OKRESNÝ ÚRAD ŽARNOVICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bystrická 53

966 81 Žarnovica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Žarnovica

OU-ZC-OSZP-2020/001007-002

11. 08. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Zmena rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod. 2 zákona o odpadoch
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 2 ods. 3 a 6, § 3
ods.1 písm.e) zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný štátny orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej
dňa 11.08.2020
mení
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod. 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-ZC-OSZP-2019/001078 zo dňa 08.08.2019 ktorým bol udelený súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch pre žiadateľa:
Obchodné meno : LB Plast, s.r.o.,
Sídlo : Brehy 459, 968 01 Nová Baňa
IČO : 47 944811
Miesto nakladania s odpadmi : Brehy 459, 968 01 Nová Baňa
Zmena rozhodnutia spočíva doplnení nových odpadov do prevádzkového poriadku a teda aj do vyššie uvedeného
rozhodnutia a to nasledovne:
Kat. číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
170203 Plasty O
160119 Plasty O
120105 Hobliny a triesky z plastov O

1/2

Zároveň sa týmto s ch v a ľ u je z m e n a aj aktualizácia prevádzkového poriadku s názvom „Prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov“ aktualizácia č. 1 – júl 2020, ktorý bol aktualizovaný v dôsledku
navýšenia druhov odpadov.
Vo zvyšku zostáva rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZCOSZP-2019/001078 zo dňa 08.08.2019 o udelení súhlasu na na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov nezmenené, pričom táto zmena tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, nie sú vydaním tohto rozhodnutia dotknuté.
Odôvodnenie
Dňa 11.08.2020 bola na Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť
spoločnosti LB Plast, s.r.o.,, Brehy 459, 968 01 Nová Baňa ktorou žiada o zmenu rozhodnutia č. OU-ZCOSZP-2019/001078 zo dňa 08.08.2019 na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Zmena rozhodnutia spočíva v doplnení novách odpadov do prevádzkového poriakdu a aj vyššie uvedeného
rozhodnutia a aktualizácii prevádzkového poriadu.
V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
• Žiadosť
• OU-ZC-OSZP-2019/001078 zo dňa 08.08.2019
• Aktualizovaný prevádzkový poriadok.
• Správny poplatok vo výške 4,- €
Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štánej správy v odpadovom
hospodárstve môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po
vykonanom šetrení z dôvodov uvedených v § 114 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Podanie žiadosti o zmenu rozhodnutia bolo spoplatnené kolkovou známkou vo výške 4,- € v súlade s položkou 162
písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov daného v zákone č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho doručenia 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.

Mgr. Ivana Borgulová
vedúca odboru
Doručuje sa
LB Plast s.r.o.
Brehy 459
968 01 Brehy
Slovenská republika
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