
oKRESNÝ Únłu ŽllIľł
odbor starostlivosti o Životné prostľedie

oddelenie ochľany príľody a vybraných zložiek životného prostľedia
Námestię M. R' Štefanika l, 010 01 Žil i n a
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v Żllinę dňa 04. 04.2016

31. októbľa2020

ROZHODNUTIE

okľesný irad Z1lina, odboľ staľostlivosti o Životné pľostľedie' oddelenie ochľany
príľody a vybľaných zloŽiek Životného pľostredia' na úseku štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný oľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zźlkona č. 180/2013
Z. z. ooľganizácii miestnej štátnej spľávy aozmene adoplnení niektorých zákonov ako
príslušný orgán štátnej starostlivosti o Životné pľostľedie podľa $ 5 zákona č,. 52512003 Z. z'
o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
a ako miestne a vecne pľíslušný orgán štátnej správy odpadového hospodáľstva podľa $ 108
ods. 1 písm. m) zákonaNR SR č)' 7gl20l5 Z. z. o odpadóch a o 

'-"nđ 
a doplnení niektórých

zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") apodl'a zákona ě.7ll|967 Zb. o správnom konaní
v znení neskoľších pľedpisov (správny poľiadok),

pľedlžuje

podľa $ 97 ods. 17 v nadväznosti na $ 135 ods. l8 zákona o odpadoch prevádzkovateľovi
zańadęnia na zhodnocovanie odpadov - spoločnosti RECOPAP, s.ľ.o., Bľatislavská 18, 900
5l Zohor,IČo: :s 877 251, súhlas naptevádzkovanie zariadeniana zhodnocovanie odpadov
udelený ľozhodnutím obvodného úľadu Żp v Żi|inę, ĺ. s. Żp AŻO06!O2697-Uá zo dřr-
29.09.2006 a predlŽeného do 2.5.2016
k. ú. Maľček,013 32 Svederník, okľes

Marček, parc. č. I009l2 v

ostatné časti citovaných ľozhodnutí zosÍávaju v platnosti tak, ako je v nich uvedené.
Rozhodnutie č. s. Żp ĺzooerc2697-Uá zo dňa Ż9.09.2006 tunajší úľad v ďalšom období
nepredĺŽi vzhl'adom na novú legislatívu na úseku odpadového hospodáľstva platnú od
1.L20t6.

odôvodnenie

Prevádzkovate|' zariadenia na zhodnocovanie odpadov spoločnost' RECOPAP, s.r.o.,
Bľatislavská 18, 900 5l Zohor požiada|a listom doľučeným tunajšiemu úradu dňa 0Ż.02.20|6
opredĺŽenię súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vprevádzke
RECOPAP Maľček, 013 32 Svederník, udeleného ľozhodnutím obvodného iľadu ŽP
v Žilinę, č,. s. Żp A2006102697-L]á zo dřla 29.09.2006 aprediženého do Ż'5.2016. Dňom
podania bolo začaté správne konanie v tejto vęci. Žiadateľ v podaní predložil:

o fotokópiu rozhodnutia čĺslo Żp nzooen2697-Uá zo dńa 29.09.2006, ktoľé bolo
vydané vo veci srihlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa $ 7 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č,. 22312001 Z' z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých predpisov v zneni neskoľších pľedpisov;
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o fotokópie ľozhodnutí ěíslo B201ll000625-0}2lÍJri zo dřla Il.02.20II I900l20I3lfiJri
ačíslo oU-ZA-oSZP3lZl2014l00618/Deb zo dřla 14. 02.2014, udelených vo veci
pľedĺŽenia platného súhlasu najneskôľ do 2,5'2016;

o výpis z oR spoločnosti RECOPAP, s.ľ.o., Bratislavská 18, 900 5l Zohor;
o plnú moc pre zamestnanca žlađateľa.

okľesný wad Żilina, odbor starostlivosti o Životné pľostredie, oddelenie ochľany
pľírody a vybľaných z|ožiek Životného pľostľedia, ako miestne a vecne príslušný oľgán štátnej
správy odpadového hospodáľstva zistil po pľeskúmaní pľedloŽených dokladov, že Žiadosť
s pľílohami neobsahovala náleŽitosti potľebné k pľedÍŽeniu súhlasu na pľevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, pľeto vyzval žiadaÍęl'a doplnit' podanie apľeľušil
konanie v pľedmetnej veci ľozhodnutím zo dňa 24.0Ż.2016.

Žiadateľ doplnil podanie vstanovenej 30 dňovej lehote dňa 16.03'2016 avpodaní
predloŽil požadované doklady:

o zéxäzné stanovisko územne dotknutej obce (Svederník) ako účastníka spľávneho
konania v súlade s $ 1l3 ods. 4 zákona o odpadoch vydané pod číslom:204lMil20I6
zo dř:n 17.02'2016, ktorá súhlasila spredĺŽením platného rozhodnutiabez námietok
alebo pľipomienok;

o evidenčný list zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov lisu typ BOLLEGRAAF HBC-
50 s príslušenstvom zarok2015;

o doplnil identiťrkačné údaje prevádzky RECOPAP vo Svedeľníku _ paľcelné číslo
l009l2 v k. ú. Maľěek;

o predloŽil aktualizovaný prevádzkový poľiadok zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov
s uvedením konkľétnych druhov odpadov, ktoľé sa zhodnocujú nazariadení uvedęnom
v platných súhlasoch;

o doplnil maximálnu kapacitu zariadenía vypočítanú na základe výkonu stľojného
zariađęnia (balíkovací lis BOLLEGRAAF HBC-50 s pľíslušenstvom), ktoľá je do
20.000 ton zhodnotených odpađov v dvojzmenovej prevádzke zarok;

o pľedloŽil zmluvy s odbeľatel'mi jednotlivých dľuhov odpadov zhođnocovaných
činnost'ou Rl2 - lisovanie.

Pľevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov (činnost'ami Rl2 aR13,
uvedenými v prílohe č. I zákona o odpadoch) prehlásil,'že nędošlo k zmene podmienok, ktoré
sú ľozhodujúce pľe pľedĺženie platného súhlasu' Żiad,ost' o predĺženie bola doručená
tunajšiemu úradu v zákonnom termíne najneskôr 3 mesiace pľed skončęním platnosti
rozhodnutia.

Ked'Že žiadost' spolu s pľedloŽenými dokladmi poskytuje dostatočný podklad pre
pľedĺŽenie ľozhodnutia v predmďnej veci a žiadatel' d'održal połmienky ustanovenia $ 97 ods'
17 zákona o odpadoch, tunajší úľad upustil od ústneho pojednávania a vykonania ohliadky
podľa $ 21 správneho poriadku.

okesný trad Žilina, odbor staľostlivosti o,Životné pľostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných z|ožiek Životného prostľedia ako príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve po pľeskúmaní pľedložených dokladov dospel k záveľu, Že boli
splnené zákonné podmienky pľe prediženie platného rozhodnutia, nedošlo k zmene
skutočností, ktoľé sú rozhodujúce pľe vydanie predĺženia súhlasu v tejto veci a žiadost'
o pľedĺženi ę Žiadatel'doručil najneskôr 3 rrresiacę pred skončením platnosti súhlasu.
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Rozhodnutie ě. s. Žp ĺzooen2697-Uá zo dřla 29.09.2006 tunajší úľad v ďalšom
období nepľedĺži vzhľadom na novú legislatívu na úseku odpadového hospodárstva platnú od
Ll.2016, preto v prípade potreby vydania súhlasu v tejto veci je potľebné požiadat'o udelenie
nového súhlasu napreváđzkovanie zaúadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s $ 97 ods.
1 písm. c) ztĺkona o odpadoch.

Žiadateľ zaplat1l správny poplatok v hodnote 4,O0 € (slovom: štyri eurá) potvrdením
pľe evidenciu poplatku vsúlade spoložkou 162 písm. y) zákona NR SR č:.I45lI995 Z. z.
o spľávnych poplatkoch v znení neskorších pľedpisov.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhođnutiu je možné podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 zákona č.
7111967 Zb. o správnom konaní vznęní neskoľších predpisov (spľávny poľiadok) do 15 dní
odo dňa oznámenia pľedmetného rozhodnutia. odvolanie sa doručí okľesnému úľadu Żilina,
ođboru staľostlivosti o Životné pľostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek
Životného prostredia, Námestie M. R. Štefanika 1, 010 0l Żitina' odvolanie má odkladný
účinok.

Toto ľozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č). 9911963 Zb. občiansky
súdny poľiadok v znení zákona č,. 42412002 Z. z., pokial' nebol vyčeľpaný riadny opľavný
pľostľiedok.
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Doručuje sa:

JLrecoPAP, s'ľ'o., Bľatislavská 18, 900 5I Zohor
2.l obec Svedeľník, staľosta obce' obecný úrad 0l3 32 Svederník
Na vedomie (po nadobuđnutí pľávoplatnosti):
3.l lJZP _lŽp v Żiline, odboľ oH, Legionárska 5, 012 05 Žilina
Zakladá sa: 1x spis

RNDľ.Dľahomíra Mac va
vedúca odboru




