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Číslo spisu
OU-SI-OSZP-2020/000909-005

Skalica
12. 11. 2020

Rozhodnutie
Predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Popis konania / Účastníci konania
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry
IČO : 46 440 801

Výrok
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods.1 písm. d), § 108 ods. 1 písm. m) a § 113 ods. 1 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“),
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

mení

podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, rozhodnutie č.j. OU-SI-OSZP-2016/000126/4 zo dňa 29.02.2016, ktorým
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch žiadateľovi, držiteľovi odpadov

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, 908 43 Čáry
IČO : 46 440 801
nasledovne :

1. Na strane 2 výrokovej časti rozhodnutia č.j. OU-SI-OSZP-2016/000126/4 zo dňa 29.02.2016 sa predlžuje platnosť
súhlasu

od 01.01.2021 do 31.12.2025.

V ďalšom obsah rozhodnutia č.j. OU-SI-OSZP-2016/000126/4 zo dňa 29.02.2016 zostáva v platnosti nezmenený.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou vyššie citovaného rozhodnutia.

Odôvodnenie
Listom podaným dňa 25.09.2020 požiadala spoločnosť KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, Čáry
ako držiteľ odpadov okresný úrad o predĺženie platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
udeleného rozhodnutím č.j. OU-SI-OSZP-2016/000126/4 zo dňa 29.02.2016 podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o
odpadoch, pre prevádzku Mirka Nešpora 1410, v Gbeloch, nachádzajúcu sa v areáli bývalej tehelne.
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Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 22 ods.6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle § 22
ods.7 vyššie citovanej vyhlášky boli doložené všetky potrebné doklady.

Žiadateľ vo svojej žiadosti ďalej uvádza, že nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie súhlasu, v
spôsobe nakladania s odpadmi nenastali žiadne nové skutočnosti a nie sú známe dôležité skutočnosti, ktoré môžu
ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi. Žiadateľ doručil žiadosť okresnému úradu v zákonom stanovenej
lehote, najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu, čo je v súlade s ustanovením § 97 ods. 18 zákona
o odpadoch.

Pre vydanie tohto rozhodnutia boli doložené kópie dokladov v nasledovnom rozsahu :
- Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov zo dňa 19.10.2020, vrátane
Osvedčovacej doložky spoločnosti KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. Čáry, zabezpečené okresným úradom
prostredníctvom portálu Over Si,
- Rozhodnutie č.j. OU-SI-OSZP-2016/000126/4 zo dňa 29.02.2016, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov,
- Rámcová kúpna zmluva č. 2016/002/27 zo dňa 07.11.2016 uzavretá na dobu neurčitú medzi spoločnosťami HOTIS
RECYCLING SLOVAKIA s.r.o. Pezinok a KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Čáry,
- Kúpna zmluva zo dňa 01.03.2012 s nepretržitou lehotou plnenia + Dodatok č. 1 zo dňa 04.11.2019, uzavretá medzi
spoločnosťami RECYCLO s.r.o., Hrnčiarovce nad Parnou - KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Čáry,
- Rámcová kúpna zmluva č. 6/2012 zo dňa 01.03.2012 uzavretá na dobu neurčitú medzi spoločnosťami KOVOŠROT
VAŠIN, s.r.o., Čáry a KBZ s.r.o., Košice,
- Rámcová kúpna zmluva č. 12/2017 zo dňa 05.10.2017 uzavretá na dobu neurčitú medzi spoločnosťami
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Čáry a KBZ s.r.o., Košice,
- Zmluva o prenájme pozemku zo dňa 25.09.2020 uzavretá medzi spoločnosťami CIHELNA Gbely, s.r.o., Hodonín
a KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., s platnosťou na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.10.2020,
- Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb zo dňa
05.02.2016 uzavretá na dobu určitú, od 01.01.2016 do 31.12.2020, medzi Mestom Gbely a spoločnosťou
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Čáry,
- Zmluva o vykonávaní činnosti zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb zo dňa
29.09.2020 uzavretá na dobu určitú, od 01.01.2021 do 31.12.2025, medzi Mestom Gbely a spoločnosťou
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Čáry,
- Certifikát o overení váhy s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti č. 0439/321.07/20 zo dňa 14.04.2020
(v.č.1821/16),
- Certifikát o overení váhy s neautomatickou činnosťou 3. triedy presnosti č. 0441/321.07/20 zo dňa 14.04.2020
(v.č. 9129010006).

Okresný úrad upovedomil účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci listom č.j. OU-SI-
OSZP-2020/000909-002 zo dňa 16.10.2020 a súčasne nariadil termín ústneho pojednávania na deň 23.10.2020. Na
ústnom pojednávaní spojenom s miestnou ohliadkou bolo zistené, že v zariadení na zber odpadov bude aj naďalej
vykonávaný zber odpadov – výkup odpadov za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu. Odpady budú vykupované
od iných osôb - pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov do zariadenia na zber odpadov, triedené a po prevážení
zhromažďované v určených priestoroch, kontajneroch a nádobách do naplnenia kapacity zariadenia a následne
prepravené oprávnenými osobami na ich spracovanie, na základe platných zmlúv.

Okresný úrad preskúmal všetky doklady súvisiace s odovzdávaním odpadov na spracovanie a zistil, že uvedené
spoločnosti sú oprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi. V čase konania boli všetky potrebné doklady platné.
V konaní sa zástupkyňa mesta Gbely do zápisnice vyjadrila, že súhlasí s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov,
v predĺženom termíne platnosti súhlasu.

Okresný úrad vyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu a predĺžil platnosť udeleného súhlasu v zmysle ustanovenia §
97 ods. 17 a 18 zákona o odpadoch, od 01.01.2021 do 31.12.2025.

Podľa Položky 162 písm. y) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov bol uhradený správny poplatok vo výške 4,- € pri podaní žiadosti.
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Na základe predložených podkladov a vykonaného správneho konania rozhodol okresný úrad tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, na Okresnom úrade Skalica, Štefánikova
2157/20, 909 01 Skalica.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Jarmila Tyrschelová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10125

Doručuje sa
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o., Lachmannova 350/72, 908 43  Čáry, Slovenská republika
Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45  Gbely, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Jeséniova, 831 01 Bratislava 37
Okresný úrad Trnava, Mgr. Foltínová, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


