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ROZHODNUTIE
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Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa
ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 104
ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 108 ods.l písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch"), príslušným orgánom
štátnej správy v odpadovom hospodárstve a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov
pre
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Miesto nakladania s odpadmi:

Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o., Partizánska
1043/84, 966 81 Žarnovica
mení

v zmysle § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov vydaný Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici č.
B/2013/00419/ZC-HF zo dňa 04.06.2013 podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 97 ods.l písm.d) zákona č. 79/2015
o odpadoch) zmenené rozhodnutiami č. OU-ZC-OSZP-2016/000231 zo dňa 18.03.2016, č. OUZC-OSZP-2016/000985 zo dňa 04.08.2016 a č. OU-ZC-OSZP-2017/000302 zo dňa 14.02.2017
nasledovne
Do zoznamu druhov odpadov vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňajú odpady
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov a to
Kat. č.
odpadu
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Názov druhu odpadu
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Povinnosti oprávneného:
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Všetky povinnosti oprávneného vydané v pôvodnom súhlase pre žiadateľa pod číslom
B/2013/00419/ZC-HF zo dňa 04.06.2013 na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
vydaného Obvodným úradom životného prostredia Banská Štiavnica podľa § 7 ods. 1 písm. d)
zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. a jeho zmien, vydaných Okresným úradom Žarnovica,
odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-ZC-OSZP-2016/000231 zo dňa
18.03.2016, č. OU-ZC-OSZP-2016/000985 zo dňa 04.08.2016 a č. ,OU-ZC-OSZP-2017/000302
zo dňa 14.02.2017 zostávajú v platnosti.
,
Táto zmena tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov č. B/2013/00419/ZC-HF zo dňa 04.06.2013 v znení jeho zmien
vydaných pod č. OU-ZC-OSZP-2016/000231 zo dňa 18.03.2016, č. OU-ZC-OSZP-2016/000985
zo dňa 04.08.2016 a č. OU-ZC-OSZP-2017/000302 zo dňa 14.02.2017
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch nie sú vydaním tohto
rozhodnutia dotknuté.

ODÔVODNENIE

Okresnému úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa
03.05.2017 od spoločnosti Mestský podnik služieb Žarnovica, Partizánska 1043/84, 966 81
Žarnovica doručená žiadosť o zmenu súhlasu č. B/2013/00419/ZC-HF zo dňa 04.06.2013 na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 7 ods.l písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch, pre prevádzku spoločnosti Mestský podnik služieb Žarnovica, Partizánska
1043/84, 966 81 Žarnovica, vrátane zberného dvora, spočívajúcu v doplnení odpadov.
Ako podklady pre posúdenie podania slúžili nasledovné doklady:
• Žiadosť
• Kópie rozhodnutí
• Správny poplatok
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie vec posúdil a zistil, že
platnosť rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia Banská Štiavnica č.
B/2013/00419/ZC-HF zo dňa 04.06.2013 končí dňom 30.04.2018. Pred uplynutím tejto doby
bude potrebné požiadať Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie
o vydanie nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného
dvora, nakoľko od 01.01.2016 vstúpila do platnosti nová legislatíva v odpadovom hospodárstve
a bude potrebné zosúladiť paragrafové znenie podľa platnej legislatívy.
Napriek vyššie uvedenému, t.j napriek okolnosti, že od 01.01.2016 vstúpila do platnosti
nová legislatíva v odpadovom hospodárstve, boli Okresným úradom Žarnovica, odborom
starostlivosti o životné prostredie v roku 2016 vydané dve rozhodnutia (č. OU-ZC-OSZP2016/000231 zo dňa 18.03.2016 a č. OU-ZC-OSZP-2016/000985 zo dňa 04.08.2016) a v roku
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2017 bolo vydané jedno rozhodnutie (č. OU-ZC-OSZP-2017/000302 zo dňa 14.02.2017),
ktorým bolo zmenené pôvodné rozhodnutie č. B/2013/00419/ZC-HF zo dňa 04.06.2013.
Vzhľadom na túto okolnosť, ako aj vzhľadom na okolnosť, že sa jedná o zmenu rozhodnutia
spočívajúcu v doplnení jedného druhu odpadu, Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bolo
spoplatnené kolkovou známkou vo výške 4 €, v súlade s položkou č. 162 písm.y) Sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.

Poučenie;
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresnom
úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže
byť preskúmaná súdom.
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Mgr. Ivaíla B ú c i o v á
vedúca odboru

Doručí sa:
1. Mestský podnik služieb Žarnovica, Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica

Na vedomie:
2. Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica
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