
  
 

 

Číslo spisu: OU-VK-OSZP-2018/001150                                                Veľký Krtíš,   29.01.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZHOD�UTIE 
 
Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
správy  podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s  
§ 5 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 § 108 ods. 1 písm. m) zákona 
č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),   
 

m e n í 
 

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 1 a v  súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch rozhodnutie 
vydané Obvodným úradom životného prostredia Veľký Krtíš č. 2013/00600 zo dňa 09.05.2013, 
právoplatné dňa 29.05.2013, platné do 30.04.2018, ktorým bol podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona 
č.223/2001Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený súhlas na 
zhodnocovanie odpadov  činnosťou R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou 
z činností R1 až R11 
 
pre držiteľa  odpadov: 
Obchodné meno:  Marius Pedersen, a.s.       
Sídlo:                    Opatovská 1735      
                              911 01  Trenčín       
IČO: 34 115 901 
Prevádzka : Škultétyho 37, Veľký Krtíš  
Areál „ Regionálnej skládky Veľký Krtíš, Priemstav „ k. ú. Veľký  Krtíš 
     
takto: 
bod 4 znie : 
4. Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: od 01.05.2018 do 30.04.2023 
 
Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Veľký Krtíš  č. 2013/00600 zo 
dňa 09.05.2013, právoplatné dňa 29.05.2013 ostávajú nezmenené.   
 
  

Odôvodnenie 
         
      Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín, prevádzka Veľký Krtíš v zastúpení Tomášom 
Laurom, regionálnym riaditeľom splnomocneným na zastupovanie, listom zo dňa 16.01.2018 
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požiadala o zmenu súhlasu na zhodnocovanie odpadov vydaného pod č. 2013/00600 zo dňa 
09.05.2013. Zmena sa dotýka  času platnosti súhlasu a to do 30.04.2023.   
Spolu so žiadosťou boli predložené tieto doklady: 
- zaplatený správny poplatok formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku, vydaného  

Slovenskou poštou, a.s., vo výške 4 eurá - Položka 162 písm. y) Sadzobníka správnych  
poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu o správnych poplatkoch,  

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín  k dátumu 16.10.2017, vl. č. 54/R, 
- Plnomocenstvo štatutárnych zástupcov spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Trenčín zo dňa 

11.12.2017 vystavené pre Tomáša Laura, riaditeľa prevádzky Veľký Krtíš na zastupovanie,  
- Rozhodnutie vydané Obvodným úradom životného prostredia Veľký Krtíš č. 2013/00600 zo 

dňa 09.05.2013, právoplatné dňa 29.05.2013, ktorým bol podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona 
č.223/2001Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov udelený súhlas na 
zhodnocovanie odpadov  činnosťou R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou 
z činností R1 až R11, platný do 30.04.2018.   

 
      Žiadosť o zmenu súhlasu - predĺženie platnosti bola doručená na Okresný úrad Veľký Krtíš, 
odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 16.01.2018 t.j. v zákonom stanovenej lehote, 
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu a  vzhľadom na to, že nedošlo k zmene 
skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, správny orgán v súlade s § 114 ods. 1 
písm. a) bodom 1 a § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, zmenil výrok citovaného rozhodnutia 
a predĺžil platnosť rozhodnutia na dobu od  01.05.2018 do 30.04.2023 . 
Nakoľko konaním uskutočneným podľa správneho poriadku neboli zistené žiadne skutočnosti 
ktoré by prekážali vydaniu rozhodnutia, správny orgán rozhodol tak, ako je to uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
      V prípade potreby si žiadateľ nechá overiť právoplatnosť tohto rozhodnutia na Okresnom 
úrade Veľký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie. 
       Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia resp. súhlasy vydávané podľa iných platných 
právnych predpisov.  
                                    

Poučenie 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolanie v 
lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné 
prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.  
 
 
 
 
 

                                                                                                     Ing. Pavel ŠALAMÚ� 
                                            vedúci odboru 
Rozhodnutie sa doručuje: 
Marius Pedersen, a.s.  prevádzka Veľký Krtíš   
Tomáš Lauro – riaditeľ prevádzky  
Škultétyho 37 
990 01 Veľký Krtíš 
    


