OKRESNY URAD ZILINA

odboľ staľostlivosti o životnéprostľedie
oddelenie ochrany prírody a vybraný ch zložiek životnéhopľostredia
Vysokoškolákov 8556/338, 010 og Žilina
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okľesný irad Žilina' odbor starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek Životného pľostredia, na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva ako pľíslušnýoľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zžlkona č. l80l20l3
Z. z. o otganizácii miestnej štátnej spľávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
príslušný oľgán štátnej starostlivosti o životnéprostredie podľa $ 5 zákona č. 52512003 Z. z.

o štátnej správe staľostlivosti o Životné pľostľediea o Zmene a doplnení niektoqých zákonov
a ako miestne,a vecne príslušnýoľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 108
ods. l písm. m) zákonaNR SR č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č.
7111967 Zb. o spráxnom konaniv znení neskorších pľedpisov (spľávny poriadok),

menl
podľa $ 1 14 ods.

písm. a) bod 2. zákonao odpadoch rozhodnutie tunajšieho úľadu,číslospisu:
oU-ZA-oSZP3-2020l035218-003lDeb Zo dňa 17.09.2020, vydané vo veci súhlasu
naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa'$ 97 ods. 1 písm. c) zákona
o odpadoch, spoločnosti T+T' a.s., Andľeja Kmet'a 18n 010 0l Zilina,ICo: 36 400 491, ako
prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov - optická separačná linka, paľcela
KN-C č.l249l30 k. ú. Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hľičov,umiestnená v prevádzke Centrum
zhodnotenia odpadov Dolný Hľičova Horný Hľičov,
1

vo qýrokovej časti - bod ó. Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontľoly prevddzlcy
zariadenia, nasledovne:
-

pracovná doba: pondelok _ piatok 6.00 _ 22,00 hod., sobota: 6,00 _ 14,00, nedeľa: vol'ný deň;

- kapacita

zaĺiadeniaoSl- v dvojzmennej pľevádzke nepľekĺočí8 000 toďľok.

ostatné časti rozhodnutia číslospisu: oU-ZA-osZP3.-2020l0352l8-003/Deb zo dňa
Í7.09.2020, ktoľéje platné do 31. augusta 2025 zostuĺ'ajúnezmenené.Predmetnázmenaje
neoddelitel'nou súčasťoucitovaného rozhodnutia.
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Pľevádzkovateľ zariadenia na zbeľ odpadov - spoločnosť T+T, a.s., Andľeja Kmeťa l8,
010 01 Žilina, poŽiada| tunajší úľaddňa 27.0|.2022 o udelenie Zmeny súhlasu vydaného
rozhodnutím číslospisu: oU-ZA-oSZP3-2020l0352I8-003lDeb Zo dňa 17.09. 2020,
pĺe zariadenie na zhodnocovanie odpadov optická sepaľačná linka, paľcela KN-C č. I249l30k.
ú. Dolný Hričov, 013 4l Dolný Hľičov,umiestnené v prevádzke Centrum zhodnotenia odpadov
Dolný Hričov a Horný Hričov. Dňom podania bolo zaéatésprávne konanie v tejto veci.
Vzhl'adom na skutočnosť, Že účastníkkonania _ územne dotknutá obec Dolný Hričov
pľedložilazáväzné stanovisko k predmetnej veci, správny oľgán štátnej správy odpadového
hospodárstva upustil v tomto prípade od upovedomenia o začatíkonania a ústneho
pojednávaniapodľa $ 18 a 21 spľávneho poriadku.
Žiadateľ pľedloŽil žiadosť vypľacovanúv súlade s $ 21 vyhlášky IrĺŽp sn č.37I\2OI5
ktorou
sa vykonávajú niektoľé ustanovenia zákona o odpadoch v zneni neskoľších
Z. z.,
pľedpisov a v prílohe predloŽil aktualizovaný dokument Prevádzkový poriadok zariadenia,
záväzné stanovisko územne dotknutej obce Dolný Hľičov,čis|o:20221173 zo dťn26.01.2022,
bez nálmíetok alebo pripomienok, vo fotokópii rozhodnutie číslospisu: oU-ZA-osZP320201035218-003/Deb zo dňa17.09.2020 a rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní čj.: oUZA-osZP3-202Il0I4224 zo dňa 07'10.202I, ktoqým bola oznámeĺéĺzmena navrhovanej
činnosti, ktorá sa týka navýšenia kapacity za:ĺÍadenia zo 4 000 toďľok na l0 000 toďľok,
otvorením druhej pracovnej zmeny azavedením novej pracovnej doby.

okĺesný tľadŽiltin4 odbor staľostlivosti

o životnéprostľedie, oddelenie ochľany pľírody

a vybraných zložiek Životného pľostredia' ako vecne a miestne príslušnýorgán štátnej správy

odpadového hospodáľstva konštatuje, že boli splnené zákonrlé podmienky pre udelenie Zmeny
súhlasu naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v takom rozsahu, v akom
bola udelená.

Žiadateľ zap|atil spľávny poplatok potvľdením o úhĺadesprávneho poplatku listinnou
foľmou v hodnote 4,00 EUR v súlade s poloŽkou 162 písm. y) zál<oĺaNR SR č.14511995 Z. z'
o správnych poplatkochv znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa $ 54 zákona č. 7tl1967 Zb. o správnom
konaní v zneĺi neskorších pľedpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na okľesný irad ŽiIina, odbor staľostlivosti o životnépľostľedie, Vysokoškolákov 8556/338,
010 08
1:

Žilina.
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3. strana k ľozhodnutiu č. spisu:

oU-ZA-osZP3-2022l0I2352-002lDeb

Toto ľozhodnutie nie je preskúmatel'né súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný ľiadny opravný
prostriedok v ľámci spľávneho konania.
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Doručuie sa:

íĺ ľ*i,a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 ú Žiitina
2./ obec Dolný Hričov, staľosta obce, obecný uľad v Dolnom ľ.Iľičove,osloboditeľov 131/35,
013 41 Dolný Hričov
?,
Zakladá sa:

lx spis

