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Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2020/007438-004

Vybavuje

Rožňava
10. 09. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie - zmena súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Rožňava“), ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení
so zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
§ 108 ods.1. písm. m) a § 114 ods.1 písm. a) bodu 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 79/2015 Z. z.“) a v zmysle ustanovení zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 71/1967 Zb.“)

m e n í

rozhodnutie č. 2017/009721 zo dňa 20.10.2017 vydané OÚ Rožňava, ktorým bol udelený súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) ods. 2 zákona č. 79/2015
Z. z., pre spoločnosť DOMITRI, spol. s.r.o., Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka, vo výrokovej časti
tak, že:

činnosti zhodnocovania odpadov sa rozširujú o činnosť zhodnocovania odpadov
R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 – rozoberanie, dotriedenie, drvenie,
lisovanie.

Plastový odpad od dodávateľov je potrebné pred recykláciou rozobrať a dotriediť, aby sa vyzískal jednodruhový,
jednofarebný odpad bez cudzích prímesí vhodný na recykláciu. Pri dotrieďovaní vznikajú štyri skupiny
materiálových komponentov – odpad ihneď recyklovateľný, odpad na pranie - nerecyklovateľný, odpad
nerecyklovateľný - smeti a plastový odpad vrátený na sklad vhodný na recyklovanie. Odpad nerecyklovateľný
je zhutňovaný v paketovacom lise a uložený do steel boxov, na palety alebo veľkokapacitných kontajnerov. Na
lisovanie odpadu slúži Vertikálny balíkovací lis L5-2. Pre účely drvenia plastov slúži zariadenie typu WLK 6S/55,
s kapacitou zariadenia 300-600 kg/h. Podrvený odpad je z drviča prepravovaný do dávkovača na pneumatickú
dopravu k plneniu do big-bagov. Takto upravený odpad je ďalej odovzdávaný oprávnenej organizácii na jeho ďalšie
zhodnotenie resp. zneškodnenie.

Ostatné časti rozhodnutia č. 2017/009721 zo dňa 20.10.2017 vydaného OÚ Rožňava zostávajú nezmenené.
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Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 2017/009721 zo dňa 20.10.2017 vydaného OÚ Rožňava.

Odôvodnenie
Spoločnosť DOMITRI, spol. s.r.o., Gemerská Hôrka 421, 049 12 Gemerská Hôrka, podala dňa 14.08.2020 na OÚ
Rožňava žiadosť o zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku na zhodnocovanie odpadov, ktorý vydal OÚ
Rožňava pod č. OU-RV-OSZP-2017/009721.
K žiadosti bol predložený doplnený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Zmena sa týka doplnenia súhlasu o činnosť zhodnocovania odpadov R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R1 až R11 – rozoberanie, dotriedenie, drvenie, lisovanie.

Podanie žiadosti o vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo doložené
potvrdením o úhrade správneho poplatku v hodnote 4,- EUR, v súlade s položkou 162 písm. y) sadzobníka správnych
poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o udelenie zmeny súhlasu podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona
č. 79/2015 Z. z.

OÚ Rožňava vykonal odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Štatistického úradu
Slovenskej republiky pod spisovou značkou RPO-446313/2020.

OÚ Rožňava listom č. OU-RV-OSZP-2020/007438-002 zo dňa 24.08.2020 oznámil účastníkom konania začatie
konania o udelenie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
§ 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z.
Súčasne v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. upustil od ústneho pojednávania, nakoľko mu boli dobre známe
pomery a disponoval dostatočným množstvom podkladov.
Zároveň dal účastníkov konania podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. možnosť vyjadriť sa k predmetnej veci do 3
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Účastníci konania sa v stanovenej lehote ku oznámeniu nevyjadrili.

OÚ Rožňava listom č. OU-RV-OSZP-2020/007438-003 zo dňa 02.09.2020 oznámil účastníkom konania možnosť
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. do 3 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia.
Účastníci konania sa v stanovenej lehote ku oznámeniu nevyjadrili.

OÚ Rožňava, z výsledkov preskúmania žiadosti o zmenu rozhodnutia z hľadiska dodržania podmienok stanovených
zákonom č. 79/2015 Z. z. zistil, že došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie zmeny rozhodnutia, a že
sú splnené zákonné podmienky pre zmenu pôvodného súhlasu.

Na základe vyššie uvedených skutočností OÚ Rožňava rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na OÚ Rožňava.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie
má odkladný účinok.

Ing. Stanislav Lukáč CSc.
vedúci odboru

Doručuje sa
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DOMITRI, spol. s r.o.
Gemerská Hôrka 421
049 12 Gemerská Hôrka
Slovenská republika


