OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01 Žiar nad Hronom
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Žiar nad Hronom

OU-ZH-OSZP-2020/013814-002

23. 12. 2020

Rozhodnutie
o predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, ktorá zastupuje spoločnosť KOFAP, spol. s r.o.,
Lúčna 86, 974 01 Nemce, IČO: 31 646 760 požiadala o predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výrok
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona
NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 104 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“) príslušným orgánom
štátnej správy odpadového hospodárstva, na základe žiadosti od spoločnosti UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01
Banská Bystrica, ktorá zastupuje spoločnosť KOFAP, spol. s r.o., Lúčna 86, 974 01 Nemce, IČO: 31 646 760 o
predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 97 ods. 18 zákona o odpadoch
vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch rozhodol takto:
Žiadateľovi:
Obchodné meno: KOFAP, spol. s r.o.,
Sídlo: Lúčna 86, 974 01 Nemce
IČO: 31 646 760
1. predlžuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch vydaného rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP-2016/004999-K, záznam č.
2016/0014337 zo dňa 15.04.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.5.2016.
Súhlas je časovo obmedzený do: 23.12.2025.
2. stanovuje podmienky výkonu činnosti, na ktoré sa zmena súhlasu udeľuje
podľa ustanovenia § 97 ods. 2 písmeno g) zákona o odpadoch takto:
a) Zmena sa týka iba predĺženia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
b) Pri nakladaní s odpadmi je prevádzkovateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich
vykonávacích predpisov.

c) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
Ostatné časti rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP-2016/004999-K, záznam č. 2016/0014337 zo dňa 15.04.2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 9.5.2016 zostávajú v platnosti bez zmeny.
Odôvodnenie
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 02.12.2020 žiadosť od
spoločnosti UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, ktorá zastupuje spoločnosť KOFAP, spol. s r.o.,
Lúčna 86, 974 01 Nemce, IČO: 31 646 760 o predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch v zmysle § 97 ods. 18 zákona o odpadoch.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal žiadosť a predložené podklady
pre vydanie rozhodnutia:
• Kópia výpisu z obchodného registra SR, vložka číslo: 3394/S
• Kópia plnomocenstva zo dňa 2.1.2019
• Kópia rozhodnutia č. OU-ZH-OSZP-2016/004999-K zo dňa 15.04.2016
• Kópia zmluvy o zabezpečení odberu odpadu ZZEB2019427 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
• Kópia zmluvy o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi -- Zberateľ/Distribútor/Pôvodca odpadu –
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zo dňa 30.6.2016
• Správny poplatok v hodnote 4 € vo forme e-kolku podľa Prílohy X. časť Životné prostredie, položka 162 písm.
y) sadzobníka poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych
predpisov.
Podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkom konania je obec tzv. Obec Hliník nad Hronom, Železničná 320/10,
966 01 Hliník nad Hronom.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako
príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve dospel k záveru, že pri dodržaní podmienok uvedených vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k porušeniu celospoločenských záujmov ani záujmov ochrany životného
prostredia.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na určitý čas v súlade s § 97
ods. 17 zákona o odpadoch a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku.
Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10315

Doručuje sa
UMWELT s.r.o., Topoľova 33, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
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Na vedomie
Obec Hliník nad Hronom, Železničná 320/10, 966 01 Hliník nad Hronom
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