
OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 820, 020 01  Púchov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2022/000459-004

Púchov
22. 02. 2022

Rozhodnutie
zmena súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Výrok
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v
zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa
§ 104 písm. d) a podľa § 108 ods. (1) písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( ďalej zákon o odpadoch) na základe oznámeného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

m e n í

podľa § 114 ods. (1) písm. a) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch rozhodnutie OU-PU-OSZP-2021/001422-005
zo dňa 08. októbra 2022, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97
ods. (1) písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov pre držiteľa odpadov:

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
IČO: 36 265 144

vo výrokovej časti takto:

d o p ĺ ň a udelený súhlas o nasledovné druhy odpadu:

katalógové číslo odpadu: názov odpadu: kategória odpadu:
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
03 01 01 odpadová kôra a korok O
20 01 08 biologicko rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 02 01 biologicko rozložiteľný odpad O
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Ostatné časti rozhodnutia OU-PU-OSZP-2021/001422-005 zo dňa 08. októbra 2022 zostávajú v platnosti a sú
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Rozhodnutia je potrebné uchovávať spolu.

Odôvodnenie
Na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, bolo 25. januára 2022 predložené podanie,
ktorého predmetom je žiadosť o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Zmena
sa týka doplnenia súhlasu o odpady katalógové číslo 020103, 020304, 030101, 200108, 200201, 200108. Odpady
je zaradený v súlade s vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení, ako
ostatný odpad.
Tunajší úrad žiadosť preskúmal a listom č.j. OU-PU-OSZP-2022/000459-002 ZG 17 zo dňa 04. februára 2022
oznámil začatie konania a nariadil na deň 17. februára 2022 ústne pojednávanie. Od miestnej ohliadky bolo upustené,
nakoľko tunajšiemu úradu sú podmienky zberu v prevádzke dostatočne známe. Na prevádzku udelil tunajší úrad
rozhodnutie č.j. OU-PU-OSZP-2021/001422-005 zo dňa 08. októbra 2021. Prevádzka sa nachádza v lokalite skládky
Podstránie, Lednické Rovne. Platnosť súhlasu je do 06. októbra 2026.
V rámci ústneho pojednávania boli doložené náležitosti, potrebné k udeleniu súhlasu: Havarijný plán, doplnený o
odpady, ktoré sú predmetom tohto súhlasu, Nájomná zmluva uzatvorená s Obcou Lednické Rovne zo dňa 1.4.2014,
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 11.7.2016. Žiadosť o doplnenie súhlasu bola odôvodnená požiadavkou
zákazníka okolitých obcí. Odpady budú zhromažďované v nádobách v závislosti od druhu odpadu, zhromažďované
budú utriedené podľa jednotlivých druhov a následne budú odovzdané na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe podľa
zákona o odpadoch.
Na ústnom pojednávania neboli zo strany účastníka vznesené žiadne pripomienky ani námietky.

So žiadosťou boli predložené nasledovné doklady:
1) Kópia rozhodnutia, ktoré žiadateľovi udelil tunajší úrad: OU-PU-OSZP-2021/001422-005/ZG17 zo dňa 08.10.
2021,
2) Havarijný plán – Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi, aktualizácia č. 1 zo dňa 20.01.2022,
3) Nájomná zmluva uzatvorená s Obcou Lednické Rovne,
4) Zmluva o zbere vedľajších živočíšnych produktov uzatvorená dňa 01.06.2018 so spoločnosťou Silver Mine, s.r.o.,
Kvášov č. 43,
5) Zmluva o odoberaní odpadu na kompostárni č. 501 434 31, uzatvorená dňa 17.1.2022 so spoločnosťou Marius
Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín,
6) Správny poplatok – predložené potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku v sume 4,00 euro, zaplatený
pri podaní žiadosti.

Nakoľko inak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov, postupoval tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Iné dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili doterajší spôsob nakladania s odpadmi u pôvodcu odpadov nie sú známe.

Správny poplatok : V zmysle zákona č. NR SR č. 145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch, zo dňa v znení neskorších
predpisov, položka sadzobníka správnych poplatkov č. 162 písm. y/, bol správny poplatok – Potvrdenie o úhrade
správneho/súdneho poplatku ID: B55-250122-0017 v sume 4,00 eura.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53, § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov,
Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07  Považská Bystrica, Slovenská republika
Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61  Lednické Rovne, Slovenská republika


