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oDBoR sTARoSTLIVosTI o ŽrvoľľÉľnosľREDIE
oddelenie štátnej správy vôd a vybľaných z|ožiek
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ROZHODNUTIE

okľesný trad Ži|iĺa' odbor staľostlivosti o životnéprostredie, oddelenie štátnej správy vôd
a vybran;fch zloŽiek Životného prostľedia kľaja (ďalej len okľesný úrad v sídle l<raja Žilina),
ako príslušnýoľgĺán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 4 ods. I zákoĺa
č,. 52512003 Z.z. o štátnej správe staľostlivosti o Životné prostredie a o zÍnene a doplnení
niektoých zákonov v zľreĺineskorších predpisov a podľa $ 107 písm. g) zákona č).79l20l5
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov
(zakon oodpadoch) apodľa zákona č.7tll967 Zb. o spľávnom konaní vznení neskoľších
predpisov, na zžl<|ade žiadosti spoločnosti

T*T, a.s., A. Kmet'a 18,010

0l

Ži|ina,lčo: 36

400 49t

ment
podľa$l14ods. 1písm.a)zŕkonaoodpadochvspojitostis$97ods. 18zákonaoodpadoch
ľozhodnutie okľesného úradu Zilina, odbor starostlivosti o životnéprostredie,
č,. oU-ZA-osZP2-20t6l026926-002lKon zo dŤru 04. 07. 2016, ktorým bol udelený súhlas
spoločnosti T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČo 36 40O 49l, na pľepľaw
nebezpečných odpadov pľesahujúcu Ínemný obvod okľesného úľaduapľepraw
nebezpečných odpadov pľesahujúcu územie kĺaja od pôvodcov odpadov z celého územia SR
do prevádzky Žiadateľa Zbeňa odpadov Žilina _ PovaŽský Chlmec, paľc. č. I354lIl
v k. ú. PovaŽský Chlmec, nasledovne:
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Zvýrokovej časti ľozhodnutia, ktorá sa vďahuje na prepravu nebezpečných odpadov
zaradeĺýchpodľavyhlášky MŽP SR č).36512015 Z'z.,ktorousa ustanovuje Katalóg odpadov,
v zneni neskorších predpisov, pod kódom anázvom sa v.vpúšťajútieto druhy odpadov:
Kód

Kategóľia

Názov odpadu

odpadu

odpadu
t4 06 02

Iné halogénové rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

16 01 08
16 02 t5

Dielce obsahuiúce ortuť
Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení

N
N
N

Výrok rozhodnutia v časti, ktorá stanowje čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, sa dopĺňa
nasledovne:
Súhlas na prepľavu nebezpečných odpadov platí od 01. 04. 202l do 30. 04. 2025.

ostatné časti roáodnutia okĺesnéhouľadu Žilina, odboľ staľostlivosti o životné
č. oU-ZA-oSZP2-20l6l026926-002lKon Zo dňa 04. 07. 2016,

prostredie,

ostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou.

odôvodnenie
okresnému uradu v sídle l<raja Žilrina bolo dňa 08' 12. 2020 doručenépodanie spoločnosti
Žilina, tČo: :o 40O 49|, ktoým žiada o udelenie súhlasu,
T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010
ľesp. predĺženie platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov pľesahujúcu územný
obvod okľesnéhouľadu aprepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kľaja, ktoqý
mu bol udelený ľozhodnutímokľesného úradu Zilina, odbor starostlivosti o životne
prostľedie, č. oU-ZA-osZP2-20l6l026926-002lKon zo dňa 04. 07. 2016. Dňom doručenia
Žiadosti bolo začatésprávne konanie.

0l

Žiadateľovi nie sú zstáme žiadne závažĺeskutočnosti, ktoľéby mohli ovplyvniť doterajší
spôsob nakladania s odpadom. od vydania posledného súhlasu nedošlo k zmene skutočností,
ktoré boli rozhodujúce pre udelenie súhlasu.
Žiaďateľ v žiadosti o %nenu udeleného súhlasu, resp. o predĺŽenie platnosti súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov pľedložil náležitosti v zmysle $ 24 ods. 3 a 4 vyhlášky
č.37ll20I5 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoveniazákona o odpadoch.

K žiadosti boli pľedloženénasledujúce prílohy

_
-

:

zo7Ínmdruhov odpadov, ktoľésa budú prepľavovať
kópia súhlasu, na zák|ade ktoľého sa činnosťvykonáva v čase podania Žiadosti,
životne prostľedie,
roáodnutie okľesného uradu Ži|ina, odbor staľostlivosti
č. oU -Z A-oszPz-z}t 6 l 026926-002/I(on zo dňa 04. 07 . 20 l 6,
kópia súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, rozhodnutie
okľesného uradu Ži|ina, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, č. }IJ-ZA-OSZP3
-20I6l0l6070-003lDeb zo dňa 26. 04. 2016 a jeho zmena - rozhodnutie okľesného

o
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uradu Žilina, odbor starostlivosti

o

životnéprostredie,

č. oU-ZA-osZP3

-2020l02ll72-003lDeb zo dňa 05. 05.2020
kópia aktuálneho súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepravy
v ľámci okĺesu Žiliĺa, rozhodnutie okresného úľadu ŽiIina, odboľ staľóstlivosti
o životnéprostľedie, č. oU-ZA-osZP3-2020/050466-002lDeb zo dŕn 16. 12.2020
kópie zmlúv na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a meškodnenia
nebezpečných odpadov, s ktoqými sa nakladá

Zvýrokovej časti rozhodnutia, ktoľá sa vďahuje na prepravu nebezpečných odpadov
zaradenýchpodl'a vyhlášky MŽP SR č' 36512015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
v zneni neskorších predpisov, pod kódom anázxom boli vypustené dľuhy odpadov
14 06 02 a 16 01 08, nakoľko k týmto dľuhom odpadov žiadateľ nepľedloŽil kópie zmlúv
na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia azneškodnenia nebezpečných odpadov
a druh odpadu 16

02 15, nakol'ko tento druh odpadu nie je uvedený v rozhodnutí

-oszP3-20l6l0l6070-003lDeb

zo dňa 26. 04.

č,.

)U-ZA

2016, ktoým bol udelený súhlas

naprevádzkovanie zariadenianazbet odpadov' okľesný uľad v sídle kľaja Žilinaje príslušný
udeliť súhlas v zmysle $ 97 ods. 1 písm. f zákona o odpadoch na prepravu nebezpečných
odpadov iba do zaiadeni na zhodnocovanie alebo meškodňovanie odpadov alebo zaľiadení
nazber odpadov nachádzajicich sa nauzemí Žilinského kľaja, t. j. na pľepravu nebezpečných
odpadov z celého územia SR do konkľétnej prevádzky zariadenia umiestnenej v Žilinskom
kľaj i' Roáodnutie udelí prevádzkovateľovi takéhoto zaĺiadenia.
Súhlas na prepľavu nebezpečných odpadov možno podľa $ 97 ods. 17 zákona o odpadoch
udeliť len na určitý,čas,tj. najviac na päťrokov. Podl'a $ 97 ods. 18 sa platnosť súhlasu
podľa ods. 17 pľedlži, ak nedošlo kzmene skutočností,ktoré sú ľozhodujúce na vydanie
súhlasu, a ak sa Žiadost' o predĺŽenie súhlasu doručípľíslušnémuorgánu štátnej správy
odpadového hospodáĺstva najneskôr tľi mesiace pľed skončením platnosti súhlasu.

Tunajšíurad udelil Žiadateľovi súhlas na dobu od 0l . 04. 202I do 30. 04. 2025, pričom
vychádzal z podmienky upravenej v citovanom ustanovení zékona o odpadoch a z platnosti
súhlasu okľesnéhoúľaduŽilina, odbor starostlivosti o životnéprostľedie, č,. }IJ-ZA-OSZP3
-2020l02ll72-003lDeb zo dňa 05. 05. 2020 na pľevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Nakoľko žiadost' spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočný podklad pľe Znenu
rozhodnutia vo veci predĺženíaplatnosti súhlasu na pľepravu nebezpečnýchi odpadov
ažiadateľ dodržal podmienky ustanovenia $ 97 ods. 18 zákona o odpadoch' tunajší úrad
upustil od ústneho pojednávania a vykonania ohliadky podľa $

2l

správneho poriadku.

Na platnosť rozhodnutia okľesného úľaduŽilina, odbor staľostlivosti o Životné pľostľedie,
č. oU-ZA-osZP2-20l6l026926-002lKon zo dňa 04. 07. 2016, ktorým bol udelený súhlas
na prepľaw nebezpečných odpadov sa vďahuje ustanovenie $ 135 ods. 18 zákonač.79l20l5
Z.z. o odpadoch a o ZÍnene a doplnení niektorých zĺĺkonov,v zmysle ktoľého,rozhodnutia
vydané podl'a doterajších pľedpisov na úseku odpadového hospodárstva sa považujú
zarozhoďnutia vydané podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.
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Žiaaateľ zaplatil spľávny poplatok v hodnote 4,00
€ formou potvrdenia o úlľade správneho
poplatku v súlade spoloŽkou 162 písm. y) zákonač.l45/l9g5
Z.z. osprávnych poplatkoch
v znení neskoľšíchpľedpisov.

Na

základe vyššieuvedených skutočností bolo rozhodnuté
tak, ako
vo qýľokovej časti tohto ľoáodnutia.

je

uvedené

Poučenie:
Proti tomuto ľozhodnutiu je moŽné podať odvolanie
v zmysle $ 53 a 54 zákona č.7l/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskoršíchpredpisov do 15
dní odo dňa oznámenia ľozhodnutia
na okľesný trad Žilina, odbor starostlivästĺ. o
pľostľedie, oddelenie štátnej správy vôd
_zĺvoáe
a vybraných zložiekŽivotného prostredia
Waja,vysotojtolákov 8556 /33 B,0l0 08 Ž i l i n a.
Toto ľozhodnutie nie je p'".kúmatelne šĺáo;',p"ŕi;i
nebol vyčerpaný riadny opravný
prostriedok
v rrámci správneho konania.

I

i

/,ľ
Ing. arch. Pa
vedúci

Doručuje sa:

1. TfT,

a.s.,

A. Kmet'a 18, 010

0l

Žilina

Na vedomie
okľesný iradŽil.ina, osZP 3, Vysokoškolĺĺkov
Ĺv vJJvI
8556/338,0l0
JJ
08 Žilina
2. SrŽP - IoH, Legionárska s, oio "ol ňí{i^ 'J
3' MZP SR, odboľ odpadového hospodiáľstva, Námestie Ľ' Štúrač.
1, 812 35 Bľatislava
4. Spis

l
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