
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

M. R. Štefánika 10, 902 01  Pezinok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PK-OSZP-2020/010964-003

Pezinok
10. 12. 2020

Rozhodnutie
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013

Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 104 ods.1 písm. d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o odpadoch“), v súlade s § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok ) žiadateľovi

Popis konania / Účastníci konania
obchodné meno: Marius Pedersen, a.s.

so sídlom : Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

prevádzka : Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok

IČO : 34 115 901

Výrok
p r e d l ž u j e podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch

platnosť súhlasu udeleného rozhodnutím Okresného úradu Pezinok, odborom starostlivosti o životné prostredie č.
OU-PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016, zmeneného rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2020/005055-003
zo dňa 24.06.2020, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Výrokovú časť rozhodnutia mení nasledovne:

Platnosť súhlasu sa predlžuje od 01.04.2021 do 31.03.2026.

V ostatných častiach rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-
PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016, zmenené rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2020/005055-003 zo dňa
24.06.2020 zostáva bez zmeny.

Odôvodnenie
Žiadateľ Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka: Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok,
požiadal Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu odpadového hospodárstva
dňa 25.11.2020 o predĺženie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
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Predmetný súhlas udelený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bol vydaný Okresným úradom
Pezinok, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016, zmenený
rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2020/005055-003 zo dňa 24.06.2020.
Žiadosť bola doručená správnemu orgánu v termíne, v súlade s § 97 ods. 18 zákona o odpadoch.
K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 25.11.2020 boli podľa § 21 ods. 3 a 4 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch predložené nasledovné podklady:
- potvrdenie o úhrade správneho poplatku,
- identifikačné údaje žiadateľa,
- zoznam druhov odpadov,
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 54/R, zo dňa: 20.11.2020,
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Pezinok č. OU-PK-OSZP/2016/4292/2/Sch zo dňa 05.05.2016,
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Pezinok č. OU-PK-OSZP-2020/005055-003 zo dňa 24.06.2020.

Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie súhlasu, v spôsobe
nakladania s odpadmi nenastali žiadne nové skutočnosti a nie sú známe dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť
doterajší spôsob nakladania s odpadmi. Žiadateľ doručil žiadosť tunajšiemu úradu v zákonom stanovenej lehote,
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu, čo je v súlade s ustanovením § 97 ods. 18 zákona o
odpadoch. Tunajší úrad vyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu a predĺžil platnosť udeleného súhlasu od 01.04.2021
do 31.03.2026.

Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna
správa odpadového hospodárstva tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov podľa položky 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresnom úrade Pezinok, M. R.
Štefánika 10, 902 01 Pezinok.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10120

Doručuje sa
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14  Pezinok, Slovenská republika


