Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Číslo: OU-BB-OSZP3-2018/14204-002

Banská Bystrica 10.4.2018

ROZHODUTIE

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a podľa § 108
ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch takto
r o z h o d o l:
podľa § 97 ods.(17) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
predlžuje platnosť
rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica č. 07/2013/1741/FM
zo dňa 10.6.2013, ktorým bol vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov pre:
Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka :
IČO:

Marius Pedersen a.s.
911 01 Trenčín, Opatovská 1735
Banská Bystrica-Šalková, P.O.BOX 51, 974 11 Banská Bystrica
34 115 901

nasledovne :
Súhlas na zhodnocovanie odpadov sa predlžuje do 30. júna 2023.
O d ô v o d n e n i e:
Spoločnosť Marius Pedersen a.s. prevádzka Banská Bystrica-Šalková požiadala tunajší úrad
listom doručeným dňa 21.3.2018 o zmenu - predĺženie platnosti súhlasu na zhodnocovanie
odpadov, ktorý bol vydaný podľa § 7 ods.(1) písm. b) zákona o odpadoch dňa 10.6.2013
s platnosťou na 5 rokov – do 30.6.2018.
Vzhľadom k tomu, že nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú v tomto prípade rozhodujúce
na vydanie súhlasu, a žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu bola doručená príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva skôr ako tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu
bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti o vykonanie
zmeny – predĺženie platnosti súhlasu
na zhodnodnocovanie odpadov bolo spoplatnené vo výške 4,00 € podľa položky 162 písm. y)
Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
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P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je
možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručuje sa :
Marius Pedersen a.s. Banská Bystrica-Šalková, P.O.BOX 51, 974 11 Banská Bystrica

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
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