  samotným  rezaním  upraví  zariadenie,  vodítka  pílového  pásu  na  požadované
rozmery a nastavenie. Následne obsluha pásovej píly FELDER vykonáva rezanie odpadového plastu na
menšie  rozmery.  Súčasťou  pásovej  píly  FELDER  je  aj  odsávanie,  ktoré  je  možné  nastaviť
prostredníctvom stolnej  a drevenej  vložky. Zároveň sa nastavujú pred samotným rezaním aj  ďalšie
časti,  ktorými  sú  kryt  pílového  pásu  a  vedenie  pílového  pásu.  Pásová  píla  je  vybavená  hlavným
vypínačom. Zelené tlačidlo slúži na zapnutie zariadenia a červené na jeho vypnutie. Pásová píla FELDER
umožňuje  rôzne  druhy  rezov  –  pozdĺžne,  priečne  aj  v  závislosti  od  druhu  a  rozmeru  rezaných
materiálov,  odpadov.  Návod na obsluhu,  ktorý  je  súčasťou  tohto  prevádzkového poriadku  presne
určuje,  akým  spôsobom  je  potrebné  v  rôznych  prípadoch  postupovať.  Keď  je  odpadový  plast
prerezaný na menšie rozmery, pokračuje do 2. časti zariadenia drviča RAPID 400 (príloha č. 4), ktorý
slúži na ďalšie zmenšovanie rozmeru plastu cca na 12 mm (v závislosti od sita, sitá sa menia podľa
potreby, požiadavky odberateľa).  Plast je privedený do vstupu drviča dopravníkovým pásom. Plasty
padajú cez násypku do skrine rezača, ktorá obsahuje pevné nože a rotor. Otočné nože sú upevnené na
rotore. Plasty sú rezané medzi otočnými nožmi na rotore a pevnými nožmi na skrini rezača. Podrvený
plast prechádza cez sito dolu do zásobníka, kde sa zhromažďuje. Následne podrvený plast prechádza
automaticky pomocou ventilátora cez kovové rúry do 3. časti zariadenia drviča C.M.B – WITTMANN
(príloha č. 5), ktorý slúži na konečné zmenšovanie rozmeru plastu cca na 5 mm (v závislosti od sita, sitá
sa menia podľa potreby, požiadavky odberateľa).  Z násypky vstupujú plastové odrezky do drviacej
komory. Dochádza k procesu rezania pohyblivými a pevnými nožmi. Proces drvenia sa uskutočňuje
dovtedy,  pokým  výsledný  podrvený  plast  neprejde  kalibrovanými  otvormi  v  mriežke.  Výstupný
podrvený plast ide ventilátorom a kovovými rúrami do vreca – big-bagu, ktoré je upevnené do stojana.
Big-bagy sú umiestnené na paletách a následne sú odvezené do skladu. Výstupom je podrvený plast
požadovaných rozmerov. Následne je podrvený plast prepravovaný špedičnou dopravou ku zmluvným
oprávneným  organizáciám.  Z  činnosti  zariadenia  na  zhodnocovanie  môže  vzniknúť  aj  odpad  v
dôsledku nežiadúcich prímesí, ktoré sa vytriedia z odpadu, prípadne pri nevyhovujúcom rozrezanom
plaste (nepodarok),  ktorý nespĺňa požadované parametre výstupného materiálu.  Predpoklad vzniku
takéhoto odpadu je  cca  10% z prijatého odpadu (jedná sa  o  odhad s  možnosťou odchýlky)  a  je
potrebné toto množstvo zohľadniť  pri  vedení  evidencie  odpadov za  zariadenie na zhodnocovanie
odpadov.  TECHNICKÉ  ÚDAJE  O  ZARIADENÍ:  Predpokladaná  kapacita  zariadenia  bude  1000  t/rok.
Technické údaje o zariadení sú uvedené v prevádzkovom poriadku. tab. č. 1 Technické údaje 1. časti
zariadenia pásovej píly FELDER FB510 Stroj (d x š x v) FB 510 Celkové rozmery (mm) 454 x 829 x 1995
Rozmery obalu (mm) 1200 x 800 x 2200 Čistá hmotnosť (kg) 250 Pásová píla FB 510 Rezná výška 410
mm Rezná šírka max. 480 mm Pomocný paralelný doraz 323 mm Dĺžka pílového pásu 4318 mm Šírka
pílového pásu min. 6 mm Šírka pílového pás max. 25 mm Rýchlosť pílového psu 25 m/sek. Priemer
pásovnic  500  mm Rozmery  stola  500  x  640  mm Naklápanie  stola  -10  do  +45 °C  Prevádzkové a
skladovacie podmienky Teplota Prevádzková teplota/teplota okolia +10 až + 40 °C Skladovacia teplota
-10 až + 50 °C Elektrické pripojenie/hnací motor FB 510 Napätie motora 1x230 V 3x400 V Otáčky
motora 50/60 Hz Druh ochrany IP 55 Výkon motora S6-40 %-50 Hz *) 2,5 kW 3,0 kW Výkon motora
S6-40 %-60 Hz *) 3,0 kW --kW *) S6=prerušovaná prevádzka so záťažou; 40%=relatívna doba zapnutia
tab. č. 2 Technické údaje 2. časti zariadenia drviča RAPID 400 model 60 K Výkon zariadenia 400V 30Hz
37kW Typ stroja Delta Tech Šírka skrine rezača (vnútorná) 620 x 450 mm Pevné nože 3 ks Rotor 3
čepeľový Otočné nože 3 ks Hmotnosť 1500 kg Hladina zvuku 78dBA tab. č. 3 Technické údaje 3. časti
zariadenia drviča C.M.B – WITTMANN Výrobca motora VITESE 18,5 kw – 22 kw – 30 kw -1500 tr/mn
380/660 volts 50hz Rotačný motor 750 tr/mn Počet pohyblivých čerpadiel 6 Počet pevných čerpadiel 4
Rozmer kĺbového kábla 400 mm x 600 mm Závažia 1900 kg environ LAeq menej ako 80 dB (A) rozmery



zariadenia 1,915 m x 3,377 m SPÔSOB ZABEZPEČENIA ODBORNEJ TECHNICKEJ KONTROLY Odbornú
technickú kontrolu  zabezpečujú -  pracovník  zariadenia a  následne vedúci  prevádzky.  Pracovníci  sú
vyškolení  na  obsluhu  zariadenia.  Kontrola  a  bezpečnosť  zariadenia  je  popísaná  v  Prevádzkovom
poriadku. a) OPATRENIA PRE PRÍPAD HAVÁRIE Obsluha linky je povinná po zistení havárie vykonať
opatrenia na zabránenie ďalšieho narastania škôd v dôsledku havárie.  Ohlásiť vznik havárie svojmu
nadriadenému – vedúci prevádzky. Podľa rozsahu havárie začať s odstraňovaním následkov havárie.
Vedúci prevádzky oznámi vznik havárie v prípade potreby na príslušné orgány (uvedené v dokumente
Opatrenia  pre prípad havárie)  a  uvedie do činnosti  havarijnú komisiu.  Havarijná komisia  pracuje v
zmysle  dokumentu  Opatrenia  pre  prípad  havárie,  ktoré  sú  súčasťou  prevádzkovej  dokumentácie
zariadenia. Spoločnosť má vypracované aj Opatrenia pre prípad havárie, postup v prípade havárie je aj
súčasťou prevádzkového poriadku. b) TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREVÁDZKY ZARIADENIA Predmetné
zariadenie predstavuje oplotený dvor s prevádzkovou budovou, v katastrálnom území obce Zemiansky
Vrbovok. Prístup do areálu je z miestnej komunikácie cez vstupnú bránu. Celý areál je zabezpečený
proti vstupu cudzích osôb oplotením. Vstup do areálu je možný cez dve železné, uzamykateľné brány.
Zariadenie je označené informačnou tabuľou. Objekt zariadenia pozostáva z prevádzkových miestností,
skladov,  priľahlého  dvora.  Odpady  sú  umiestňované  do  kovových  klietok,  plastových  boxov,  v
konečnom štádiu do big - bagov. Po naplnení kapacity zariadenia budú plasty odvážané špedičnou
dopravou  zmluvným  oprávneným  organizáciám.  c)  BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA  PRI  PREVÁDZKE
ZARIADENIA  Všetky  bezpečnostné  opatrenia  sú  súčasťou  návodov  na  obsluhu  a  dokumentu
Prevádzkový poriadok, ktorý je priložený ako príloha tejto žiadosti, vzhľadom k tomu, že sa jedná o
konkrétne  body,  ktoré  je  potrebné dodržiavať  pri  prevádzke zariadenia.  Po  prevádzkovej  dobe je
zariadenie  zabezpečené  uzamknutím  areálu  vedúcim  prevádzky.  V  prípade  havarijného  stavu  sa
pracovníci  budú riadiť pokynmi prevádzkového poriadku a plánom havarijných opatrení.  -  Spôsob
ukončenia  činnosti  zariadenia  :  Po  ukončení  činnosti  zariadenia  na zhodnocovanie  odpadov budú
všetky odpady odovzdané osobám oprávneným nakladať s nimi. Plocha a priestory prislúchajúce k
zariadeniu  budú mechanicky  vyčistené  a  zabezpečené  tak,  aby  nemohlo dôjsť  k  ohrozeniu,  alebo
poškodeniu životného prostredia. Ukončenie prevádzky požadujeme písomne ohlásiť na tunajší úrad.
d) DÁTUM ZAČATIA PREVÁDZKY Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na uvedenú
činnosť udelil prvý súhlas v roku 2018, t.j. rozhodnutie Okresného úradu Krupina, odbor starostlivosti o
životné  prostredie  č.j.:  OU-KA-OSZP-2018/000337 zo  dňa  13.04.2018,  právoplatné  dňa  02.05.2018,
platné do 31.03.2023 a jeho zmena č.j.: OU-KA-OSZP-2019/000674 zo dňa 22.07.2019 a jeho zmena
Číslo  spisu:  OU-KA-OSZP-2020/000208 zo dňa 12.02.2020,  ktorým bol  podľa §  97 ods.  1  písm.  c)
zákona o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, platné do 31.03.2023. Jedná sa o
plynulý  chod  prevádzkovania  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov,  január  2021  7.  Podmienky
súhlasu: 1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať povinnosti vyplývajúce
zo zákona o odpadoch a ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch ďalej vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti  v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich  vykonávajúcich predpisov a súvisiacich
právnych noriem. 2. V priestoroch, v ktorých sa bude nakladať s odpadmi, dodržať všeobecné predpisy
týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia, aby nemohlo
dôjsť  k  nežiaducemu  vplyvu  na  životné  prostredie  a  odcudzeniu.  3.  V  zariadení  môžu  byť
zhodnocované  len  tie  druhy  odpadov  kategórie  ostatných  odpadov,  ktoré  sú  predmetom  tohto
rozhodnutia.  4.  Prevádzkovateľ  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  je  povinný  plniť  povinnosti
vyplývajúce z ustanovenia najmä § 14 a § 17 zákona o odpadoch a § 6 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhlášky“) 5.
Prevádzkovateľ  zariadenia  prevezme  len  tie  druhy  odpadov,  ktoré  bude  možné  zhodnotiť  na
prevádzkovanom  zariadení.  Znečistené,  alebo  nevyhovujúce  zložky  odpadu  prevádzkovateľ
neprevezme. V prípade, že v rámci dodávky budú do zariadenia umiestnené odpady nevyhovujúcej
kvality  nevhodné  na  zhodnotenie,  prevádzkovateľ  zabezpečí  ďalšie  nakladanie  s  nimi  v  súlade  s
príslušnými právnymi predpismi. 6. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade so
schváleným  prevádzkovým  poriadkom.  7.  Pred  ukončením  prevádzky  zariadenia  zabezpečiť



zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov nachádzajúcich sa na prevádzke v zmysle zákona o
odpadoch a zabezpečiť celkové vyčistenie areálu. 8. Iné podmienky dôležité pre vydanie rozhodnutia:
Podmienka P1: „Zaradiť odpad vzniknutý v dôsledku nežiaducich prímesí, ktoré sa vytriedia z odpadu,
prípadne odpad, ktorý nespĺňa požadované parametre výstupného podrveného plastu ako odpad s
kat.  191204  plasty  a  guma  O,  resp.  kat.  č.  191212  iné  odpady  vrátane  zmiešaných  materiálov  z
mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 O, v závislosti  od obsahu iných ako
plastových zložiek (prímesí)“. Podmienka P2: „Dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s odpadmi vo
vonkajších priestoroch a zabezpečiť dôsledné uzatváranie prepravných a skladovacích obalov, ako aj
pravidelné  čistenie  vonkajších  plôch  v  areáli  tak,  aby  sa  minimalizovali  možné  nežiaduce  vplyv
prevádzky na životné prostredie“. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch,
nie sú vydaním tohto rozhodnutia dotknuté. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca
platnosť rozhodnutie Okresného úradu Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j.: OU-KA-
OSZP-2018/000337  zo  dňa  13.04.2018,  právoplatné  dňa  02.05.2018,  platné  do  31.03.2023  a  jeho
zmena č.j.:  OU-KA-OSZP-2019/000674 zo dňa 22.07.2019 a  jeho zmena Číslo  spisu:  OU-KA-OSZP-
2020/000208 zo dňa 12.02.2020, ktorým bol podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch o zmene a
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  udelený  súhlas  na  prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 
 
 

Odôvodnenie 
Okresnému úradu Krupina, odbor starostlivosti  o životné prostredie bolo dňa 29.09.2020 doručené
podanie žiadateľa ENVI s. r. o. , so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana –
SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo
Zemiansky Vrbovok, 962 41 Bzovík, ktorým sa začalo konanie vo veci udelenia súhlasu podľa §97 ods.1
písm.  c.)  zákona  o  odpadoch  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov.  Podľa
predloženého návrhu,  žiadosti  bude spoločnosť Miroslav  Kasana –  SANUS,  bydlisko Pod Hliníkom
900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok, 962 41
Bzovík prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov, predmetom súhlasu sú odpady zaradené
podľa Prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov (ďalej len Katalóg odpadov“) do kategórie ostatný odpad, číslo druhu a názov
odpadu:  07  02  13  -  Odpadový  plast.  Súhlas  sa  vzťahuje  na  nakladanie  s  ostatnými  odpadmi
činnosťami: R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 R13 –
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred
zberom  na  mieste  vzniku),  daný  odpad  sa  drví,  katalógové  číslo  odpadu  sa  pri  výstupe  nemení.
Množstvo odpadu, ktoré sa bude zhodnocovať, resp. predpokladaná kapacita zariadenia t.j. cca 1000
ton/rok.  Správny orgán overil  prostredníctvom Centrálneho systému referenčných údajov (CSRÚ) a
používateľského portálu  Over  Si  Odpisom registrovaného subjektu  z  Registra  právnických  osôb  a
podnikateľov  /Evidenčné  číslo  záznamu  o  zaručenej  konverzii:  6674-201021-122-  Osvedčovacia
doložka/ údaje z Registra právnických osôb a podnikateľov, ďalej  správny orgán overil  Odpisom z
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Výpis z katastra nehnuteľnosti - Výpis z
listu  Vlastníctva  č.  184,  parcely  KNC  č.  1111/17,  1111/16  k.ú  Zemiansky  Vrbovok  vo  vlastníctve
Miroslava Kasanu, bydlisko Pod Hliníkom 27, 951 41 Lužianky - /Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii: 6674-201019-266 - Osvedčovacia doložka/, a tak sa tieto doklady považujú za skutočnosť,
ktorá  je  známa správnemu orgánu  z  úradnej  činnosti.  Podanie  obsahovalo  predpísané náležitosti,
údaje pre rozhodnutie,  ktoré umožnili  rozhodnúť vo veci v súlade s §97 ods. 1 písm. c.) zákona o
odpadoch v spojení s §21 ods.1,2 vyhlášky MŽPSR č.  371/2015 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška MŽPSR č. 371/2015
Z.z.“). Spolu so žiadosťou boli predložené tieto doklady: - Splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti
Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky v správnom konaní pred
orgánmi  štátnej  správy  vydané  pre  spoločnosť  ENVI  s.r.o.  -  Ing.  Annu  Puškárovú,  I.  Lihoveckého
1871/9,  Zvolen 960 01 -  Prevádzkový poriadok zariadenia  na zhodnocovanie odpadov -  Zmluva s
oprávnenou  osobou  -  Potvrdenie  o  úhrade  správneho  poplatku  v  sume  11,00  eur  Okresný  úrad



Krupina,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  pri  určovaní  účastníkov  konania  vychádzal  z
ustanovenia §113 ods. 4 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého účastníkom konania o udelení súhlasu
podľa  §  97  ods.  1  písm.  c)  je  vždy  aj  obec,  na  ktorej  území  sa  činnosť  vykonáva  alebo  zamýšľa
vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené alebo sa zamýšľa umiestniť. Okresný úrad
Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy sa oboznámil s
predloženými podkladmi pre rozhodnutie, ktoré obsahovali predpísané náležitosti pre rozhodnutie vo
veci, upravené §113 ods. 8 zákona o odpadoch, §21 ods.1,2 vyhlášky MŽPSR č. 371/2015 Z.z. a listom
Číslo spisu OU-KA-OSZP-2020/000891-002 zo dňa 09.10.2020 zaslaným prostredníctvom elektronickej
schránky,  ústredného  portálu  verejnej  správy  s  evidovaní  doručenia  dňa  12.10.2020  zaručeným
elektronickým podpisom v zmysle § 18 ods. 3 Správneho poriadku oznámil účastníkom konania začatie
správneho konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa §97 ods.1 písm. c.) zákona o odpadoch pre spoločnosť Miroslav Kasana – SANUS, Sídlo: Pod
Hliníkom 27, 951 41 Lužianky, IČO:33 709 459, Prevádzka – zariadenie na zhodnocovanie:  Miroslav
Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík, č. parcely 1111/17, 1111/16 (vo
vlastníctve Miroslava Kasanu).  Správny orgán v oznámení o začatí  konania účastníkom konania dal
možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom, prípadne vzniesť námietky, v lehote
do  14  pracovných  dní  odo  dňa  doručenia  oznámenia.  Zároveň  správny  orgán  požadoval  od
spoločnosti  ENVI s.  r.  o.  ,  so sídlom Lihoveckého 9,  960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana –
SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo
Zemiansky Vrbovok, 962 41 Bzovík predložiť odborný posudok podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – príloha č. 22 –II. bod 1. Udelenie
súhlasu  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  §  97  ods.  1  písm.  c)  zákona  o
odpadoch pre odpad 070213 odpadový plast  v  lehote do 10 pracovných dní  odo dňa doručenia
oznámenia a v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na danú činnosť správny orgán požadoval
doložiť stanovisko,  vyjadrenie vydané príslušným úradom v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. V zmysle § 135 h ods.3 zák. č. 74/2020 v súvislosti s ochorením COVID-19
vzhľadom na núdzový stav  vyhlásený od.1.10.2020 počas  trvania  mimoriadnej  situácie,  núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 správny orgán upustil
od miestnej ohliadky. Správny orgán tak postupoval z dôvodu objasnenia podkladov pre rozhodnutie
za účelom presného a úplného zistenia stavu veci. Správnemu orgánu sú už známe skutočností pri
rozhodovaní a vydávaní rozhodnutia vo veci  pre Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom
900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok, 962 41
Bzovík. /Rozhodnutie č.j. OU-KA-OSZP-2018/000337 zo dňa 13.04.2018, právoplatné dňa 02.05.2018,
platné do 31.03.2023 a jeho zmena č.j.: OU-KA-OSZP-2019/000674 zo dňa 22.07.2019, a jeho zmena
Číslo  spisu:  OU-KA-OSZP-2020/000208 zo dňa 12.02.2020,  ktorým bol  podľa §  97 ods.  1  písm.  c)
zákona  o  odpadoch  vydaný  súhlas  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov/.
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní vychádzal aj z definície
zhodnocovanie  odpadu  podľa  zákona  o  odpadoch.  V  zmysle  ustanovenia  §3  ods.  12  zákona  o
odpadoch zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu
za  účelom  nahradiť  iné  materiály  vo  výrobnej  činnosti  alebo  v  širšom  hospodárstve,  alebo
zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu
je uvedený v prílohe č. 1. Súhlas sa vzťahuje na nakladanie s ostatnými odpadmi činnosťami: R12 –
Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 R13 – Skladovanie odpadov
pred použitím niektorej  z činnosti  R1 až R12 (okrem dočasného uloženia  pred zberom na mieste
vzniku) Odpadový plast, ktorý je v zariadení upravovaný sa dovezie špedičnou dopravou v kovových
klietkach a v plastových boxoch. Privezený odpadový plast rovnakého druhu z PVC je uskladnený v
areáli a v sklade prevádzky a následne dopravený pomocou vysokozdvižného vozíka, resp. paletového
vozíka k 1. časti zariadenia pásovej píle FELDER (príloha č. 3). Obsluha – pracovník pásovej píly si pred
samotným rezaním upraví  zariadenie,  vodítka pílového pásu na požadované rozmery a nastavenie.
Následne  obsluha  pásovej  píly  FELDER  vykonáva  rezanie  odpadového  plastu  na  menšie  rozmery.
Súčasťou  pásovej  píly  FELDER je  aj  odsávanie,  ktoré je  možné nastaviť  prostredníctvom stolnej  a



drevenej vložky. Zároveň sa nastavujú pred samotným rezaním aj ďalšie časti, ktorými sú kryt pílového
pásu a vedenie pílového pásu. Pásová píla je vybavená hlavným vypínačom. Zelené tlačidlo slúži na
zapnutie zariadenia a červené na jeho vypnutie. Pásová píla FELDER umožňuje rôzne druhy rezov –
pozdĺžne, priečne aj v závislosti od druhu a rozmeru rezaných materiálov, odpadov. Návod na obsluhu,
ktorý je súčasťou tohto prevádzkového poriadku presne určuje, akým spôsobom je potrebné v rôznych
prípadoch postupovať.  Keď je odpadový plast prerezaný na menšie rozmery,  pokračuje do 2.  časti
zariadenia drviča RAPID 400 (príloha č. 4), ktorý slúži na ďalšie zmenšovanie rozmeru plastu cca na 12
mm (v závislosti od sita, sitá sa menia podľa potreby, požiadavky odberateľa). Plast je privedený do
vstupu drviča  dopravníkovým pásom.  Plasty  padajú  cez  násypku  do skrine  rezača,  ktorá  obsahuje
pevné nože a rotor. Otočné nože sú upevnené na rotore. Plasty sú rezané medzi otočnými nožmi na
rotore a pevnými nožmi na skrini rezača. Podrvený plast prechádza cez sito dolu do zásobníka, kde sa
zhromažďuje. Následne podrvený plast prechádza automaticky pomocou ventilátora cez kovové rúry
do 3. časti zariadenia drviča C.M.B – WITTMANN (príloha č. 5), ktorý slúži na konečné zmenšovanie
rozmeru plastu cca na 5 mm (v závislosti od sita, sitá sa menia podľa potreby, požiadavky odberateľa).
Z násypky vstupujú plastové odrezky do drviacej komory. Dochádza k procesu rezania pohyblivými a
pevnými  nožmi.  Proces  drvenia  sa  uskutočňuje  dovtedy,  pokým výsledný podrvený plast  neprejde
kalibrovanými otvormi v mriežke. Výstupný podrvený plast ide ventilátorom a kovovými rúrami do
vreca – big-bagu, ktoré je upevnené do stojana. Big-bagy sú umiestnené na paletách a následne sú
odvezené do skladu. Výstupom je podrvený plast požadovaných rozmerov. Následne je podrvený plast
prepravovaný špedičnou dopravou ku zmluvným oprávneným organizáciám,  toho času je  uzavretá
Dodávateľsko – odberateľská zmluva so spoločnosťou EKOTREND Loudky s.r.o., Ludkovice 197, 763 41
Ludkovice,  podpísaná v  Lužiankach dňa 14.09.2020.  Z  činnosti  zariadenia  na zhodnocovanie môže
vzniknúť  aj  odpad  v  dôsledku  nežiadúcich  prímesí,  ktoré  sa  vytriedia  z  odpadu,  prípadne  pri
nevyhovujúcom rozrezanom plaste  (nepodarok),  ktorý  nespĺňa  požadované  parametre  výstupného
materiálu. Predpoklad vzniku takéhoto odpadu je cca 10% z prijatého odpadu (jedná sa o odhad s
možnosťou  odchýlky)  a  je  potrebné  toto  množstvo  zohľadniť  pri  vedení  evidencie  odpadov  za
zariadenie  na  zhodnocovanie.  Obec  Zemiansky  Vrbovok  v  zastúpení  starostky  obce  RNDr.  Janou
Horečnou Budinskou ako účastník konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods.1 písm. c.) zákona o odpadoch pre právnickú osobu Miroslav
Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík,  č. parcely 1111/17, 1111/16 sa
vyjadrila listom zo dňa 25.októbra 2020, doručeného v listinnej podobe na tunajší úrad dňa 28.10.2020
s  nasledovným  nesúhlasným písomným stanoviskom:  Začiatok  citovania  textu  -  „Obec  Zemiansky
Vrbovok vo veci prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Miroslav Kasana – SANUS,
družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík na p. č.  1111/17 a 1111/16 n e s ú h l  a s í.  Vo
všetkých prevádzkach sa už vykonáva podnikateľská aktivita, pričom ani jedna prevádzka nemá všetky
potrebné povolenia potrebné k riadnemu fungovaniu prevádzky. Od 16. júla 2020 sa prevádzky riešia
štátnym  stavebným  dohľadom  č.  SK  10305/2020/35-16603,  o  ktorý  požiadala  starostka  obce  na
spoločnej  úradovni  v Krupine.  Tento stavebný dozor vynútil  dalšie  stavebné štátne dohľady,  č.  SK
10582/2020/20-18656, č. SK 10583/2020/20-18657, SK 10603/2020/35-18785, pretože v areály vznikli
ďalšie nelegálne stavby vedené ako skladové haly a prístrešky. Obec Zemiansky Vrbovok ako príslušný
stavebný úrad  podľa  §2  zákona  416/2001 Z.z.  o  prechode niektorých  pôsobností  orgánov  štátnej
správy na obce,  podľa §117 zákona č.  50/1976 Zb.  o  územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §81 ods. 3 stavebného zákona
podľa §29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
prerušil konanie vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia zmene užívania stavby „Poľnohospodárska
stavba-kravín  na  priestory  na  spracovanie  dreva  a  plastov  a  skladové  priestory“,  umiestnenej  na
pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky Vrbovok. Obec Zemiansky
Vrbovok ako príslušný stavebný úrad podľa §2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
orgánov štátnej správy na obce, podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §81 ods. 3 stavebného
zákona podľa §29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov  prerušil  konanie  vo  veci  vydania  kolaudačného  rozhodnutia  zmene  užívania  stavby



„Poľnohospodárska  stavba-odchovňa  ošípaných  na  priestory  na  spracovanie  dreva  a  plastov  a
skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným číslom 192 v k.ú.
Zemiansky  Vrbovok.  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  vo  Zvolene  vydalo
zamietavé stanovisko na účely kolaudácie stavby ORHZ-ZV2-2020/000510-002 zo dňa 10. 09.2020 k
zmene užívania stavby „Poľnohospodárska stavba-kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a
skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú.
Zemiansky  Vrbovok.  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  vo  Zvolene  vydalo
zamietavé stanovisko na účely kolaudácie stavby ORHZ-ZV2-2020/000509-002 zo dňa 10. 09.2020 k
zmene užívania stavby „Poľnohospodárska stavba-odchovňa ošípaných na priestory na spracovanie
dreva a plastov a skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným
číslom 192 v k.ú. Zemiansky Vrbovok. Inšpektorát práce Banská Bystrica vydal zamietavé stanovisko na
účely  kolaudácie stavby IBB-40-15-2.2/ZS-C22,  23-20 zo dňa 28.  09.2020 k zmene užívania  stavby
„Poľnohospodárska stavba-kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“,
umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky Vrbovok.
Inšpektorát práce Banská Bystrica vydal zamietavé stanovisko na účely kolaudácie stavby IBB-40-15-
2.2/ZS-C22, 23-20 zo dňa 28.09.2020 k zmene užívania stavby „Poľnohospodárska stavba-odchovňa
ošípaných na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“, umiestnenej na pozemku
parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným číslom 192 v k.ú. Zemiansky Vrbovok. Subjektu Miroslav Kasana –
SANUS,  „Poľnohospodárska  stavba-kravín  na  priestory  na  spracovanie  dreva  a  plastov  a  skladové
priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky
Vrbovok. IČO: 33709459 nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke pitnej vody pre prevádzky s so
správcom  vodovodnej  siete  Zemiansky  Vrbovok.  Subjektu  Miroslav  Kasana  –  SANUS,
„Poľnohospodárska  stavba-odchovňa  ošípaných  na  priestory  na  spracovanie  dreva  a  plastov  a
skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným číslom 192 v k.ú.
Zemiansky  Vrbovok.  IČO:  33709459  nemá  uzatvorenú  platnú  zmluvu  o  dodávke  pitnej  vody  pre
prevádzky so správcom vodovodnej siete Zemiansky Vrbovok. Obec Zemiansky Vrbovok ako obec do
2000 obyvateľov nemá spracovaný územný plán. Pri územno-plánovacom rozhodovaní je podľa §37
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) potrebné
brať  do  úvahy  aj  iné  dokumenty  a  územnoplánovacie  podklady,  podľa  §3  a  ostatné  existujúce
podklady  podľa  §7a.  Inak  stavebný  úrad  obstará  v  rozsahu  nevyhnutnom  na  vydanie  územného
rozhodnutia  iné  podklady,  najmä  skutočnosti  získané  vlastným  prieskumom  alebo  zistené  pri
miestnom zisťovaní. Záväzným dokumentom je v prvom rade Koncepcia územného rozvoja Slovenska
2001. Ďalej je to Plán hospodárskeho a regionálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
na roky 2015 – 2023, ktorý vo svojej programovej časti stavia na prvé miesto prioritnú oblasť „ Zdravé
a adaptabilné prostredie - Zelený región“, zameranú na podporu projektov a aktivít v oblasti životného
prostredia a environmentálnej infraštruktúry,  ekologickej  a bezpečnej dopravy a mobility,  a rozvoja
vidieka s  dôrazom na chránené oblasti.  Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického
samosprávneho kraja vo svojej časti o záväzných regulatívach funkčného a priestorového usporiadania
územia, v bode 1. v oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry uvádza, že je
potrebné:  „  1.7.3.  pri  rozvoji  vidieckych  oblastí  zohľadňovať  ich  špecifické  prírodné  a  krajinné
prostredie  a  pri  rozvoji  jednotlivých  činností  dbať  na  zamedzenie,  resp.  obmedzenie  možných
negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru. V pláne
odpadového  hospodárstva  BBSK  sa  na  str.  51  sa  uvádza:  “Recykláciou  plastových  odpadov  sa  v
Banskobystrickom kraji v súčasnosti zaoberá 6 zariadení na zhodnocovanie odpadov. Zariadenia, ktoré
spracúvajú  alebo sú schopné spracovať  plastové  odpady rádovo  v  tisíckach  až  desaťtisíckach  ton
ročne. Tento dokument ďalej na strane 142 a 143 uvádza, že „ v Banskobystrickom kraji sú v súčasnosti
vybudované dostatočné spracovateľské kapacity na plastové odpady. Odpady z plastov sa v prevažnej
miere zhodnocujú činnosťou R12, je potrebné podporovať zavádzanie technológií, zvyšovať technickú
úroveň existujúcich recyklačných zariadení, nie budovania nových. Plán hospodárskeho a regionálneho
rozvoja obce na roky 2016-2020 definuje obec ako miesto pre rozvoj poľnohospodárstva v rodinných
farmách s produkciou domácich výrobkov a rozvoja remesiel, ako aj miesto s rekreačným potenciálom.
Obec bude ďalej vychádzať z toho, že okres Krupina nemá spracovaný RÚSES – regionálny územný



systém ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu
budovania zelenej  infraštruktúry.  Momentálne je  v stave rozpracovanosti  (spoločnosť Esprit,s.r.o.,  a
SAŽP), okres Krupina nemá spracovaný MÚSES, ktorý sa ma stať záväzným ekologickým regulatívom
pre plánovacie procesy v krajine a rozhodovaciu činnosť orgánov verejnej správy, je momentálne v
realizácii  a  má  byť  ukončený  31.8.2023.  Dokument  MÚSES  je  určený  na  ochranu  rozmanitosti
podmienok a foriem života na miestnej úrovni. V obci nie je vyhlásené žiadne chránené územie, areál,
čo však neznamená, že sa v obci nenachádzajú chránené druhy rastlín a živočíchov v zmysle Prílohy č. 5
k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z biotopov európskeho významu sa tu nachádzajú
napr.Br 6 - brehové porasty deväťsilov, Kr 2 - porasty borievky obyčajnej, Tr 2 - subpanónske travinno-
bylinné porasty, Lk 5 - vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, Ls 3.4 - dubovo-cerové lesy, Ls
3.52 – sucho a kyslomilné dubové lesy, z chránených druhov európskeho významu sa tu nachádzajú
napr. jesienka, angelika, ruman, gypsomilka, prvosienka, iskerník, divozel, bôľhoj, hlaváč, atď., vyskytuje
sa tu 7 druhov ďatlov,  dudok chocholatý,  stehlík  pestrý,  drozd čierny,  belorýtka obyčajná,  sýkorka
veľká,  škovránok  poľný,  vrana,  kukučka,  bažant  poľný,  atď.  Pri  posudzovaní  o  vydaní  povolenia
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190,
962 41 Bzovík na p. č. 1111/17 a 1111/16 v Zemianskom Vrbovku, obec Zemiansky Vrbovok p o ž a d u
j e na základe odôvodneného písomného podnetu začať konanie o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie EIA podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a použije kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 8 a 10 tohto
zákona.  Obyvatelia  Zemianskeho Vrbovka majú právo na ochranu zdravia,  ktoré upravuje ústava v
druhej hlave, označenej Základné práva a slobody, a to v jej piatom oddieli Hospodárske, sociálne a
kultúrne práva. Podľa čl. 40 vety prvej ústavy, toto právo patrí každému, rovnako ako aj majú právo na
zdravé životné prostredie ako to uvádza ústava v šiestom oddiely, druhá hlava, a podľa ods.3 „Nikto
nesmie  nad  mieru  ustanovenú  zákonom  ohrozovať  ani  poškodzovať  životné  prostredie,  prírodné
zdroje a kultúrne pamiatky“. Koniec citovania textu. Doručené stanovisko od obce Zemiansky Vrbovok
k oznámeniu vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
§97 ods.1 písm. c.) zákona o odpadoch Miroslav Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190,
962 41 Bzovík, č. parcely 1111/17, 1111/16 tvorí podklad pre vydanie rozhodnutia. Podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom
číslo spisu OU-KA-OSZP-2020/000891-008 zo dňa 02.11.2020, že účastníci správneho konania majú
možnosť,  aby  sa  pred  vydaním  rozhodnutia  mohli  vyjadriť  k  jeho  podkladu  I.  „Oboznámenie  s
podkladmi pred vydaním rozhodnutia“ i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a
to do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oboznámenia.  Do spisu bolo možné nahliadnuť
(robiť  z  neho kópie,  odpisy  a  výpisy)  na  Okresnom úrade  Krupina,  odbor  starostlivosti  o  životné
prostredie, v čase od 8:00 do 15:00 hod, na adrese ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina. Správny orgán
listom  Číslo  spisu  OU-KA-OSZP-2020/000891  zo  dňa  28.10.2020  požiadal  Okresný  úrad  Banská
Bystrica,  odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia. Správny orgán
poukázal na vyhlásenie mimoriadnej situácie na Slovensku a vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti
s výskytom ochorení COVID -19 v zmysle § 135 h ods.3 zák. č. 74/2020 z čoho vyplýva, že je obtiažne
zabezpečiť všetky nevyhnutné úkony a požadované podklady k vydaniu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov
správnemu orgánu vyhovel a doba lehoty na vydanie rozhodnutia sa predlžila do 31.01.2020. Zároveň
správny  orgán  v  zmysle  §  49  ods.  2  zákona  správneho poriadku  listom číslo  spisu  OU-KA-OSZP-
2020/000891-008  zo  dňa  02.11.2020  upovedomil  účastníkov  správneho  konania  o  nedodržaní
zákonom stanovenej lehoty pre vydanie rozhodnutia a o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia do
31.12.2020. V stanovenej lehote neboli doložené správnemu orgánu od spoločnosti ENVI s. r. o. , so
sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom
900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok, 962 41
Bzovík požadované doklady t.j. odborný posudok podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch – príloha č. 22 –II. bod 1. Udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre



odpad 070213 odpadový plast a stanovisko, vyjadrenie vydané príslušným úradom v zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na danú činnosť, následne boli doložené. Dňa 02.12.2020 na Okresný úrad
Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie bol doručený od spoločnosti ENVI s. r. o. , so sídlom
Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27,
951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík
vypracovaný Odborný posudok podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov – príloha č.  22 –II.  bod 1.  Udelenie
súhlasu  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  §  97  ods.  1  písm.  c)  zákona  o
odpadoch  pre  odpad 070213 odpadový plast.  Odborný  posudok  bol  vypracovaný 30.11.2020 Ing.
Jurajom  Musilom  ako  odborne  spôsobilou  osobou  na  vydávanie  odborných  posudkov  vo  veci
odpadov v zmysle osvedčenia vydaného pod číslom 08/12/P-3.3 vydaného MŽP SR. Odborný posudok
v závere odporúča Okresnému úradu Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej  správy  odpadového hospodárstva vydanie  súhlasu pre zariadenie  na zhodnocovanie
odpadov podľa §97 ods.1 písm. c.) zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch v znení neskorších predpisov pre
prevádzkovateľa:  Miroslav  Kasana  –  SANUS  za  predpokladu  dodržania  nasledujúcich  podmienok:
Podmienka P1: „Zaradiť odpad vzniknutý v dôsledku nežiaducích prímesí, ktoré sa vytriedia z odpadu,
prípadne odpad, ktorý nespĺňa požadované parametre výstupného podrveného plastu ako odpad s
kat.  191204  plasty  a  guma  O,  resp.  kat.  č.  191212  iné  odpady  vrátane  zmiešaných  materiálov  z
mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211 O, v závislosti  od obsahu iných ako
plastových zložiek (prímesí)“. Podmienka P2: „Dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s odpadmi vo
vonkajších priestoroch a zabezpečiť dôsledné uzatváranie prepravných a skladovacích obalov, ako aj
pravidelné  čistenie  vonkajších  plôch v  areáli,  aby sa  tak  minimalizovali  možné nežiaduce vplyv  na
prevádzky na životné prostredie“.  Dňa 02.12.2020 na Okresný  úrad Krupina,  odbor  starostlivosti  o
životné prostredie bolo doručené od spoločnosti ENVI s. r. o., so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen
v zastúpení Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27,  951 41 Lužianky,  prevádzka
Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík vyjadrenie - Okresného
úradu odboru starostlivosti  o ŽP Krupina, ktorým bolo potvrdené, že navrhovaná činnosť nenapĺňa
zákonom stanovené podmienky pre vykonanie procesu posudzovania v zmysle uvedeného zákona o
posudzovaní.  Dňa  11.12.2020  emailom a  následne  17.12.2020  bolo  listinnej  podobe  doručené  na
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie od spoločnosti ENVI s. r. o. , so sídlom
Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27,
951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík
vyjadrenie - „Doplnenie k žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov“
k písomnému stanovisku  obce Zemiansky  Vrbovok:  Začiatok  citovania  textu:  „Spoločnosť  Miroslav
Kasana – SANUS, Pod Hliníkom 27, 951 41 Lužianky splnomocnila spoločnosť ENVI s.r.o., Lihoveckého
9, 960 01 Zvolen k zastupovaniu na základe priloženého plnomocenstva voči orgánom štátnej správy v
odpadovom hospodárstve. Týmto listom zasielame vyjadrenie k pripomienkam, ktoré boli zaslané k
predmetnej žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov: 1. Spoločnosť
Miroslav  Kasana  –  SANUS vykonáva  svoju  činnosť  od roku  2018 na  základe platného súhlasu  na
zariadenie  na  zhodnocovanie  odpadov č.  OU-KA-OSZP-2018/000337 zo  dňa 13.4.2018  a  platného
súhlasu na prevádzkový poriadok č. OU-KA-OSZP-2018/000336 zo dňa 13.4.2018 pre odpad kategórie
„O“ ostatný 17 02 13 odpadový plast. Nejedná sa o novú činnosť, ale už o existujúce zariadenie. Z
dôvodu, že súhlas bol v roku 2019 a 2020 menený, tak po dohode s Okresným úradom odborom
starostlivosti  o ŽP žiadame o nový súhlas z  dôvodu prehľadnosti  súhlasu.  Spoločnosť má splnené
povinnosti pre vykonávanie činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
371/2015 Z.z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o  odpadoch  v  znení  neskorších
predpisov. 2. K uvedenej novej žiadosti bol vypracovaný Odborný posudok podľa vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z.z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o  odpadoch  v  znení  neskorších
predpisov – príloha č. 22 –II. bod 1. Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov  §  97  ods.  1  písm.  c)  zákona  o  odpadoch  pre  odpad  070213  odpadový  plast.  Odborný



posudok  bol  vypracovaný  30.11.2020  Ing.  Jurajom  Musilom  ako  odborne  spôsobilou  osobou  na
vydávanie odborných posudkov vo veci odpadov v zmysle osvedčenia vydaného pod číslom 08/12/P-
3.3 vydaného MŽP SR. Odborný posudok má odporúčací záver pre vydanie súhlasu pre zariadenie na
zhodnocovanie  odpadov.  3.  Uvedená  činnosť  v  zmysle  prílohy  č.  8  zákona  č.  24/2006  Z.z.  o
posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení
neskorších predpisov nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (časť 9. Infraštruktúra,
položka č. 6, činnosť „zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v
položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov“, zisťovacie konanie od 5
000t/rok). O vyjadrenie spoločnosť požiadala aj Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP Krupina, ktorým
bolo  potvrdené,  že  navrhovaná  činnosť  nenapĺňa  zákonom  stanovené  podmienky  pre  vykonanie
procesu posudzovania v zmysle uvedeného zákona o posudzovaní. 4. Činnosť zhodnocovania odpadov
je  vykonávaná  v  existujúcom areáli,  nejedná  sa  o  novú  činnosť.  Činnosť  nezasahuje  do  žiadnych
chránených  území  a  iných  prvkov  ochrany  prírody,  v  lokalite  sa  nenachádzajú  žiadne  významné
biotopy. Územie nie je súčasťou žiadneho z prvkov uvedených v ÚSES pre Banskobystrický kraj a nie je
ani  súčasťou Európskej  sústavy chránených území (Natura 2000).  Na záver  doplnenia pripomienok
uvádzame  vyjadrenie  spoločnosti  Miroslav  Kasana  –  SANUS:  „Vzhľadom  k  negatívnemu  postoju
predstaviteľky obce Zemiansky Vrbovok sa spoločnosť rozhodla pozvať všetkých obyvateľov obce, ako
aj poslancov na obhliadku prevádzky, aby mali možnosť posúdiť stav a činnosť lokality, kde sa činnosť
vykonáva a  informovať sa  o  všetkom,  čo ich  ohľadne prevádzky  môže zaujímať.  Obyvatelia  obce
vyjadrili  svoje  prekvapenie  o  šírení  dezinformácií,  ktoré  môžu  vyvolávať  neobjektívny  obraz  o
prevádzke.  Spoločnosť si  splnila  všetky zákonné povinnosti,  ktoré sú požadované v zmysle  platnej
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva a aj nad rámec zákonných povinností, aby preukázala
legálnosť svojej činnosti.  Právo na slobodné podnikanie nie je možné spájať s osobnými záujmami
jednotlivca.  V  regióne,  v  ktorom  je  problém  zabezpečiť  si  zamestnanie,  nesúhlasíme  s  tvrdením
predstaviteľky obce, že takýchto prevádzok na zhodnocovanie plastového odpadu z prvovýroby, je v
tomto  regióne  dosť,  pretože  každá  spoločnosť  môže  zhodnocovať  iný  typ  plastu.  Nie  je  možné
plastový odpad vnímať ako jeden druh odpadu. Plastov je veľmi veľa druhov a každý si vyžaduje iný
druh  spracovania.  Zároveň  chceme  zdôrazniť,  že  naša  činnosť  je  len  úpravou  –  drvením  plastov
činnosťou R12 a R13.“ Koniec citovania textu. Doručené stanovisko od spoločnosti ENVI s. r. o. , so
sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom
900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962
41 Bzovík vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97
ods.1 písm. c.) zákona o odpadoch Miroslav Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962
41 Bzovík, č. parcely 1111/17, 1111/16 tvorí podklad pre vydanie rozhodnutia. Okresný úrad Krupina,
odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  podľa  §  33  ods.  2  správneho  poriadku  zaslal  listom
účastníkom  správneho  konania  Číslo  spisu  OU-KA-OSZP-2020/000891  zo  dňa  11.12.2020  II.
„Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia“, správny orgán oznámil, že účastníci konania
majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oboznámenia.
Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Krupina,
odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 do 15:00 hod, na adrese ul. ČSA 2190/3, 963
01 Krupina. Obec Zemiansky Vrbovok v zastúpení starostky obce RNDr. Janou Horečnou Budinskou
využila možnosť nahliadnuť do spisu dňa 17. decembra 2020 za prítomnosti vedúceho odboru Ing.
Milana Blašku. Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie listom Číslo spisu OU-
KA-OSZP-2020/000891 zo dňa 22.12.2020 požiadal Okresný úrad Banská Bystrica,  odbor opravných
prostriedkov o druhé predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia  z  nasledovných dôvodov:  Správny
orgán poukázal na to, že účastník konania prevzal list Číslo spisu OU-KA-OSZP-2020/000891 zo dňa
11.12.2020  II.  „Oboznámenie  s  podkladmi  pred  vydaním  rozhodnutia“  až  dňa  21.12.2020  a  mal
možnosť sa do 3 dní vyjadriť aj s pripomienkami, a preto nebolo možné, aby Okresný úrad Krupina,
odbor starostlivosti o životné prostredie vydal príslušné rozhodnutie v danej veci do 31.12.2020. Ďalej
správny orgán poukázal  na vyhlásenie mimoriadnej situácie  na Slovensku a vzhľadom na aktuálnu
situáciu v súvislosti s výskytom ochorení COVID -19 v zmysle § 135 h ods.3 zák. č. 74/2020 z čoho



vyplýva, že je obtiažne zabezpečiť všetky nevyhnutné úkony a požadované podklady k vydaniu súhlasu
na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov,  a  preto  Okresný  úrad  Krupina,  odbor
starostlivosti  o  životné  prostredie  požiadal  Okresný  úrad  Banská  Bystrica,  odbor  opravných
prostriedkov o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, správnemu orgánu bolo vyhovené a doba
lehoty na vydanie rozhodnutia sa predlžila do 31.01.2021. Zároveň správny orgán v zmysle § 49 ods. 2
zákona  správneho  poriadku  listom  číslo  spisu  OU-KA-OSZP-2020/000891  zo  dňa  22.12.2020
upovedomil účastníkov správneho konania o nedodržaní tridsaťdňovej lehoty pre vydanie rozhodnutia
a o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia do 31.01.2021. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku
Okresný úrad Krupina,  odbor starostlivosti  o životné prostredie oznámil  listom číslo  spisu  OU-KA-
OSZP-2020/000019-020 zo dňa 13.01.2021, že účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu III. „Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia“
i  k  spôsobu jeho zistenia,  prípadne navrhnúť jeho doplnenie,  a to do 5 pracovných dní  odo dňa
doručenia tohto oboznámenia. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy)
na Okresnom úrade Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8:00 do 15:00 hod, na
adrese ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina. K III. „Oboznámeniu s podkladmi pred vydaním rozhodnutia“ vo
veci vydania súhlasu na prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods.1 písm.
c.) zákona o odpadoch pre Miroslav Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík,
č.  parcely  1111/17, 1111/16 sa obec Zemiansky Vrbovok v zastúpení starostkou obce RNDr. Janou
Horečnou  Budinskou  vyjadrila  listom  zaslaným  na  tunajší  úrad  emailom  zo  dňa  05.01.2021  po
stanovenej  lehote  písomným  stanoviskom.  Okresný  úrad  Krupina,  odbor  starostlivosti  o  životné
prostredie  oznámil  obci  Zemiansky  Vrbovok  v  zastúpení  starostky  obce  RNDr.  Janou  Horečnou
Budinskou listom číslo spisu OU-KA-OSZP-2020/000019-019 zo dňa 08.01.2021, že v zmysle §19 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
podanie možno urobiť  písomne v listinnej  podobe,  alebo v elektronickej  podobe,  alebo ústne do
zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného
predpisu  o  elektronickej  podobe  výkonu  verejnej  moci  treba  do  troch  pracovných  dní  doplniť  v
listinnej  podobe,  v  elektronickej  podobe  autorizované  podľa  osobitného  predpisu  o  elektronickej
podobe  výkonu verejnej  moci,  alebo  ústne  do  zápisnice.  Správny  orgán  na  dodatočné  doplnenie
podania  nevyzýva.  Ak  osobitný  predpis  ustanovuje  povinnosť  použiť  na podanie  určený formulár,
podanie možno urobiť len použitím takého formulára. Na základe tohto oznámenia obec Zemiansky
Vrbovok  v  zastúpení  starostky  obce  RNDr.  Janou  Horečnou  Budinskou  zaslala  na  Okresný  úrad
Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie nesúhlasné stanovisko v listinnej podobe doručené
dňa 18.01.2021. Začiatok citovania textu: „Dňa 16. decembra 2020 bolo obci doručené Oboznámenie s
podkladmi  pred  vydaním  rozhodnutia  vo  veci  vydania  súhlasu  na  prevádzkovanie  zariadenia  na
zhodnocovanie odpadov podľa §97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch Miroslav Kasana – SANUS,
Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík č. p. 1111/17 a 1111/16. Okresný úrad Krupina, odbor
starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa §3 ods.1 písm. e) a §č 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 s §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“) a v súlade s §18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb.  o  správnom konaní  (správny  poriadok)  v  znení  neskorších  predpisov  oznámil  začatie
konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vyzval
obec Zemiansky Vrbovok ako účastníka konania na doručenie stanoviska písomne v lehote do 14
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Stanovisko obce Zemiansky Vrbovok: Vydanie súhlasu
na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  sa  týkajú  budov  bývalého
poľnohospodárskeho družstva v katastrálnom území obce Zemiansky Vrbovok: 1. Budova č. 1111/4 a
1111/16 na LV 184 kravín je zriadená drevovýroba a sklad plastov; 2. Budova č. 1111/5 a 1111/14 na LV
184 odchovňa ošípaných je zriadená prevádzka spracovania plastov. Obec Zemiansky Vrbovok n e s ú
h l a s í s vydaním súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre Miroslav
Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík na p. č. 1111/17 a 1111/16. 962 41



Zemiansky Vrbovok 31, obeczemianskyvrbovok@gmail.com, 0918 495 082 ODÔVODNENIE Správny
orgán v zmysle §135 h ods. 3 zákona č. 74/2020 v súvislosti s ochorením COVID- 19 vzhľadom na
núdzový stav vyhlásená od 1.10.2020 upustil od miestnej obhliadky. Vzhľadom na to, že správny orgán
nemá relevantné informácie z  miesta,  kde prebieha konanie k vydaniu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok
190,  962  41  Bzovík  na  p.  č.  1111/17  a  1111/16,  obec  uvádza  nasledovné:  1.  Predmetný  areál  sa
nachádza v extraviláne obce, medzi dvoma hlavnými sídelnými centrami – obcou Zemiansky Vrbovok a
osadou Viničky, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Hranica intravilánu obce je od areálu
vzdialená 200 m a najbližšie obydlie je od areálu vo vzdialenosti menej ako 100m. V blízkosti areálu sa
nachádza obecná vŕtaná studňa pre 34 domácností vo vzdialenosti 180m. Vo vzdialenosti 300 m od
areálu sa nachádza archeologické nálezisko. Bývalý areál poľnohospodárskeho družstva bol pánom
Miroslavom Kasanom odkúpený v roku 2015 od RD Bzovík na poľnohospodárske podnikanie, s víziou
chovu oviec, včiel a obnovy ovocných sadov. Od roku 2016 prevádzkuje Miroslav Kasana – SANUS pílu
a  spracovanie  dreva  v  rozsahu  voľnej  živnosti  v  neskolaudovanej  budove  bývalého  kravína  bez
všetkých  potrebných  povolení.  Od  roku  2016  prevádzkuje  Miroslav  Kasana  –  SANUS  spracovanie
plastov  a  od  roku  2018 spracovanie  plastov  v  rozsahu  voľnej  živnosti  v  neskolaudovanej  budove
bývalej  odchovne  ošípaných  bez  všetkých  potrebných  povolení.  V  areáli  bývalého
poľnohospodárskeho družstva RD Bzovík, dnes Areál Miroslav Kasana –SANUS, je v prevádzke: - farma
hospodárskych zvierat, oviec a hovädzieho dobytka. Obec Zemiansky Vrbovok povolenie na prevádzku
farmy hospodárskych zvierat nevydala. Chov oviec v počte 343 ks, 5ks kráv je doplnený o dojáreň,
mliečnicu,  sklady  senáže  a  sena,  skladovanie  krmovín  prezvieratá,  -  píla,  v  zmysle  voľnej  živnosti
„Opracovanie  drevnej  hmoty  a  výroba komponentov  z  dreva“a „Výroba jednoduchých výrobkov  z
dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba“. - mletie a drvenie plastov v zmysle voľnej
živnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“ so vznikom oprávnenia
26.01.2018 s prevádzkarňou 96241Zemiansky Vrbovok, (Areál PD) 192. 2. V spise ku konaniu k vydaniu
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre Miroslav Kasana – SANUS, pri
nahliadnutí do spisu dňa 17. decembra 2020 obec Zemiansky Vrbovok nenašla stanovisko Slovenského
pozemkového  fondu.  SPF  je  podľa  katastra  nehnuteľností  vlastníkom  parcely  č.  1099  vo  výmere
2584m2 na LV 338, parcela je vedená ako orná pôda vo vlastníctve Klinko Pavel (m. Dorota r.Kyselová),
a je v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11,IČO: 17335345.
V apríli 2018 SPF zaevidoval žiadosť SHR Miroslav Kasana - o odkúpenie KNE parcely 1099 v areáli
bývalého družstva. Žiadosť nepodal Miroslav Kasana – SANUS. Táto žiadosť je stále v kontrolnom a
schvaľovacom procese na generálnom riaditeľstve SPF a obec má zato, že SPF je účastníkom konania.
3. Obec Zemiansky Vrbovok pre umiestnenie priemyselnej prevádzky na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov nemá vybudovanú infraštruktúru. Obec je z pohľadu dopravnej organizácie
koncová,  vedie  ňou  cesta  tretej  triedy  III/2572  a  most  cez  potok  Vrbovok  č.  M591,  ktorý  bol
vybudovaný v roku 1963 ako dosková konštrukcia z monolitického železobetónu a ktorého súčasný
stav je  definovaný ako uspokojivý.  Jeho nosnosť  je  32 ton,  s  voľnou  šírkou 4,8m a  šírkou medzi
obrubami 4,6m, čo nie je vhodné pre zaťaženie kamiónovou dopravou na dovoz a odvoz materiálov
pre  potreby  priemyselnej  prevádzky.  4.  Obec  Zemiansky  Vrbovok  pre  umiestnenie  priemyselnej
prevádzky na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov nemá vybudovanú dostatočnú
infraštruktúru pre zásobovanie pitnou vodou.  Vodovod je  v obci  z roku 1969 a jeho prevádzka je
určená  962  41  Zemiansky  Vrbovok  31,  obeczemianskyvrbovok@gmail.com  ,  0918  495  082
predovšetkým  pre  zásobovanie  obyvateľstva  pitnou  vodou  a  nie  na  zabezpečovanie  priemyselnej
prevádzky. Obec Zemiansky Vrbovok je podľa zákona č. 394/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
424/2002 Z.z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach podľa § 4 ods.5 prevádzkovateľ verejného vodovodu a
listom zo dňa 21. júla 2020 vyzval ako odberateľa, Miroslav Kasana – SANUS o osadenie meradla na
vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, a to trikrát, aby zjednal nápravu do 31.
júla 2020, do 31.augusta 2020 a do 31.decembra 2020. 5. Obec Zemiansky Vrbovok pre umiestnenie
priemyselnej prevádzky na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov nemá vybudovanú
dostatočnú infraštruktúru kanalizácie,  resp. nemá vybudovanú žiadnu kanalizáciu 6.Obec Zemiansky



Vrbovok ako príslušný stavebný úrad podľa §2 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
orgánov štátnej správy na obce, podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §81 ods. 3 stavebného
zákona podľa §29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov  prerušil  konanie  vo  veci  vydania  kolaudačného  rozhodnutia  zmene  užívania  stavby
„Poľnohospodárska stavba-kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“,
umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky Vrbovok a
rovnako pre zmenu užívania stavby „Poľnohospodárska stavba - odchovňa ošípaných na priestory na
spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so
súpisným číslom 192 v k.ú. Zemiansky Vrbovok. Pre obe stavby, pre ktoré sa vedie konanie OÚ KA
OSŽP  na  povolenie  prevádzky  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov,  obec
Zemiansky  Vrbovok  ako  príslušný  stavebný  úrad  podľa  §2  zákona  č.  416/2001  Z.z.  o  prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a §117 stavebného zákona na základe zistení
podľa §18 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začala správne
konanie k rozhodnutiu podľa §106 ods. 3 písm. b) zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon)  o  uložení  pokuty do 5 miliónov Sk právnickej  osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu bez stavebného povolenia alebo v
rozpore s ním a podľa §106 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) o uložení pokuty do 2 miliónov Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a podľa
§106 ods. 3 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)  o  uložení  pokuty  do  5  miliónov  Sk  právnickej  osobe  alebo  fyzickej  osobe  oprávnenej  na
podnikanie,  ktorá  užíva  stavbu  bez  kolaudačného  rozhodnutia  alebo  v  rozpore  s  ním,  alebo  ako
vlastník  stavby či  iný  oprávnený na jej  užívanie  umožní  inej  osobe užívanie  stavby pred  vydaním
kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním.  7.  Stanoviská Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru vo Zvolene vydalo zamietavé stanovisko na účely kolaudácie stavby ORHZ-ZV2-
2020/000510-002 zo dňa 10. 09.2020 k zmene užívania stavby „Poľnohospodárska stavba-kravín na
priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-
1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky Vrbovok a tiež na účely kolaudácie stavby ORHZ-
ZV2-2020/000509 -  002  zo  dňa  10.  09.2020  k  zmene  užívania  stavby  „Poľnohospodárska  stavba-
odchovňa ošípaných na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“, umiestnenej na
pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným číslom 192 v k.ú. Zemiansky Vrbovok, tieto stanoviská sa
k dnešnému dňu sa nezmenili. 8. Inšpektorát práce Banská Bystrica vydal zamietavé stanoviská na účely
kolaudácie  stavby  IBB-40-15-2.2/ZS-C22,  23-20  zo  dňa  28.  09.2020  k  zmene  užívania  stavby
„Poľnohospodárska stavba-kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“,
umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky Vrbovok a na
účely  kolaudácie stavby IBB-40-15-2.2/ZS-C22,  23-20 zo dňa 28.  09.2020 k zmene užívania  stavby
„Poľnohospodárska  stavba  -  odchovňa  ošípaných  na  priestory  na  spracovanie  dreva  a  plastov  a
skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným číslom 192 v k.ú.
Zemiansky Vrbovok, tieto stanoviská sa k dnešnému dňu nezmenili. Subjekt Miroslav Kasana – SANUS,
„Poľnohospodárska stavba-kravín na priestory na spracovanie dreva a plastov a skladové priestory“,
umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/16 so súpisným číslom 191 v k.ú. Zemiansky Vrbovok a
„Poľnohospodárska  stavba  -  odchovňa  ošípaných  na  priestory  na  spracovanie  dreva  a  plastov  a
skladové priestory“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C-1111/17 so súpisným číslom 192 v k.ú.
Zemiansky  Vrbovok,  IČO:  33709459  nemá  uzatvorenú  platnú  zmluvu  o  dodávke  pitnej  vody  pre
prevádzky  so  správcom  vodovodnej  siete  Zemiansky  Vrbovok  a  nemá  osadený  merač  pre  svoju
prevádzku. Subjekt bol vyzvaný obcou Obec Zemiansky Vrbovok, ktorá je podľa zákona č. 394/2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 424/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene  a  doplnení  zákona  č.  276/2001  Z.z.  o  regulácii  v  sieťových  odvetviach  podľa  §4  ods.5
prevádzkovateľom verejného vodovodu ako odberateľa, Miroslav Kasana – SANUS o uzavretie Zmluvy
o dodávke pitnej vody a osadenie meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody
nemeral, a to trikrát, do 31. júla 2020, do 31.augusta 2020 a do 31.decembra 2020. K dnešnému dňu



obci nebola informácia o osadené merača doručená. 10. Pri nahliadaní do spisu dňa 17. decembra
2020 nebol v spise Projektový zámer subjektu Miroslav Kasana – SANUS, aké aktivity sú súčasťou už
existujúceho areálu, nie sú v ňom plány, a či sa jedná o konečné aktivity, množstvo strojov, alebo budú
ešte iné aktivity pribúdať, rovnako ako ďalšie stroje na spracovanie plastov. V areáli Miroslav Kasana –
SANUS v budove č. 191, sa už nachádza ďalší stroj, na ktorom sa plasty spracovávajú extrúziou, t.j.
tepelne. Táto skutočnosť nie je spomenutá ani v Odbornom posudku, vypracovanom Ing. Jurajom
Musilom,  z  30.11.2020,  pričom  sa  jedná  o  činnosť  podľa  prílohy  č.  8  zákona  č.  24/2007  Z.  z.  o
posudzovaní  vplyvov  na  životné  prostredie  časť  9.  Infraštruktúra,  položka  č.  8  -  Zariadenie  na
zhodnocovanie  odpadov  tepelnými  postupmi  v  prahovej  hodnote  „bez  limitu“  a  teda  sa  jej  týka
povinné  hodnotenie  EIA.  11.  V  Odbornom  posudku,  vypracovanom  Ing.  Jurajom  Musilom,  z
30.11.2020, sa uvádza: „z činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov môže vzniknúť aj odpad v
dôsledku nežiadúcich prímesí, ktoré sa vytriedia z odpadu, prípadne pri nevyhovujúcom rozrezanom
plaste (nepodarok), ktorý nespĺňa požadované parametre výstupného podrveného plastu. Predpoklad
vzniku takéhoto odpadu je cca 10% z prijatého odpadu (jedná sa o odhad s možnosťou odchýlky) a je
potrebné toto množstvo zohľadniť pri  vedení evidencie odpadov za zariadenie na zhodnocovanie.
Uvedený odpad sa zaradí odpad druhu ako odpad s kat. č. 19 12 04 plasty a guma O, resp. kat. č. 19 12
12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v
19 12 11 O.“  Pri  deklarovanom objeme do 5000t/rok bude v areáli  vznikať pri 10% odhade iných
odpadov cca 500t/rok odpadov so zaradením ako odpad s kat. č. 19 12 04 plasty a guma O, resp. kat.
č. 19 12 12 O iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako
uvedené v 19 12 11, pričom s týmto odpadom sa bude narábať a pohybovať po areáli. V areáli, ako už
bolo uvedené v odstavci č. 1, sa nachádza farma hospodárskych zvierat, oviec a hovädzieho dobytka,
doplnený o dojáreň, mliečnicu. V tom istom areáli sa narába so živými zvieratami, s krmovinami (senáž,
seno,  pšenica,  jačmeň,  kukurica),  v  tom istom areáli  sa dojí  a narába s  potravinami (dojené ovčie
mlieko).  Popod  areál  1111/11  a  1111/12  vedie  hlavná  vodovodná  vetva  obecného  vodovodu  na
zásobovanie obyvateľov s trvalým pobytom v obci a je neprípustné, aby do tejto činnosti zasahovala
činnosť na spracovanie odpadu. 12. Vo svojom stanovisku sa ENVI s.r.o. odvoláva na vydaný súhlas na
zariadenie na zhodnocovanie odpadov 2020/000337, a na skutočnosť, že súhlas bol v rokoch 2019 a
2020 menený. Obec Zemianky Vrbovok nemá vedomosť o zmenách, a nie je zrejmé o akú dohodu
medzi ENVI s.r o a Okresným úradom Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie sa jedná a z
akého dôvodu ENVI s.r.o. žiada o vydanie nového súhlasu. ENVI s.r.o. uvádza, že sa jedná o činnosť na
zhodnocovanie odpadov, ktorá sa vykonáva v existujúcom areáli a nejedná sa o novú činnosť. OÚ KA
OSŽP vydal súhlas na činnosti 2020/000337 a celé toto konanie, ku ktorému obec Zemiansky Vrbovok
vydáva stanovisko, pred vydaním rozhodnutia Okresným úradom Krupina pre „Prevádzka – zariadenie
na zhodnocovanie  odpadov“  sa  týka povolenia  prevádzky,  nie  o  povolení  činnosti.  Je  neprípustné
konštatovanie, že sa nejedná o novú činnosť, inak ENVI s.r.o. priznáva, že činnosť sa vykonáva bez
povolenia prevádzky a teda priznáva znalosť činnosti v nelegálnej prevádzke. K vyjadreniu spoločnosti
Miroslav Kasana – SANUS nie je zo strany štatutára obce RNDr. Jany Horečnej Budinskej potrebné
podávať vyjadrenie,  keďže je  pre zákonný proces  vydania súhlasu pre „Prevádzka –  zariadenie na
zhodnocovanie odpadov“ irelevantné. Z uvedených faktov vyplývajú argumentačné rozpory, schválené
činnosti podľa OÚ KA OSŽP-2020/000337 sa vykonávajú, v neschválených prevádzkach (budovách) a
už dnes sú veľkou mierou zásahom do kvality života obyvateľov v obci a rovnako do zložiek životného
prostredia. Činnosť v areáli spoločnosti Miroslav Kasana – SANUS už spôsobuje znečisťovanie ovzdušia
zvýšenou prašnosťou, znečisťuje nadmerným hlukom zo strojov, zaťažuje inžinierske siete, znečisťuje
komunikácie  a  ničí  priľahlé  pozemky,  výrazne  mení  spôsob  fungovania  obyvateľov  v  najbližšom
dosahu areálu, a aj v obci. Obec Zemiansky Vrbovok ako obec do 2000 obyvateľov nemá spracovaný
územný  plán.  Pri  územno-plánovacom  rozhodovaní  je  podľa  §37  ods.1  zákona  č.  50/1976  Zb.  o
územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  potrebné  brať  do  úvahy  aj  iné
dokumenty a územnoplánovacie podklady, podľa §3 a ostatné existujúce podklady podľa §7a, v tomto
stanovisku  obec  ako  stavebný  úrad  obstará  v  rozsahu  nevyhnutnom  na  vydanie  územného
rozhodnutia  iné  podklady,  najmä  skutočnosti  získané  vlastným  prieskumom,  alebo  zistené  pri
miestnom  zisťovaní,  alebo  vyžiadaním  ďalších  odborných  posudkov.“  Koniec  citovania  textu.



Spoločnosť ENVI s.  r.  o.  ,  so sídlom Lihoveckého 9,  960 01 Zvolen v zastúpení  Miroslav  Kasana –
SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo
Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík sa k III. Oboznámeniu s podkladmi pred vydaním rozhodnutia
nevyjadrila. Správny orgán v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky účinný zákon č. 177/2018
Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o byrokracii), ktorým bola
zrušená povinnosť predkladania niektorých výpisov ako povinných príloh v listinnej podobe, pričom
medzi  tieto  výpisy  okrem iného  patrí  aj  Výpis  z  Registra  právnických  osôb  a  podnikateľov  overil
prostredníctvom Centrálneho systému referenčných údajov (CSRÚ) a používateľského portálu Over Si
Odpisom  registrovaného  subjektu  z  Registra  právnických  osôb  a  podnikateľov  /Evidenčné  číslo
záznamu o zaručenej konverzii: 6674-201021-122- Osvedčovacia doložka/ údaje z Registra právnických
osôb  a  podnikateľov  .  Ďalej  správny  orgán  otázku  vlastníctva  overil  Odpisom z  Úradu  geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky Výpis z katastra nehnuteľnosti - Výpis z listu Vlastníctva č.
184, parcely KNC č. 1111/17, 1111/16 k.ú Zemiansky Vrbovok vo vlastníctve Miroslava Kasanu, bydlisko
Pod Hliníkom 27, 951 41 Lužianky - /Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 6674-201019-266
- Osvedčovacia doložka/, a tak sa tieto doklady považujú za skutočnosť, ktorá je známa správnemu
orgánu z úradnej činnosti. Správny orgán podľa vyhlášky 371/2015 Z.z. § 21ods. 1 písm. k) , ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov – príloha č. 22 –II.
bod  1.  vyžiadal  k  vydaniu  rozhodnutia  Odborný  posudok  k  udeleniu  súhlasu  na  prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c)  zákona o odpadoch pre odpad
070213 odpadový plast.  Odborný posudok bol vypracovaný 30.11.2020 Ing.  Jurajom Musilom, ako
odborne spôsobilou osobou na vydávanie odborných posudkov vo veci odpadov v zmysle osvedčenia
vydaného pod číslom 08/12/P-3.3 vydaného MŽP SR.  Odborný posudok má odporúčací  záver pre
vydanie  súhlasu  pre  zariadenie  na  zhodnocovanie  odpadov  s  podmienkami,  ktoré  sú  uvedené vo
výrokovej časti  tohto rozhodnutia  ako „Iné podmienky dôležité  pre vydanie rozhodnutia“.  Okresný
úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že činnosť zhodnocovania odpadov
je vykonávaná v existujúcom areáli,  nejedná sa  o novú činnosť,  ale už o existujúce zariadenie.  Na
existujúce zariadenie je vydané rozhodnutie Okresným úradom Krupina, odbor starostlivosti o životné
prostredie č.j.  OU-KA-OSZP-2018/000337 zo dňa 13.04.2018 právoplatné dňa 02.05.2018, platné do
31.03.2023 a jeho zmena č.j.: OU-KA-OSZP-2019/000674 zo dňa 22.07.2019, a jeho zmena Číslo spisu:
OU-KA-OSZP-2020/000208  zo  dňa  12.02.2020,  ktorým  bol  podľa  §  97  ods.  1  písm.  c)  zákona  o
odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a to na základe žiadosti, správneho konania,
miestneho zisťovania a kladného vyjadrenia obce Zemiansky Vrbovok v zastúpení starostu obce Jozefa
Hollého - písomné vyjadrenie zo dňa 6.4.2018, v ktorom ako orgán verejnej správy uvádza, že nemá
námietky  voči  prevádzkovaniu  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov.  Žiadosť  s  prílohami  je
vypracovaná podľa vyhlášky č.  371/2015 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“), ktorú vypracovala odborne spôsobilá
osoba zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb: spoločnosť ENVI s. r. o., so sídlom Lihoveckého
9, 960 01 Zvolen, t.j. žiadosť obsahovala všetky náležitosti podania. Splnomocnenie na zastupovanie v
danej veci tvorí prílohu žiadosti. Súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie  odpadov  podľa  „vyhlášky“  sa  nevyžaduje  predloženie  dokladov  o  územných,
stavebných povoleniach stavby, alebo o zmene užívania stavby, ako sa uvádza a požaduje vo vyjadrení
účastníka konania  -  obce Zemiansky Vrbovok v  zastúpení  starostkou obce RNDr.  Janou Horečnou
Budinskou. Uvedená činnosť v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepodlieha
posudzovaniu  vplyvov  na  životné  prostredie  (časť  9.  Infraštruktúra,  položka  č.  6,  činnosť
„zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11,
zariadenia  na  úpravu  a  spracovanie  ostatných  odpadov“,  zisťovacie  konanie  od  5  000t/rok)  O
vyjadrenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  spoločnosť  ENVI  s.  r.  o.,  so  sídlom
Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen požiadala aj Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP Krupina, ktorým



bolo  potvrdené,  že  navrhovaná  činnosť  nenapĺňa  zákonom  stanovené  podmienky  pre  vykonanie
procesu posudzovania v zmysle uvedeného zákona o posudzovaní. Z dôvodu, že rozhodnutie vydané
Okresným úradom Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-KA-OSZP-2018/000337 zo
dňa 13.04.2018, právoplatné dňa 02.05.2018, platné do 31.03.2023 a jeho zmena č.j.:  OU-KA-OSZP-
2019/000674  zo  dňa  22.07.2019,  a  jeho  zmena  Číslo  spisu:  OU-KA-OSZP-2020/000208  zo  dňa
12.02.2020, ktorým bol podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov  viackrát  menený,  tak  Okresný  úrad  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  na  návrh
žiadateľa  a  nových  skutočností  vydal  nový  súhlas  z  dôvodu  prehľadnosti  súhlasu.  Nadobudnutím
právoplatnosti  tohto  rozhodnutia  stráca  platnosť  rozhodnutie  Okresného  úradu  Krupina,  odbor
starostlivosti o životné prostredie č.j.: OU-KA-OSZP-2018/000337 zo dňa 13.04.2018, právoplatné dňa
02.05.2018, platné do 31.03.2023 a jeho zmena č.j.: OU-KA-OSZP-2019/000674 zo dňa 22.07.2019, a
jeho zmena Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/000208 zo dňa 12.02.2020, ktorým bol podľa § 97 ods. 1
písm. c) zákona o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udelený  súhlas  na  prevádzkovanie  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov.  Správny  orgán  ďalej
uvádza ,  že od 01.01.2021 je v platnosti nová právna úprava, kde v § 135f zákona o odpadoch je
ustanovené, že platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať, a tak
správny orgán rozhodol o vydaní nového súhlasu. Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán
postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť
len na určitý čas, najviac na 5 rokov, súhlas sa udelil do 30.09.2025. Technické požiadavky zariadenia na
zhodnocovanie  odpadov  ako  aj  bezpečnostné  opatrenia  pri  prevádzkovaní  a  miesta  výkonu  a
súvisiacich  činnosti  sú v zmysle  §97 ods.  2,  3 uvedené vo výrokovej  časti  rozhodnutia.  Podmienky
uvedené  vo  výrokovej  časti  rozhodnutia  boli  určené  z  dôvodu  ochrany  životného  prostredia,  v
priestoroch,  v  ktorých  sa  bude  nakladať  s  odpadmi,  dodržať  všeobecné  predpisy  týkajúce  sa
technických  požiadaviek  a  bezpečnostných  opatrení  prevádzky  zariadenia,  aby  nemohlo  dôjsť  k
nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a odcudzeniu. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie
odpadov je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia najmä § 14 a § 17 zákona o odpadoch a
§ 6 až § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch (ďalej len „vyhlášky“). Správny orgán vo výrokovej časti rozhodnutia v podmienkach stanovil
podmienku,  aby  prevádzkovateľ  zariadenia  pred  ukončením  prevádzky  zariadenia  zabezpečil
zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov nachádzajúcich sa na prevádzke v zmysle zákona o
odpadoch  a  zabezpečil  celkové  vyčistenie  areálu.  Správny  orgán  podmienky  určené  v  Odbornom
posudku, ktorý bol vypracovaný 30.11.2020 Ing. Jurajom Musilom, ako odborne spôsobilou osobou na
vydávanie odborných posudkov vo veci odpadov v zmysle osvedčenia vydaného pod číslom 08/12/P-
3.3 vydaného MŽP SR preniesol do výrokovej časti tohto rozhodnutia v „Iných podmienkach dôležitých
pre vydanie rozhodnutia“ . Odborný posudok má odporúčací záver pre vydanie súhlasu pre zariadenie
na  zhodnocovanie  odpadov s  podmienkami:  Podmienka  P1:  „Zaradiť  odpad vzniknutý  v  dôsledku
nežiaducich  prímesí,  ktoré  sa  vytriedia  z  odpadu,  prípadne  odpad,  ktorý  nespĺňa  požadované
parametre výstupného podrveného plastu ako odpad s kat.  191204 plasty a guma O,  resp.  kat.  č.
191212  iné  odpady  vrátane  zmiešaných  materiálov  z  mechanického  spracovania  odpadu  iné  ako
uvedené v 191211 O, v závislosti od obsahu iných ako plastových zložiek (prímesí)“. Podmienka P2:
„Dbať  na  zvýšenú  opatrnosť  pri  manipulácii  s  odpadmi  vo  vonkajších  priestoroch  a  zabezpečiť
dôsledné uzatváranie prepravných a skladovacích obalov, ako aj pravidelné čistenie vonkajších plôch v
areáli, aby sa tak minimalizovali možné nežiaduce vplyv na prevádzky na životné prostredie“. Okresný
úrad  Krupina,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  ďalej  uvádza  skutočnosť,  ktorá  je  známa
správnemu orgánu a to, že v správnom konaní schválil „Prevádzkový poriadok“ podľa § 97 ods.1 písm.
e)  bod  2  zákona  NR  SR  č.  79/20015  Z.  z.  o  odpadoch,  rozhodnutím  udelil  súhlas  na  vydanie
prevádzkového  poriadku  zariadenia  na  zhodnocovanie  odpadov  Číslo  spisu:  OU-KA-OSZP-
2020/000885 zo dňa 28.10.2020, právoplatné 16.11.2020 s platnosťou do 30.09. 2025 pre spoločnosť
Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana
– SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík. „Prevádzkový poriadok“ je vypracovaný
podľa  vyhlášky  MŽP  SR  č.  371/2015  Z.z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o



odpadoch, spracovateľom je spoločnosť ENVI s. r. o. , so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen, schválil
Miroslav Kasana – štatutárny zástupca spoločnosti Miroslav Kasana – SANUS, bydlisko Pod Hliníkom
900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962
41  Bzovík,  s  dátumom vypracovania  dňa  17.9.2020.  Okresný  úrad  Krupina,  odbor  starostlivosti  o
životné prostredie postupoval v správnom konaní podľa §47 ods. 3 Správneho poriadku v odôvodnení
tohto  rozhodnutia  uvádza,  ktoré  skutočnosti  boli  podkladom na  rozhodnutie,  akými  úvahami  bol
vedený pri hodnotení dôkazov a ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov na základe
ktorých  rozhodoval.  Ďalej  Správny  orgán  v  odôvodnení  tohto  rozhodnutia  zapísal  /“v  citácií“/
pripomienky,  návrhy,  námietky  účastníkov  konania  k  podkladom  rozhodnutia  a  v  zmysle  platnej
legislatívy z hľadiska odpadového hospodárstva a príslušných platných právnych predpisov odôvodnil
nesúhlasné stanovisko, pripomienky obce Zemiansky Vrbovok v zastúpení starostky obce RNDr. Janou
Horečnou  Budinskou.  Okresný  úrad  Krupina,  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  posúdením
podania a správnym konaním zistil, že žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie  odpadov  spĺňa  ustanovenia  zákona  o  odpadoch  a  ustanovenia  ostatných  z  neho
vyplývajúcich právnych predpisov pre udelenie predmetného súhlasu. Správny orgán zároveň uvádza,
že  toto  rozhodnutie  nenahrádza  vyjadrenia  ani  súhlasy  vydávané  podľa  osobitných  predpisov.
Povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných zákonov a nariadení zostávajú vydaním
tohto rozhodnutia nedotknuté. Na základe uskutočneného správneho konania správny orgán rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Správny poplatok v hodnote 11,0 € podľa položky
162 písm. c.) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov bol zaplatený formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (€kolok). 
 
 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho poriadku Odvolanie sa
podáva podľa § 54 ods.1a 2 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný
úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom
až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 
Ing. Milan Blaško 
vedúci odboru

 
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci 
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