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odbor starostlivosti o životnéprostredie
ie ochrany prírody a vybr aný ch zložiek životnéhopľo stľedia
Vysokoškolákov 8556/338, 010 o8 Žitina

ROZHODNUTIE
Číslospisu oU-ZA-oS ZP 3 -2022l0 1 0460-00

2

v Žilinedňa25.0I.2022

lD eb

okľesný tnad Žilina, odboľ starostlivosti o životnépľostredie, oddelenie ochľany
pľírody a vybraných zložiek životného pľostredia, na úseku štátnej spľávy odpadového
hospodáľstva ako pľíslušnýorgán miestnej štátnej spľávy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizác1i miestnej štátnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov' ako
príslušný oľgán štátnej starostlivosti o životnéprostľedie podľa $ 5 zákona č,. 52512003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životnéprostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
a ako miestne a Vecne pľíslušnýoľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 108
ods. 1 písnr. m) zákona NR SR č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaniv zneni neskorších pľedpisov (správny poriadok),

menl
podľa $ l 14 ods. 1 písm. a) bod 2. zákoĺa o odpadoch rozhodnutie okľesného úradu Žitina
číslooU-ZA-oSZP3-2016l02246l-003lDeb zo día 14.06.2016, vydané vo veci súhlasu
naprevádzkovanie zaňadenianazber odpadov podľa $ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
pľevádzkovateľovi zariadenia na zbet odpadov _ spoločno sti
:

T+T' a.s., Andľeja Kmeťa 18, 010 01Ži|ina,lČo: :o 4OO 49I
Zbería odpadov v Dolnom Hľičove, čísloparcely 1249ĺ31,1249132 k ú.
Dolný Hľičov,013 41 Dolný Hričov

pre pľevádzku:

tak, Že doplňa do výrokovej časti citovaného rozhodnutia druhy odpadov, zaradene podľa
vyhlášky ľĺŽpsn č.36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneĺineskorších
predpisov:
kód odpadu
16 02

t4

z0 0r 36

nánov odpadu
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
vyradené elektrické a elektľonicke zariaďenia iné ako uvedené v
Z0 0I 21,20 01 23 a20 0l 35

kategória

o
o

\
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ostatné časti citovaného rozhodnutia, ktoré je platné do 31. ianuára 2025 zostávajil
nezmenené. Predmetná zmenaje neoddeliteľnou súčasťourozhodnutia číslooU-ZA-osZP320l 6/02246 l -003/Deb zo dňa 14.06'2016'
Učastníkkonania podľa $ 114 ods. 4 zákona o odpadoch - obec Dolný Hričov, vydal
záväznéstanovisko k predmetnej veci beznámietok alebo pripomienok.

odôvodnenie
Pľevádzkovateľ zariadenia na zbeľ odpadov - spoločnosť T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18,
0l0 0l Žilina, požiadal tunajšíúrad dňa l4.Ol.2022 o udelenie Zmeny platného súhlasu
vydaného ľozhodnutím číslooU-ZA-oSZP3-20I6l02246I-003lDeb zo dňa 14.06.2016,
platným do 31 . mája 2021 pre pľevádzku Zbeďĺa odpadov v Dolnom Hričove, čísloparcely
I249l3l,l249l32 k. ú. Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hľičov.Dňom podania bolo začatésprávne
konanie v tejto veci. Vzhľadom na skutočnosť,že účastníkkonanie obec Dolný Hričov
predloŽil záväzné stanovisko k pľedmetnej veci, správny orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva upustil v tomto pľípade od upovedomenia ústneho pojednávania podľa $ 18 a 21
správneho poľiadku.
Žiadateľ pľedložilŽiadosť vypracovanú v súlade s $ 22 vyhlášky irĺŽp sn č.37tlzots
Z. z., ktoľou sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov a v prílohe predloŽil aktualizovaný dokument Prevádzkový poľiadok zariadenia
na zber odpadov v Dolnom Hľičove,vo fotokópii platné ľozhodnutie číslospisu: OU-ZAoszP3-20l6l02246l-003lDeb zo dňa 14.06.2016' platnú zmluvu uzatvoľenú vo veci odberu
doplnených dľuhov odpadov s autoľizovanou organizáciou pľe nakladanie s elektroodpadom
azáväzne stanovisko územne dotknutej obce Dolný Hričov čís|o:2022150 zo dňa 12.01 .2022,
bez námtetok alebo pripomienok.

okľesný iradŽilina, odboľ staľostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochľany príľody
a vybraných zložiek Životného pľostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva konštatuje, že boli splnene zákonné podmienky pre Zmenu súhlasu
naprevádzkovanie zariadenianazber odpadov v takom rozsahu, v akom bol udelený.
Ziadateľ zaplatil spľávny poplatok potvrdením o úhrade správneho poplatku v hodnote
4,00 EUR v súlade s položkou 162 písm. y) zákona NR SR č,.14511995 Z. z' o spľávnych
poplatkoch v zneni neskorších pľedpisov.
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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 oznáttleniarozhodnutia
na okľesný irad Žilina, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, Vysokoškolákov 8556/338'
010 08 Žilina.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľnésúdom, pokiaľ nebol vyčeľpanýriadny opravný
prostriedok v rámci správneho konania.
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Ing. arch.

tz

Doručuje sa:
ty.lT+T,a.s., Andľeja Kmeťa 18, 010 Ol Žilina
2.l obec Dolný Hričov, staľosta obce, obecný úrad v Dolnom Hľičove, osloboditeľov
I3l l35, 0I3 41 Dolný Hričov
Zakladá sa: lx spis
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