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odbor štátnej správy starostlivosti o źivotnéprostľedie obvodu

Námestie M. R. Stefánika 1, 010 ot Żí\ina

Číslo spisu : t900lŻ013l02247lslt v Żi\ine dřn02.05.2013
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obvodný uľad životného pľostredia Żiliĺa, odbor štátnej spľávy starostlivosti o životné

pľostľedió obvodu podľa $ 5 zákona NR sR č,.52512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti

ä Životné prostredió a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších predpisov,

ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej spľávy v odpadovom hospodáľstvę v súlade s $ 71

písm. n) zákona NŔ sn ć.223lz00I Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení niektoých
żukonou v znení neskorších pľedpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a v zmysle zákona ě.

7111,967 Zb. o správnom konanív znenineskoľších predpisov (správny poriadok)

pľedlžuje

platnosť podľa $ 7 ods. 8l av súlade ' $ 7l ods.l písm. a/zákoĺa oodpadoch rozhodnutia

obvodnéhô úradu životného pľostľedia v Żiline číslo A 20t0l0l435-002lUri zo dňa

28.05.2010, ktoľým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadeĺía na zhodnocovanie

odpadov podľa $ 7 ods. 1 písm. c) zźkonao odpadoch pre spoločnosť:

RECOPAP, s.r.o., Bratislavská 18,900 51 Zohor

prevádzka: Hala v aľeáli RECOPAP - Maľčeko Svederník- Maľček, okr. Żilira

Zmenasa týka pľedíženia platnosti súhlasu udeleného pre uvedenú pľevádzku. Tunajší úrad

vo výľokovej časti platného súhlasu mení dobu platnosti a predlžuje platné rozhodnutie
od 31. aupusta 201 3 ĺIo 2. mńia20l6.

ostatné časti rozhodnutia číslo A 20I0l0I435-002Nri Zo dňa 28.05.2010 zostávajú

nezmenené. Predmetn á zmena je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

odôvodnenie

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov RECOPAP, s.r.o., Bľatislavská 18,

900 5 1 Zohor, požiadaI listom doľučeným tunaj šiemu úradu dřla 13 .04 .20 1 3 o Zmenu platného

súhlasu naprevádzkovanie zaríadeniana zhodnocovanie odpadov v prevádzke : Hala v areálĺ
RECQPAP _ Maľček, Svederník_ Maľček, okľ. Zĺlina. Dňom podania bolo zaćaté správne

konanie v tejto veci.



2. stanak rozhodnutiu č:' I90)l2ot3l2247slt

Žiadateľ v podaní predloŽil:

- kópiu platného Výpisu z obchodného registľa okľesného súdu Bratislava , odđiel.
Sro, vložkač. 30814/8, spoločnosť zapísanádňa: 02.03 .2OO4.

- kópiu platného ľozhodnutia číslo: A2O10lOI435-O02lIJri zo dřĺa28.05.2OI0

kópiu pôvodného rozhodnutia číslo: A2006102697-O02Nń zo đía29.O9'2006. ktoréje súčasťou platného rozhodnutia'

- plná moc pľe Ing. Mrĺľiu Dudášovú vo veci všetkých právnych úkonov a zastupovaní
vyššie uvedenej spoločnosti pľed pľíslušným obvodným uľaáom.

- správny poplatok

Keďže Žiadosť spolu s predloŽenými dokladmi poskytuje dostatočné podklady pľe predĺŽenie
predmetného súhlasu, obvodný úrad ŽivotneĹo pľoštľedia Žilina, odbor'štát*j správy
staľostlivosti o životné pľostredie obvodu, upustiĺ od ústneho pojednávania a výtonaniä
ohliadky podľa $ 21 spľávneho poriadku.

obvodný úrad Životného prostredia Žilina, odbor štátnej spľávy staľostlivosti o Životné
prostľedie obvodu po preskumaní pľedložených dokladov ađspál k žáveru,Že boli splnené zá-
konné podmienky pre predĺženie platného ľozhodnutia :- nedošlo k zmene ľozhodnutia, ktoľé sú ľozhodujúce pre pľedĺŽenie platného súhlasu- o predĺženie platnosti rozhodnutia bolo požiadané v zákonom stanovenej lehote

najneskôr tľi mesiace pľed skončením platnosti súhlasu.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak ako je uvędené vo
výrokovej časti predmetného rozhodnuti a' Žiadateľ zaplatil správny poplatot kolkovou
znĺímkou v hodnote 4 € v súlade s poloŽkou Í62 zákonaŃn sn ĺ.ĺąsĺtggs-Z.z. o spľávnych
poplatkoch, v znení neskorších pľedpisov.

Poučenĺe:

Ing. Daniela Hančíková
vedúca odboľu
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Doľučuje sa:

l. RECQPAP, s.ľ.o., Bľatislavská 18, 900 57 Zohor- pľostľedníctvom splnomocnenej osoby

Ing. Maľia Dudášová

Navedomie:
1. SźP -ĺŻp v Ž'i\iĺe' oIoH, Legionárska5,0I205 Żi|ina

Zakladá sa: lx spis


