OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25

940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2020/008671-003

24. 04. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
o predĺžení platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov, na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov /
Metrostav DS a. s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602, v zastúpení:
INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s ustanoveniami
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti: Metrostav DS
a. s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602, v zastúpení: INECO, s. r. o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379,
predlžuje
podľa § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OUNZ-OSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017, vydaného Okresným úradom Nové Zámky, odbor starostlivosti o
životné prostredie, pre: Doprastav Asfalt a. s., Stráž 233, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602,
do termínu 31.03.2025.
Ostatné časti rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie
Dňa 24. marca 2020 požiadala spoločnosť: Metrostav DS a. s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská
časť Ružinov, IČO: 46 120 602, v zastúpení: INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica,
IČO: 36 738 379 o predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OUNZ-OSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017. Z podania vyplýva, že žiadateľ nakladá s nezmeneným druhom
odpadu a nezmenil sa ani spôsob zhromažďovania a následného zabezpečenia zhodnotenia resp. zneškodnenia
odpadu.
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Nakoľko spoločnosť Metrostav DS a. s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 120
602 má platný súhlas až do 31.12.2021, nedošlo k zmenám skutočností rozhodujúcich pre vydanie súhlasu a požiadal
o predĺženie súhlasov najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu, splnil všetky zákonné podmienky pre
predĺženie súhlasu.
Spoločnosť Doprastav Asfalt a. s., Stráž 233, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602 zmenila dňa 15.11.2019 názov a dňa
01.012020 sídlo spoločnosti na Metrostav DS a. s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO: 46 120 602.
Súčasťou podania je aj správny poplatok vo výške 4 € uhradený v zmysle položky 162, písm. y zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, kópia rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2017/005541-03-K
zo dňa 26.04.2017, Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov a plnomocenstvo pre spoločnosť
INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 zo dňa 01.01.2020.
Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
a § 113 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznámil dňa 14. apríla 2020 začatie konania s tým, že v uvedenej veci upustil od ústneho pojednávania
nakoľko prijaté podklady boli dostatočné na vydanie rozhodnutia vo veci.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do
7 dní od doručenia oznámenia o zahájení konania. Do doby vydania tohto rozhodnutia tunajší úrad neprijal žiadne
pripomienky ani námietky ku konaniu.
S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný
úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Doručuje sa
INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
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