Okresný úrad Michalovce
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1

071 01 Michalovce
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Michalovce

OU-MI-OSZP-2019/018022-004

03. 12. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel a § 108 ods. 1 písm. m)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
noviel (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“) na základe vykonaného správneho konania
v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel
Popis konania / Účastníci konania
na základe žiadosti spoločnosti ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce,
Výrok rozhodnutia
mení rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, Odb. starostlivosti o ŽP, č. OU-MI-OSZP-2016/003877-2 zo dňa
30.3.2016, vydané spoločnosti ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce, IČO: 00 617 334,
v bode I.,
podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v súlade s ustanovením § 97 ods. 18 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu udelený podľa § 97
ods.1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa mení bod I.5. na nasledujúce znenie:
I.5. Tento súhlas sa udeľuje na dobu do 30.11.2024.
a v bode II.,
podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v súlade s ustanovením § 97 ods. 18 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch súhlas na prepravu nebezpečného odpadu v rámci okresu Michalovce podľa § 97 ods.1
písm. f) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, takto:
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa mení bod II.6. na nasledujúce znenie:
II.6. Tento súhlas sa udeľuje na dobu do 30.11.2024.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, Odb. starostlivosti o ŽP, č.
OU-MI-OSZP-2016/003877-2, ktorého ostatné časti zostávajú nezmenené.
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Odôvodnenie
ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce, požiadal žiadosťou doručenou dňa 18.11.2019, doplnenou
dňa 29.11.2019, OÚ Michalovce, Odb. starostlivosti o ŽP, štátnu správu v odpadovom hospodárstve, o zmenu
súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu a súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu
v rámci okresu Michalovce podľa § 97 ods.1 písm. f), g), zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Predmetom žiadosti bolo predĺženie platných súhlasov udelených v rozhodnutí č. OU-MI-OSZP-2016/003877-2 zo
dňa 30.3.2016 na päťročné obdobie v súlade s ustanovením § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Žiadosť obsahuje náležitosti podľa § 24 a § 25 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve posúdil predmetnú žiadosť a s ohľadom na hore uvedené
skutočnosti rozhodol tak, ako je to vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uvedené.
Správny poplatok vo výške 4 eurá za predĺženie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadu vyrubený podľa položky 162 písm. y) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov bol zaplatený dňa 15.11.2019 (ID: N01-151119-0737) a vo výške 4 eurá za predĺženie súhlasu
na prepravu nebezpečného odpadu v rámci okresu Michalovce vyrubený podľa položky 162 písm. y) zákona
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 2.12.2019 (ID:
N01-021219-0662).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54, ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
noviel možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Michalovce, Odbor
starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať
súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Doručuje sa
ECOFIL, spol. s r.o.
Okružná 6001
071 01 Michalovce
Slovenská republika
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