OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. gen. M. R. Štefánika 40

977 01 Brezno
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Brezno

OU-BR-OSZP-2020/003830-004

14. 04. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
podľa ustanovenia § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Popis konania / Účastníci konania
Dňa 24.03.2020 bola na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť, spoločnosti
INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica ako splnomocneného zástupcu
spoločnosti Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, o zmenu
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Jedná sa o zmenu rozhodnutia číslo OU-BROSZP-2019/008850-006.
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 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 podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto
rozhodol:
podľa ustanovenia § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mení, v rozsahu celého rozhodnutia
vydaného Okresným úradom Brezno, odborom starostlivosti o životné prostredie pod protokolárnym číslom
OU-BR-OSZP-2019/008850-006, dňa 04.10.2019, právoplatné dňa 28.10.2019, na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadu Obaľovacia linka asfaltových zmesí Solidbatch 180 pre prevádzkovateľa Metrostav Asfalt
a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602, identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
odpadu nasledovne:
Obchodné meno:
Metrostav DS a.s.
Sídlo:
Košická 17180/49
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08
Ostatné náležitosti predmetného rozhodnutia ostávajú v platnosti bez zmeny.
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Odôvodnenie
Dňa 24.03.2020 bola na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť,
spoločnosti INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica ako splnomocneného
zástupcu spoločnosti Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08,
o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Jedná sa o zmenu rozhodnutia číslo
OU-BR-OSZP-2019/008850-006, zo dňa 04.10.2019, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadu. Zariadenie sa nachádza v priestoroch prevádzky Obaľovacej linky asfaltových zmesí, v k.
ú. obce Beňuš, na pozemku parcelného čísla C-KN 1832/6.
Požadovaná zmena súhlasu sa týkala zmeny obchodného mena a sídla prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
odpadu, ktoré sa zmenilo z pôvodného mena a sídla: Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46
120 602, na nové meno a sídlo prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadu: Metrostav DS a.s., Košická
17180/49, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08 IČO: 46 120 602. Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú
nezmenené. Uvedenú skutočnosť si správny orgán overil odpisom registrovaného subjektu z registra právnických
osôb a podnikateľov číslo RPO-346062/2020.
K žiadosti boli priložené nasledovné doklady:
- Kópia rozhodnutia Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-BROSZP-2019/008850-006 zo dňa 04.10.2019, ktoré je predmetom zmeny,
- Plnomocenstvo
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadu s aktualizovanými údajmi
- Kolok v hodnote 4 €
Tunajší správny orgán podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomil listom zo dňa 01.04.2020 známych účastníkov konania o začatí konania podľa § 114 ods. 1
písm. a) bod 2 zákona o odpadoch a oboznámil ich s požadovanými zmenami.
Zo strany účastníkov konania neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky a námietky k zmene
predmetnému súhlasu.
Po preskúmaní predložených náležitostí pre udelenie zmeny predmetného rozhodnutia, správny orgán nezistil
dôvody, ktoré by mu bránili vykonať danú zmenu, a preto Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné
prostredie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Vydanie rozhodnutia o zmene udeleného súhlasu bolo spoplatnené vo výške 4 eurá v súlade s položkou 162 písm.
y) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad
v Brezne. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Norbert Nikel
vedúci odboru
Doručuje sa
INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
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Obec Beňuš
Beňuš 355
976 64 Beňuš
Slovenská republika
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