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oddelenie štátnej spľávy vôd a vybranÝch zloźiekživotného pľostredia kľaja
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ROZHODNUTIE

okĺesný irad Żitina' odbor staľostlivosti o životné prostľedie, oddelenie štátnej spľávy
vôd a vybraných z|ožiekživotného prostredia kĺaja (ďalej len okľesný tlrađ v sídle kľaja), ako
príslušný oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva podľa $ 4 ods. I zźlkona ć. 52512003

Z.z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné pľostredię a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a podľa $ 70 písm. g) zákona č,. 2231200I Z.z. o odpadoch a o
zmenę a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zźlkon o odpadoch), na
zttklade Žiadosti spoločnosti

.A.S.A. SLovENSKo spol. s.ľ.o.' Bratislavská 18' 900 51, Zohor, rčo : 313I8 762

v zmysle vykonaného spľávneho konania podľa pľíslušných ustanovení zákona č,. 7111967

Zb. o správnom konaniv zneni neskorších pľedpisov

menr

podľa $ 75 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona oodpadoch vspojitosti S $ 7 ods' 8 zźtkoĺa
ó odpadoch rozhodnutie Kľajského úľadu životného prostredia v Żiline, odboru starostlivosti
o životné prostľedie, č). N20I0100208/S1, jeho zmien rozhodnutie č,. N20I1l00195/51 a č.

2ol2l906-2lCh zo dřnŻ5.06.2012, ktoľými bol udelený súhlas hore menovanej spoločnosti,
odštepný zźlvod Żilina, ul. Na stanicu 561, 010 09 ŻíJina na pľepľavu nebezpečných odpadov

od pôvodcov odpadov z celého uzemia SR na priemyselnĺ Čov _ Neutralizačná stanicą

Żi\ina, Bytčica, za účelom ich fyzikálno-chemickej úpravy rjasledovne :

Výrok rozhodnutia v časti, ktoľá stanowje lehotu, na ktoľú sa súhlas udeľuje sa mení takto:

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov platí od 01.09.2015 do 31.08.2018.

ostatné časti rozhodnutí Kľajského uľadu Životného prostľedia , Żi|ine, odboru
staľostlivosti o životné pľostľedie č. N20l0l00208/Sl' jeho zmięn rozhodnutie č.

N2OI1/00195/51 ač;20l2l906-2lch zo día25.06.2012 ostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie
je neoddeliteľnou súčasťou týchto rozhodnutí.
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odôvodnenie:

Spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. S.ľ.o.' Bľatislavská 18, 900 51, Zohor, IČo :
31318762, požiadala listom doručeným tunajšiemu úľadu dř,a 27. 05. Z0I5, ozmenu
rozhodnutia _ preďiženie súhlasu Kľajského úľadu životného prostredia v Żiline, odboľu
starostlivosti o Životné prostredie, č. N20I0l00208/Sl, jeho zmieĺ rozhodnutie č.

N20l1l00195/S1 ač,.20I2l906-2lch zo dňa 25.06.2012, ktorymi bol udelený súhlas
spoločnosti na prepravu nebezpečných odpadov od pôvodcov odpadov z celého i;zemia
Slovenskej ..p,'blĺLy do pľiemyselnej ČoV _ Neutľalizačnej stanice Żi|ina, Býčica.
Žiadateľ uviedol v žiadosti o Zmęnu súhlasu, že od vydania poslednej zmeny súhlasu nenastali
Žiađne zmeny, ktoľé by ovplyvnili doterajší spôsob nakladania s nebezpečným odpadom.
Dňom doruěenia žiadosti bolo zaćaté správne konanie.

Żiadateľ v Žiadosti pľedloŽilnáleŽitosti v zmysle $ 49 ods. 2 a3 vyhlášky č. 3I0ll20t3 Z.z.
o r,ykonaní niektoľých ustanovení zźlkona o odpadoch v platnom zneni.

Keďže Žiadosť spolu s predloŽenými dokladmi poskytuje dostatočný podklad pre zmenu
ľozhodnutia vo veci prediženia súhlasu na prepľavu nebezpečných odpadov, tunajší úľad
upustil od ústneho pojednávania a vykonania ohliadky podľa $ 21 správneho poľiadku.

Súhlas na prepľavu nebezpečných odpadov sa podľa $ 7 ods. 7 udel'uje na uľčitý čas, tj.
najviac na tľi roky. Podľa $ 7 ods. 8 sa platnosť súhlasu predlži, ak nedošlo k zmene
skutočností, ktoré sú ľozhodujúce na vydanió súhlasu, a ak sa Žiađosť o predĺŽenie súhlasu
doručí pľíslušnému oľgánu štátnej spľávy odpadového hospodárstva najneskôr tľi mesiace
pľed skončením platnosti súhlasu.

Zo strany žiadateľa boli splnené legislatívne požiadavky pľe pľedíženie platnosti súhlasu,

tunajší úrad Žiadosti vyhovel arozhodol tak' akĺlje uvedené vo výľokovej časti ľozhodnutia.

Podanie Žiadosti o pľedĺŽenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov bolo
spoplatnené správnym poplatkom nominálnym E-kolkom vo výške 4,00 €, v súlade
s poloŽkou 162 písm. s) Sadzobníka spľávnych poplatkov zákona ć. I45lI995 Z. z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na zaklade vyššie uvedených skutočností bolo ľozhodnuté tak, ako je uvedené vo

výrokovej časti rozhodnutia.
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Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnuťiu moŽno podľa $ 53 a $ 54 zákona č:. 7111967 Zb. o spľávnom
konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doľučenia na tunajší úľad. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčeľpaní ľiadneho opravného pľostriedku.

RNDľ. Drahomíra Macášková
vedúca odboru

Doručuje sa:

.A.S.A. SLOVENSKO spol's.r.o.' Bľatislavská 18,900 5Í Zohor

Na vedomie

1. okresný urad Ži|ina' odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochľany
prírody avybranýchz|ožiekživotného prostľedia, Námestie M. R. Štef;ínika 1, 010 01
Żilina

2. SIŽP - IoH, Legionárska 5,0l0 ol Ži|ina
3. Ministerstvo životného pľostredia SR, odbor odpadového hosp., Nám. Ľ. Štúra 1,

8I2 35 Bľatislava
4. Spis
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