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Číslo spisu
OU-VK-OSZP-2020/002127-005

Vybavuje

27. 02. 2020

ROZHODNUTIE
zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Trenčín listom zo dňa 12.02.2020 požiadala o zmenu súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov - prevádzka Veľký Krtíš

Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Mesto Veľký Krtíš

Výrok rozhodnutia
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 § 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 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané Obvodným úradom životného prostredia
vo Veľkom Krtíši č.2010/01055 zo dňa 05.08.2010, právoplatné dňa 24.08.2010, 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 znení neskorších predpisov a jeho zmeny vydané pod č. 2011/00589 zo
dňa 15.06.2011, právoplatné dňa 01.07.2011, č. 2011/00958 zo dňa 04.08.2011, právoplatné dňa 22.08.2011 a zmeny
vydané Okresným úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie č.OU-VK-OSZP-2015/002748
zo dňa 14.04.2015, právoplatné dňa 04.05.2015, č. OU-VK-OSZP-2016/002249 zo dňa 21.03.2016, právoplatné dňa
08.04.2016 a č. OU-VK-OSZP-2016/006013 zo dňa 06.09.2016, právoplatné dňa 23.09.2016, platné do 30.06.2020
takto

vo výrokovej časti na prvej strane:
Prevádzka: Veľký Krtíš, Škultétyho 37
sa mení na
Prevádzka: Veľký Krtíš, Osloboditeľov 780
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V bode 2.
2. Predmetom súhlasu sú ostatné odpady uvedené v Prílohe č.1 k vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhl. MŽP SR č.320/2017 Z. z.
sa dopĺňa ostatný odpad

Číslo druhu odpadu: 20 01 04
Názov druhu odpadov: obaly z kovu
Kategória odpadu: ostatný odpad

V bode 4.
4. Miesto nakladania s odpadmi
Prevádzka spol. Marius Pedersen a.s., Ul. Škultétyho 37
sa mení na
Prevádzka spol. Marius Pedersen a.s., Veľký Krtíš, Osloboditeľov 780

V bode 5.
5.Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: od 01.07.2015 do 30.06.2020
sa mení na
5.Čas, na ktorý sa súhlas udeľuje: od 01.07.2020 do 30.06.2025

Ostatné časti rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia vo Veľkom Krtíši č.2010/01055 zo dňa
05.08.2010, právoplatné dňa 24.08.2010 a jeho zmeny vydané pod č. 2011/00589 zo dňa 15.06.2011, právoplatné
dňa 01.07.2011, č. 2011/00958 zo dňa 04.08.2011, právoplatné dňa 22.08.2011 a zmeny vydané Okresným
úradom Veľký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie č.OU-VK-OSZP-2015/002748 zo dňa 14.04.2015,
právoplatné dňa 04.05.2015, č. OU-VK-OSZP-2016/002249 zo dňa 21.03.2016, právoplatné dňa 08.04.2016 a č.
OU-VK-OSZP-2016/006013 zo dňa 06.09.2016, právoplatné dňa 23.09.2016 ostávajú nezmenné.

Odôvodnenie
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín v zastúpení Tomášom Laurom, regionálnym riaditeľom prevádzky vo
Veľkom Krtíši, listom zo dňa 12.02.2020 požiadala o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov. Zmena rozhodnutia sa dotýka adresy a miesta nakladania s odpadmi, doplnenia odpadu kat. č. 20 01 04
obaly z kovu a predlženia platnosti súhlasu. Jedná sa o zariadenie na zhodnocovanie odpadov, ktoré je umiestené v
prevádzke Veľký Krtíš, Osloboditeľov 780. V zariadení je od roku 2010 vykonávaná činnosť R12 Úprava odpadov
určených na spracovanie niektorou z činnosti R1 a R11. Na uvedené zariadenie bol udelený súhlas ObÚŽP vo
Veľkom Krtíši č.2010/01055 zo dňa 05.08.2010, právoplatné dňa 24.08.2010 a jeho následné zmeny, ktoré sú platné
do 30.06.2020.

Spolu so žiadosťou boli predložené tieto doklady:
- zaplatený bol správny poplatok formou Potvrdenia o úhrade poplatku, vydaného Slovenskou poštou, a.s., vo výške
4 eura v súlade s Položkou 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu o správnych
poplatkoch,
- Plnomocenstvo pre Tomáša Laura na zastupovanie spoločnosti zo dňa 14.03.2019,
- Rozhodnutie vydané Obvodným úradom životného prostredia vo Veľkom Krtíši č.2010/01055 zo dňa 05.08.2010,
právoplatné dňa 24.08.2010, 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 znení
neskorších predpisov a jeho zmeny vydané pod č. 2011/00589 zo dňa 15.06.2011, právoplatné dňa 01.07.2011, č.
2011/00958 zo dňa 04.08.2011, právoplatné dňa 22.08.2011 a zmeny vydané rozhodnutím Okresného úradu Veľký
Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie č.OU-VK-OSZP-2015/002748 zo dňa 14.04.2015, právoplatné
dňa 04.05.2015, č. OU-VK-OSZP-2016/002249 zo dňa 21.03.2016, právoplatné dňa 08.04.2016 a č. OU-VK-
OSZP-2016/006013 zo dňa 06.09.2016 , právoplatné dňa 23.09.2016, platné do 30.06.2020.
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Ďalej v žiadosti bolo uvedené, že rozhodnutia boli vydané na prevádzku Veľký Krtíš, Škultétyho 37. Zmena
sídla prevádzky na Osloboditeľov 780, Veľký Krtíš vyplynula z prideleného súpisného čísla. Fyzicky prevádzky
nezmenila svoje sídlo.
V zariadení sú podľa doteraz vydaných rozhodnutí povolené tieto ostatné odpady kat. č. 02 01 04 odpadový plast
okrem obalov, 07 02 13 odpadový plast, 12 01 05 hobliny a triesky z plastov,
15 01 02 obaly z plastov, 16 01 19 plasty, 17 02 03 plasty, 20 01 39 plasty, 03 03 08 odpady z triedenia papiera a
lepenky určených na recykláciu ,15 01 01 obaly z papiera a lepenky, 20 01 01 papier a lepenka, 20 01 03 viacvrstvové
kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky ), 15 01 09 obaly z textilu, 20 01 10 šatstvo,
20 01 11 textílie, 15 01 07 obaly zo skla, 16 01 20 sklo, 17 02 02 sklo, 20 01 02 sklo, 15 01 04 obaly z kovu,
15 01 05 kompozitné obaly, 15 01 06 zmiešané obaly, 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z
mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo
alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04, 15 01 03 obaly z dreva, 17 02 01
drevo, 20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37.

Správny orgán prostredníctvom Centrálneho systému referenčných údajov (CSRÚ) a používateľského portálu Over
Si Odpisom registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov spisová značka RPO-317486/2020
zo dňa 18.02.2020 overil údaje z Obchodného registra spoločnosti a tak sa tento doklad považuje za skutočnosť,
ktorá je známa správnemu orgánu z úradnej činnosti.

Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-VK-OSZP-2020/002127 zo dňa
19.02.2020, ktorý bol doručený dňa 19.02.2019, oznámil účastníkom konania začatie konania vo veci zmeny súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Podľa § 113 ods.4 zákona o odpadoch účastníkom konania
v tomto konaní je vždy obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené.
Mesto Veľký Krtíš mohlo uplatniť svoje námietky k vydaniu rozhodnutia v lehote do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia t. j. najneskôr v termíne do 26.02.2020. Do uvedeného termínu neboli uplatnené žiadne
pripomienky ku konaniu.
Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona o
odpadoch, vzhľadom na to, že si to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, zmenil rozhodnutie
vydané Obvodným úradom životného prostredia vo Veľkom Krtíši č.2010/01055 zo dňa 05.08.2010, právoplatné
dňa 24.08.2010 a jeho zmeny vydané pod č. 2011/00589 zo dňa 15.06.2011, právoplatné dňa 01.07.2011, č.
2011/00958 zo dňa 04.08.2011, právoplatné dňa 22.08.2011 a zmeny vydané rozhodnutím Okresného úradu Veľký
Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie č.OU-VK-OSZP-2015/002748 zo dňa 14.04.2015, právoplatné
dňa 04.05.2015, č. OU-VK-OSZP-2016/002249 zo dňa 21.03.2016, právoplatné dňa 08.04.2016 a č. OU-VK-
OSZP-2016/006013 zo dňa 06.09.2016, právoplatné dňa 23.09.2016, platné do 30.06.2020.
Zmena sa dotýka adresy prevádzky vo Veľkom Krtíši a miesta nakladania s odpadmi zo Škultétyho 37 na ulicu
Osloboditeľov 780 a to z dôvodu pridelenia súpisného čísla. Doplnený bol ostatný odpad kat. č. 20 01 04 obaly z
kovu a bola predlžená platnosť súhlasu.

V súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas udelený na dobu určitú a to od 01.07.2020 do 30.06.2025.

Na zmenu, zrušenie a stratu platnosti rozhodnutia sa vzťahujú ustanovenia § 114 zákona o odpadoch.

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.

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, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990
01 Veľký Krtíš. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavel Šalamún
vedúci odboru
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Doručuje sa

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Mesto Veľký Krtíš
J. A. Komenského 3
990 01 Veľký Krtíš
Slovenská republika


