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Rozhodnutie
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
Výrok
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 2 ods. 3 a 6, § 3
ods.1 písm.e) zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 5 ods. 1 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 štátny orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, udeľuje
súhlas:
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona
NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pre držiteľa odpadov:
Obchodné meno : LB Plast s.r.o.
Sídlo : Brehy 459, 968 01 Nová Baňa
IČO : 47 944 811
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov, zaradených v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov pod katalógovým číslom:
Katalógové číslo odpadu Názov odpadu Kat. odpadu
070213 Odpadový plast O
150102 Obaly z plastov O
191204 Plasty a guma O
170203 Plasty O
160119 Plasty O
120105 Hobliny a triesky z plastov O
200139 Plasty O
200308 Drobný stavebný odpad O
Nakladanie s odpadmi bude vykonávané činnosťami uvedenými v prílohe č.1 zákon o odpadoch nasledovne:
R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom namieste vzniku).
R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá
Kapacita zariadenia: 2800 t/rok (pri dvojzmennej prevádzke)
Predpokladané množstvo zhodnotených odpadov: 2800 t/rok
Miesto nakladania s odpadmi: LB Plast, s.r.o., Brehy 459, 968 01 Nová Baňa
Tento súhlas sa vydáva na dobu určitú: do 30.01.2027

Technické požiadavky zariadenia:
- v zariadení sa nachádzajú tieto technické zariadenia: 3 ks nožových drvičov, triediaca elektrostatická linka, 3
kusy pulverizérov, 2 kusy triediace sitá, optický triedič SEA, detektor nemagnetickývh kovov, pomocné dopravné
a manipulačné zariadenia, dopravné pásy, vysokozdvižné vozíky ap.,
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
podaním na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, Žarnovica (§ 53 a
§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
Mgr. Ivana Borgulová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10310

Doručuje sa
LB Plast s.r.o., Brehy 459, 968 01 Brehy, Slovenská republika
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