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KRAJSKÝ un"q.o ŽIvoľľEHo PRoSTREDIA v BRATISLAVE
odbor kvalify životného pľostľedia
Kaľloveská č.2,842 19 Bľatislava

Císlo : ZPH|ZjI I 101465 13 -MAM 08.11.2011
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ROZHODNUTIE

IQajský úľad životného pľostľedia v Bľatislave (ďalej len ,,kľajský úľad") ako pľíslušný
oľgán štátnej správy podľa $ 4 ods. I zákona č.52512003 Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti
o Životné prostľedie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a
$ 70 písm. g) zákona č'2231200I Z'z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch") na základe vykonaného
spľávneho konania podľa zákona č,.7111967 Zb' o spľávnom konaní vzneni neskorších
pľedpisov (ďalej len,,správny poriadok")
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podľa $ 75 ods.i písm. a) bod 2 zákona ĺl tldpadoch ľozlrodnutie kĺajského úľaciu č. W-
I322|2003-KRI zo dňa 08.10.2003 vznení ľozhodnutia č. ZPH-794|2004-KRI zo dňa
27.09.2004, rozhodnutia č. ZPH-8329|2005-KRI zo dňa 03.08.2005, rozhodnutia č. ZPH-
1030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008 aľozhodnutia č. ZPHl20l0l1058-4/HUD zo dňa
10.08.2010, ktoľým bol udelený súhlas na prepravu nebezpegných odpadov spoločnosti
.A.s.A. Slovensko spol. s ľ.o., Bratislavská l'8' 900 51' Zohor,ICo: 3L 318 762takto :

1. Vo výrokovej časti rozhodnutia č. ZPH-I030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008, sa veta
,,Platnosť súhlasu sa pľedlŽuje do : 3I.I2.20II" naltadzuje vetou:

,,Platnosť súhlasu sa udel'uje na dobu uľčitú od 01 '01 .2012 do 31 .I2.20I4.*

V ostatných častiach ľozhodnutie kľajsk,ého úradu č. w-1322l2003_KRI zo dňa
08.10.2003 v znení ľozhodnutia č,. ZPH-794|2004-KRI zo dňa 27.09.2004, rozhodnutia č.

ZPH-8329I2005-KRI zo dňa 03.08.2005, ľozhodnutia č. ZPH-1030/2008-KRI zo dňa
18.07.2008 a rozhodnutia č. ZPH|2010I1058-4/HUD zo dňa 10.08.2010 zostárya
nezmenené.

Toto rozhodnutie tvoľí neoddelitel'nú súčast' ľozhodnutia č. W_1322|2003-KRI zo dňa
08.10.2003 v znení ľozhodnutia č. ZPIJ-794|2004-KRI zo dňa 27.09.2004, rozhodnutia č.
LPH-8329I2005-KRI zo dňa 03.08.2005, ľĺlzhodnutia č. ZPH-1030/2008-KRI zo dňa
18.07.2008 a rozhodnutia č. ZPHl2010l1058-4/tIUD zo dňa 10.08.2010.



odôvodnenie

Krajský úrad, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy odpadového hospodaľstva podľa $ 70
písm. g) zákona o odpadoch, obdržaI dňa09.09.2011 Žiadosť spoločnosti .A.S.A. Zohoľ spol.
S ľ.o'' Bľatislavská 18, 900 5l Zohor, listom zo dňa 07 .09.2011 o zmenu súhlasu na pÍepravu
nebezpečných odpadov č' w-I322l2003-KRI zo ďňa 08.10.2003 v zĺení rozhodnutia č. ZPH-
79412004-KRI zo dŤ'a 27.09.2004, ľozhodnutia č. ZPH-8329|2005-KRI zo dňa 03.08.2005,
ľozhodnutia č. ZPH-I030/2008-KRI zo dňa l8.07.2008 aľozhodnutia č. ZPHlz}I)l1058-
41HUDzodňa10.08.2010podľa$75ods. 1písm.a)bod2a$7ods.8zákoĺaoodpadoch.
Zmena spočíva v predlžení platnosti súhlasu'

Vzhľadom k tomu, že žiaďosť neobsahor'ala všetky predpísané náležitosti pre vydanie
rozhodnutia, kĺajský urad vyzval listom č. ZPH|20II|0I465|I-MAM zo dťla 03.10.2011
žiadateľa odoplnenie podania vlehote do 30 dní odo dňa doľučenía výzvy asúčasne
ľozhodnutím č' ZPH|20II10I46512-MAM zo dňa 03.10.2011 preľušil konanie' Dňa
31.10.201I žíadateľ,listom zo dňa 26.10.2011, doplnil požadované podklady, určené vo
výzve na doplnenie podania' Celkové množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov sa
nemení anepresiahne pôvodnú hmotnost'1:' 000 tisíc toďrok. Ziaďateľ doručil Žiadosť
tunajšiemu úradu v zákonom stanovenej lehote, najneskôr tľi mesiace pľed skončením
platnosti súhlasu, čo je v súlade s ustanovením $ 7 ods. 8 zákona o odpadoch.

Ziaďateľ predloŽil kľajskému úradu pre vydanie tohto ľozhodnutia nasledovné podklady:
-ľozhodnutie kľajského úľadu č.-w-I322l2003-KRI zo día 08.10'2003, ĺozhodnutie č. ZPH-
749l2004l-KRI zo dŤn27.09.2004, ľozhodnutie č. ZPH-8329|2005-KRI zo dňa 03.08.2005,
ľozhodnutie č' ZPH-I030/2008-KRI zo dňa 18.07.2008 aľozhodnutie č. ZPH|2O10l1058-
41HUD zo dňa 10.08.2010'
-ľozhodrrutie obvodneho úradu Životného prostredia v lVIalackách č,. ouŽP-2008l0l359-HAP
zo dťra 14.07.2008' ľozhodnutie č. )UŽP-2010/01013-HAN zo ďňa 16.07.2OIO a ľozhodnutie
č. oU ŽP -20 1 1 /0 1 5 8 8 l I26-KU J zo dňa 27 .O9 .20 1 I,
-výpis z obchodného registľa okľesného súdu Bratislava I, oddiel: Sľo' vložka číslo: 13406/8
zo ďť:,a 15.08.2011'
-splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti .A.S.A. Slovensko spol. s ľ'o., Bľatislavská 18,

900 51 Zohor,Ing. Maľiou Dudášovou Zo dňa 01.01.2011.
Ikajský úrad udelil týmto'ľozhodnutím zmenu súhlasu na prepravu nebezpečných

odpadov, ktoľá spočíva v predlžení platnosti ľozhodnutia č. w-1322l2003-KRI zo dť:a

08.10.2003 v zneĺí rozhodnutia č. ZPH-79412004-KRI zo dŤn 27.09.2004, ľozhodnutia č.

ZPH-832912005-KRI zo dňa 03'08.2005, ľozhodnutia č. ZPH-I030|2008-KRI zo dňa
18.07.2008 a ľozhodnutía č. ZPH|2010l1058-4/HUD zo ďňa 10.08.2010, v súlade s udeleným
súhlasom obvodného úľadu Životného pľostľedia v Malackách č. oUŽP-2008l01359-HAP zo
dňa I4.O7.2008 v znení rozhodnutia č. )UŽP-20I0/01013-HAN zo dňa 16.07.20IO
arozhodnutia č' oUŽP-20II!0I5881I26-KUJ zo dňa 27.OT.}OIL Žiadateľ podľa poloŽky
č.162 písm. s) zákona č.I45lI995 o správnych poplatkoch v zneni neskoľších pľedpisov
uhľadil spľávny poplatok vo výške 3'- € kolkovou známkou.

Na základe vyššie uvedených skutočností avykonaného konania kĺajský úrad ľozhodol
tak, akoje uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Poučenie o odvolaní

Pľoti tomuto ľozhodnutiu sa možno odvolať podľa $ 53 a $ 54 správneho poriadku do 15

dní odo dňa jeho doručenia na Kľajský iľad životného pľostredia v Bratislave, Kaľloveská 2,
84219 Bratislava.

Rozhodnutie nie jemožne pľeskúmať súdom.

á^'L---.--r
Ing. Anna Kosáková

vedúca odboľu

Doľučuje sa:
l. .A.S.A. Zohoľ spol. s.ľ'o., Bratislavská 18, 900 5I Zohoľ
Na vedomie :

1 . obvodný úlrad životĺého prostredia v Malackách. Záhorácka 2962160A' 90 1 01 Malacky
2. MŽP SR, odbor odpadového hospodáľstva, Nám. Ľudovíta Štúľa l, 8I2 35 Bratislava
3. SAŽP, Hanulova slD,844 40 Bľatislava
4' sIŽP,Inšpektorát životného prostredia Bľatislava, odbor inšpekcie oH, Prievozská 30,

821 05 Bľatislava
5. Kľajský úrad Životneho prostredia v Bratislave -- spis
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