
OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-VT-OSZP-2020/010367-006

Vranov nad Topľou
08. 12. 2020

Rozhodnutie
v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1. písm. a) bod 1. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 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, a v zmysle § 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“),
na základe žiadosti spoločnosti Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 Trenčín IČO: 34 115 901, a
na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1. písm. a) bod 1. č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

M e n í

rozhodnutie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-VT-
OSZP-2016/003058-04/KB zo dňa 13. 04. 2016 (právoplatné dňa 06. 05. 2016) a jeho následných zmien č.OU-VT-
OSZP-2016/005567-02/KB zo dňa 02. 07. 2016 (právoplatné 03. 08. 2016) a č. OU-VT-OSZP-2017/008289-04/
KB zo dňa 27. 10. 2017 (právoplatné 20. 11. 2017) , ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. c), spoločnosti Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735,
911 Trenčín, IČO : 34 115 901, pre prevádzku menovanej spoločnosti vo Vranove nad Topľou, ul. Toplianska 1040/
A, vo výrokovej časti súhlasu, nasledovne:

- v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
tunajší úrad predlžuje dobu platnosti súhlasu do 31. decembra 2024

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-VT-
OSZP-2016/003058-04/KB zo dňa 13. 04. 2016 (právoplatné dňa 06. 05. 2016), zostávajú nezmenené.

Pri správnom konaní zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje
časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 Trenčín, IČO : 34 115 901, podala dňa 28.09.2020
na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o zmenu – predĺženie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:
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• Úhrada správneho poplatku v sume 4,00 Eur formou E – kolku č. ID: A80-280920-0035 zo dňa 28.09.2020
• Zoznam odpadov určených na zhodnocovanie
• Rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2016/003058-04/KB zo dňa 13.04.2016, právoplatné dňa 06.05.2016 – súhlas podľa
§ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch – kópia
• Rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2016/005567-02/KB zo dňa 02.07.2016, právoplatné dňa 03.08.2016 – kópia
• Rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2017/008289-04-KB zo dňa 27.10.2017 (právoplatné dňa 20.11.2017) - kópia
• Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania : el - 38604/2020/R
• Zmluva o poskytovaní služieb č. ZM-KO-OD-20-0030_SO uzatvorená medzi objednávateľom: Marius Pedersen,
a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901 a zhotoviteľom: KOSIT a.s., Rastislavova 98,
043 46 Košice

V zmysle § 97 ods. 18 zákona o odpadoch: „Platnosť súhlasu podľa odseku 17 sa predĺži, a to aj opakovane, ak
nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa
podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania“.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, za účelom predĺženia platnosti súhlasu
č. OU-VT-OSZP-2016/003058-04/KB zo dňa 13. 04. 2016 (právoplatné dňa 06. 05. 2016), vydaného Okresným
úradom Vranov nad Topľou, odborom starostlivosti o životné prostredie, a jeho následných zmien č.OU-VT-
OSZP-2016/005567-02/KB zo dňa 02. 07. 2016 (právoplatné 03. 08. 2016) a č. OU-VT-OSZP-2017/008289-04/
KB zo dňa 27. 10. 2017 (právoplatné 20. 11. 2017) na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na
základe doručenej žiadosti a zaplateného správneho poplatku oznámil listom č. OU-VT-OSZP-2020/010367-005 zo
dňa 20. 11. 2020 začatie správneho konania. Na prejednanie predloženej žiadosti podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, tunajší úrad nariadil ústne pojednávanie na
deň 25. 11. 2020 na prevádzke spoločnosti Marius Pedersen, a.s.: Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou.
Účastníci konania svoje námietky a pripomienky k predloženej žiadosti mohli uplatniť písomne alebo osobne
najneskôr na tomto konaní.

Podľa ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu,
alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa
ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky. Na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov
konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia,
v ktorých prípadoch sa na neskôr uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto skutočnosť musia byť
účastníci konania výslovne upozornení

V zmysle Čl. IX. zákona č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, bol doplnený zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch, a to § 135h. V znení tohto paragrafu ods. 3 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie
miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania,
lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do
odvolania krízovej situácie. Miestna ohliadka alebo ústne pojednávanie alebo ich vykonanie na žiadosť účastníka
konania počas trvania krízovej situácie sa vykonávajú v nevyhnutnom rozsahu.

Na konaní poverený zástupca spoločnosti predložil tunajšiemu úradu kópiu plnomocenstva č. 17/MP/20 na
zastupovanie spol. Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, pred orgánmi
štátnej a verejnej správy a orgánmi miestnej samosprávy pri rokovaniach v predmete podnikania splnomocniteľa a
osvedčenie o pravosti podpisu.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, predĺžil dobu platnosti súhlasu OU-VT-
OSZP-2016/003058-04/KB zo dňa 13. 04. 2016 (právoplatné dňa 06. 05. 2016) pre žiadateľa na základe § 97 ods.
17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, na najdlhšie do 31. 12. 2024, ak za túto dobu nedôjde k zmene skutočností,
ktoré boli rozhodujúce pre vydanie predmetného súhlasu.
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V zmysle § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas,
najviac na päť rokov

Nakoľko tunajšiemu úradu neboli doručené žiadne pripomienky, ani námietky, Okresný úrad Vranov nad Topľou,
odbor starostlivosti o životné prostredie, po posúdení predložených dokladov, splnením podmienok na predĺženie
platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov konštatuje, že spoločnosť Marius
Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, prevádzka: Marius Pedersen, a.s., ul.
Toplianska 1040/A, Vranov nad Topľou 093 01, má v vytvorené vhodné podmienky pre predmetnú činnosť.

Na základe uvedeného a po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, Okresný úrad Vranov nad
Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 4,00 € bol zaplatený E - kolkom dňa 28. 09. 2020, ID: A80-280920-0035, v zmysle
položky 162 písm. y) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015
Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10305

Doručuje sa
Marius Pedersen a.s., Toplianska 1040/A, 093 01  Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 1 , 093 16  Vranov nad Topľou, Slovenská republika


