oKRESNÝ URAu Žrr,rľĺ

odbor starostlivosti o životnéprostredie
oddelenie ochľany pľíľodya vybt aný ch zložiek životnéhoprostredia
Vysokoškolákov 8556/338, 010 os Žitina

ROZHODNUTIE

Číslospisu oU-ZA-oS ZP3

-2020 l05 l 56 1 -00 2 lDeb

v

Ži|ine dňa 2I. 12.2O2O

okĺesný Írad Žilina, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany
prírody a vybraných z|ožiek životnéhoprostredia, na úseku štátnej spľávy odpadového
hospodáľstva ako pľíslušnýoľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej spľávy a o zmene a doplnení niektoných zákonov, ako
príslušný orgán štátnej starostlivosti o Životné prostredie podľa $ 5 zákona č). 52512003 Z. z.
o štátnej správe staľostlivosti o Životné pľostľedie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako miestne a vecne príslušnýorgrín štátnej správy odpadového hospodiĺľstva podľa $ 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zžkona č.
7111967 Zb. o spľávnom konaniv znení neskoľšíchpredpisov (správny poriadok),

menl
podl'a $ 1l4 ods. 1písm. a) bod 2.zákonao odpadochľozhodnutie okľesného úradu Žilina
číslospisu: oU-ZA-oSZP3-20l6l016073-003lDeb zo díla27.04.2016, udelené vo veci súhlasu
naprevádzkovanie zariadenianazber odpadov podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
pľevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov _ spoločnosti:
pre prevádzku

T+T' a.s., Andľeja Kmetoa 18,010 01 Žiľna, IČo: :o 40O 4gl
Zbería odpadov, ul. Jánošíkova 14, 010 01Žilina,vo qýľokovej časti:

1/ dopĺňa druh odpadu, zaradený podľa vyhlášky IrĺŽp sn
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskoľšíchpredpisov:
kód odpadu
20 01 04

názov odpadu
obaly z kovu

2l mení dobu platnosti rozhodnutia do 30. novembľa 2025.

č. 36512015 Z. z., ktorou

sa

kategória

o
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ostatné časti rozhodnutia číslospisu: oU-ZA-osZP3-201'6l0I6073-003lDeb zo din
27.04.2016' ktoľébude platné do 30. novembra 2025 ,zostávajúnezmenené. Predmetná Zmena
je neoddelitel'nou súčasťouľozhodnutia číslospisu: oU-ZA-oSZP3-20l6l016073-003lDeb zo
dŤn27.04.2016. V súlade s $ 135f zrĺkona o odpadoch platnosť rozhodnutia vydaného pred 1.
januarom 2021 nebude moŽné pľedlžovať.

odôvodnenie
Prevádzkovateľ zariaďenia na zber odpadov - spoločnosť T+T, a.s., Andľeja Kmet'a 18,
010 0l Žilina (ďalej len"žiadateľ"),požiadál tunajší úrad dňa 16.12.2020 o udélenie Zmeny
platného súhlasu naprevádzkovanie zariadenianazber odpadov, vydaného ľozhodnutím číslo
oU-ZA-oSZP3-20l6l016073-003lDeb zo dila27.04.2016' (ktoľébolo platné do 31. marca
202I), pre prevádzkuZbeňaodpadov, ul. Jánošíkova14, 010 01 Žilina. Dňom podania bolo
začatésprávne konanie v tejto veci.
Žiadateľ v podaní predložil žiadosťvypracovanú v súlade s $ 22 vyhlášky vĺŽp sR e.
37Il20I5 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov a v prílohe predloŽil aktua|izovaný dokument Prevádzkor1i poriadok
zariadeĺianazber odpadov a opatľenia pre pľípad havĺĺľiepre pľevádzkuZbeňa odpadov, ul.
Jánošíkova 14, 010 0l Žilina, vo fotokópii platné rozhodnutie číslospisu: oU-ZA-osZP320I6l0I6073-003lDeb zo dňa 27.04.2016, platnú zmluvu uzatvoľenú vo veci odberu
doplneného druhu odpadu azáväzné stanovisko územne dotknutej obce, ktoľou je Mesto Žilina,
vydané pod číslom:2I933l2020-l90555l2020-oSVPŽp-Hnp zo dňa IO.12.2020,
bez nélmietok alebo pľipomienok.

Správny orgán štátnej správy odpadového hospodársfua vzhľadom na podľobne
vypracovanú Žiadosť s pľedloženímaktualizovaného dokumentu Prevádzkový poriadok
zariaderua na zber odpadov a opatrenia pľe prípad haváľie pre prevádzku Zbeňa odpadov, ul.
Jánošíkova 14, 010 01 Žilina a záväzne stanovisko ďalšieho účastníkakonania - územne
dotknutej obce MestaŽilina,bez námietok alebo pripomienok upustil od ústneho pojednávania

podľa $ 18 správneho poriadku.

okĺesný :úradŽilina odbor starostlivosti

o Životné prostľedie, oddelenie ochľany príľody
a vybraných zloŽiek Životného prostľedia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej spľávy

odpadového hospodárstva konštafuj e, žeboli splnené zákonne podmienky pre udelenie zmeny
súhlasu naprevádzkovanie zariaderuaĺazber odpadov v takom ľozsahu, v akom bol udelený.

Žiadateľ zaplatíl správny poplatok potvrdením o úhľade spľávneho poplatku v hodnote
4,00 EUR v súlade s položkou 162 písm. y) zákona NR SR č.I45ll995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskoľšíchpredpisov.

3. stľana k ľozhodnutiu č. spisu:

oU_ZA-oSZP3-2020l05156l-002lDeb

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je moŽno podať podľa $ 54 zákonač:.7111967 Zb. o spľávnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámeniaľozhodnutia
na okľesný irad Žilina, odbor staľostlivosti o životnéprostredie, Vysokoškolákov 8556/338,
010 08 Žilina.

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľnésúdom, pokiď nebol vyčerpaný riadny opľavný
prostriedok v rámci správneho konania.
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Ing. arch.
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Doručuje sa:

y'.lľ+r, a.s., Andľeja Kmeťa 18, 010 ol Žilina

2./ Mesto Žilina, primátoľ mesta, zast. Mestský urad
011 31 Zilina
Zakladása: lx spis

v Žiline,Námestie

obetí komunizĺnu 7,

