OKRESNÝ ÚRAD SENEC
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hurbanova 21, 903 01 Senec
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Senec

OU-SC-OSZP-2022/005781-004

11. 04. 2022

Rozhodnutie
o zmene č. OU-SC-OSZP/2018/008803/Ra-r zo dňa 24.05.2018
Popis konania / Účastníci konania
vo veci žiadosti o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods.1 písm. c) zákona o odpadoch, spoločnosti Metrostav DS, a.s., so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
– mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602
Výrok
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §5 ods.1 zákona č.525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy 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 (ďalej len zákon
o odpadoch), v súlade s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
mení
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu v Senci, odboru starostlivosti
o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva vydané pod č. OU-SC-OSZP/2018/008803/Ra-r zo
dňa 24.05.2018, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods.1 písm. c) zákona o odpadoch, spoločnosti Metrostav DS, a.s., so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
– mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602
vo výroku rozhodnutia sa ruší text:
Spôsob nakladania s odpadmi: Zhodnocovanie odpadov – R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok,
ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov), R5
– Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
a nahrádza sa novým textom:
Spôsob nakladania s odpadmi:
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
Ostatné časti vo výroku rozhodnutia Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie OU-SCOSZP/2018/008803/Ra-r zo dňa 24.05.2018 zostávajú nezmenené.
Odôvodnenie
Spoločnosť Metrostav DS, a.s., so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská čas Ružinov, IČO: 46 120
602, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., so sídlom: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36
738 379, požiadala dňa 04.03.2022, o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa ustanovení § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch pod č. OSZP/2018/008803/Ra-r zo dňa
24.05.2018 Senec.
Zmena udeleného súhlasu spočíva v zmene doplnenia činnosti R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z
činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Dňa 14.03.2022 tunajší úrad oznámil začatie konania o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov pod č. OU-SC-OSZP-2022/005781-002 a súčasne podľa § 21 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, zároveň tunajší úrad upustil od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 21 zákona č.
71/1967 Zb. správneho poriadku z dôvodov, že sú mu známe skutočnosti technického zabezpečenia prevádzky a
doručené podklady sú dostačujúce pre rozhodnutie v predmetnej veci.
Dňa 28.03.2022 tunajší úrad upovedomil účastníkov konania listom pod č. OU-SC-OSZP-2022/005781-003 zo dňa
28.03.2022, podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, že sa pred vydaním rozhodnutia môžu vyjadriť k jeho podkladu
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 dní od doručenia tohto upovedomenia. Žiadny z
účastníkov ďalšie doplnenie k dnešnému dňu nezaslal.
Žiadateľ predložil tunajšiemu úradu:
# identifikačné údaje žiadateľa,
# dátum začatia prevádzky,
# sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
# kópia rozhodnutia pod č. OU-SC-OSZP/2018/008803/Ra-r zo dňa 24.05.2018,
# kópia plnomocenstva medzi splnomocniteľom Metrostav DS a.s.,(zastúpená predsedami predstavenstva Ing.
Pavlom Hrúzikom a Ing. Rastislavom Löfflerom) a splnomocnencom spoločnosťou INECO, s.r.o. zo dňa
01.01.2020,
# prevádzkový poriadok, vypracoval Ing. Ján Liga, Phd., projektový manažér, dátum marec 2022, Banská Bystrica,
# potvrdenie o úhrade správneho poplatku.
Podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny
poplatok vo výške 4 eur kolkovou známkou, nakoľko žiadosť o zmenu súhlasu podlieha spoplatneniu (príloha
sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 162 písm. y).
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preskúmaní predložených dokladov rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie možno po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmať súdom.
Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, Slovenská republika
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