
OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 820, 020 01  Púchov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2020/001672-005

Púchov
03. 12. 2020

Rozhodnutie
Zmena súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 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 ods. (1) 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 a v súlade s § 97 ods. (18) zákona o
odpadoch p r e d l ž u j e rozhodnutie Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredia č.j. OÚ
ŽP-2013/01340-4/CB17-10 zo dňa 16. septembra 2013, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a následne zosúladený s § 97 ods. (1) písm. c) (prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch rozhodnutím č.j. OU-PU-OSZP-2016/000737-3 ZG
17 zo dňa 29.04.2016 pre držiteľa odpadov:

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735/35, 911 01 Trenčín
IČO: 34 115 901

vo výrokovej časti takto:

1) Množstvo odpadov na ktoré sa udeľuje súhlas je : ∑1000 t/rok

2) Predlžuje platnosť súhlasu do: 03. decembra 2025

Ostatné časti rozhodnutia OÚ ŽP-2013/01340-4/CB7-10 zo dňa 16. septembra 2013 ostávajú v platnosti a spolu s
jeho zmenou č.j. OU-PU-OSZP-2016/000737-3/ZG17 zo dňa 29.apríla 2016
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sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Rozhodnutia je potrebné uchovávať spolu po dobu ich platnosti.

Odôvodnenie
Na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, bolo 05. novembra 2020 zaevidované
podanie, ktorého predmetom je žiadosť o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v prevádzke žiadateľa, v „Zariadení na zber a zhodnocovanie odpadov“ spoločnosti Marius Pedersen,
a.s.Trenčín. Prevádzka je umiestnená v spoločnosti Continental Matador Rubber, s r.o., Terézie Vansovej 1054
v Púchove. Zariadenie slúži na zber, zhromažďovanie, triedenie a úpravu odpadov. Zhodnocovanie odpadov je
vykonávané činnosťami:
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Zmena, o ktorú prevádzkovateľ požiadal sa týka navýšenia množstva zhodnocovaného odpadu na 1000 ton/rok.
Po preskúmaní žiadosti oznámil tunajší úrad dňa 23. novembra 2020 začatie konania a určil lehotu účastníkom
konania na vyjadrenie do 02. decembra 2020. Dňa 27. novembra 2020 prevádzkovateľ zariadenia doplnil svoju
žiadosť listom, v ktorom požiadal o doplnenie svojej žiadosti o predĺženie platnosti súhlasu, z dôvodu skončenia
platnosti súhlasu. Platnosť meneného súhlasu je do 29. apríla 2020.
V stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne iné námietky ani pripomienky zo strany účastníkov
konania. Od ústneho pojednávania bolo upustené z dôvodu, že tunajšiemu úradu sú podmienky nakladania s odpadmi
v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov dostatočne známe.

So žiadosťou boli predložené nasledovné doklady:
1) kópia rozhodnutí, ktoré žiadateľovi udelil tunajší úrad:
OÚ ŽP-2013/01340-4/CB17-10 zo dňa 16.09.2013
OU-PU-OSZP-2016/000737-3/ZG17 zo dňa 29.04. 2016
2) Správny poplatok v sume 4,00 euro, ID: B55-051120-0014, zaplatený pri podaní žiadosti.

Nakoľko inak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, postupoval tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia. Iné dôležité skutočnosti, ktoré by ovplyvnili doterajší spôsob zhodnocovania odpadov u
prevádzkovateľa zariadenia nie sú známe. O predĺženie platnosti súhlasu bolo požiadané v súlade s § 97 ods. (18)
zákona o odpadoch.

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 uhradený kolkovou
známkou v sume 4,00 eura, ID: B55-051120-0014.

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

IČO: 00151866 Sufix: 10230



3 / 3

Doručuje sa
MARIUS PEDERSEN a.s., Opatovská 1735, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01  Púchov, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina 1
Okresný úrad Trenčín, odb. starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1


