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Rozhodnutie
o zmenu súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy

Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad Trenčín“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva, podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 107 písm. g) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe
žiadosti spoločnosti BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, IČO: 36 300 225
(ďalej len „žiadateľ“) doručenej dňa 24.03.2021

mení

podľa § 114 ods. 1, písm. a) bodu 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia
v Trenčíne, odboru starostlivosti o životné prostredie č. KÚŽP 2009/00757-2 Kš zo dňa 21.10.2009, v znení
rozhodnutia č. KÚŽP 2012/378/11855 Jk zo dňa 07.06.2012 a v znení rozhodnutí Okresného úradu Trenčín č. OU-
TN-OSZP2-2015/007669-002 JAN zo dňa 21.04.2015, č. OU-TN-OSZP0-2016/032877-002 zo dňa 28.10.2016,
č. OU-TN-OSZP2-2017/037092-002 JAN zo dňa 21.12.2017 a č. OU-TN-OSZP2-2019/013567-002 JAN zo dňa
05.04.2019 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o
odpadoch nasledovne:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňa zoznam prepravovaných nebezpečných druhov odpadov zaradených v
zmysle prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „katalóg odpadov):

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 13 iné hydraulické oleje
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 08 02 iné emulzie
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
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20 01 15 zásady
20 01 19 pesticídy
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti *)

Ostatné časti rozhodnutí č. KÚŽP 2009/00757-2 Kš zo dňa 21.10.2009, v znení rozhodnutia č. KÚŽP
2012/378/11855 Jk zo dňa 07.06.2012 a v znení rozhodnutí Okresného úradu Trenčín č. OU-TN-
OSZP2-2015/007669-002 JAN zo dňa 21.04.2015, č. OU-TN-OSZP0-2016/032877-002 zo dňa 28.10.2016, č.
OU-TN-OSZP2-2017/037092-002 JAN zo dňa 21.12.2017 a č. OU-TN-OSZP2-2019/013567-002 JAN zo dňa
05.04.2019 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o
odpadoch zostávajú nezmenené. Rozhodnutia je potrebné uchovávať spoločne počas doby ich platnosti.

Odôvodnenie
Žiadateľ požiadal dňa 24.03.2021 Okresný úrad Trenčín o zmenu rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia
v Trenčíne, odboru starostlivosti o životné prostredie č. KÚŽP 2009/00757-2 Kš zo dňa 21.10.2009, v znení
rozhodnutia č. KÚŽP 2012/378/11855 Jk zo dňa 07.06.2012 a v znení rozhodnutí Okresného úradu Trenčín č. OU-
TN-OSZP2-2015/007669-002 JAN zo dňa 21.04.2015, č. OU-TN-OSZP0-2016/032877-002 zo dňa 28.10.2016,
č. OU-TN-OSZP2-2017/037092-002 JAN zo dňa 21.12.2017 a č. OU-TN-OSZP2-2019/013567-002 JAN zo dňa
05.04.2019 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o
odpadoch, z dôvodu doplnenia zoznamu prepravovaných nebezpečných druhov odpadov.

Žiadosť o zmenu rozhodnutia obsahovala kópie rozhodnutí, ktoré boli udelené na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákon o odpadoch a zoznam požadovaných nebezpečných
druhov odpadov v zmysle katalógu odpadov na doplnenie.

Správny poplatok bol uhradený v hodnote 4,- eur, čo bolo preukázané predložením potvrdenia o úhrade správneho
poplatku č. ID: N01-240321-0511 zo dňa 24.03.2021, v zmysle položky 162 písm. y) zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 114 ods. 1, písm. a) bod 2 zákona o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva z
vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť, ak dôjde k zmene skutočností
rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že predložená žiadosť o zmenu vyššie uvedeného rozhodnutia tunajšieho úradu obsahovala všetky
predpísané náležitosti, rozhodol Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce 86, 956 32  Livinské Opatovce, Slovenská republika


