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Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2020/020410-005

Michalovce
21. 12. 2020

Rozhodnutie
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Výrok
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 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 a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) po vykonaní správneho
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodujúc podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch

mení

rozhodnutie Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2014/02139-4
zo dňa 31.01.2014 zmenené rozhodnutím č. OU-MI-OSZP-2016/02875-3 zo dňa 24.02.2016, ktorým bol spoločnosti
PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656/16, 071 01 Michalovce (IČO: 47 455 420) pre prevádzku na Močarianskej
ul. 3656/16 v Michalovciach udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa:

A: kapacita zariadenia na zber odpadov v podmienkach súhlasu v bode č. 3 mení nasledovne:
„3. Odpady budú pravidelne odovzdávané prostredníctvom oprávnených osôb, kapacita zariadenia bude do 100 ton
mesačne.“

B: predlžuje platnosť súhlasu do 01. 12. 2025:

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-
OSZP-2014/02139-4 zo dňa 31.01.2014 zmeneného rozhodnutím č. OU-MI-OSZP-2016/02875-3 zo dňa 24.02.2016
zostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2014/02139-4 zo dňa 31.01.2014 zmeneného rozhodnutím č. OU-MI-
OSZP-2016/02875-3 zo dňa 24.02.2016.

Odôvodnenie
Spoločnosť PROTRANS SK s.r.o., Močarianska 3656/16, 071 01 Michalovce (IČO: 47 455 420) žiadosťou
zo dňa 25.11.2020, doručenou dňa 26.11.2020, požiadala Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o
životné prostredie (ďalej OÚ Michalovce, OSŽP), štátnu správu odpadového hospodárstva o zmenu súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov udeleného pre prevádzku na Močarianskej ul. 3656/16 v Michalovciach
rozhodnutím OÚ Michalovce, OSŽP č. OU-MI-OSZP-2014/02139-4 zo dňa 31.01.2014 zmeneného rozhodnutím
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č. OU-MI-OSZP-2016/02875-3 zo dňa 24.02.2016. Platnosť súhlasu je do 31.01.2021. Požadovaná zmena
predmetného rozhodnutia po doplnení dňa 14.12.2020 sa týkala predĺženia platnosti súhlasu na ďalšie obdobie a
zmeny kapacity zariadenia na 100 ton mesačne. V doplnení bolo uvedené, že v predchádzajúcom období neboli
zo strany štátnej správy odpadového hospodárstva na danej prevádzke vykonané žiadne kontroly. K žiadosti boli
predložené identifikačné údaje, kópia predchádzajúceho súhlasu a jeho zmeny a zmluva o nakladaní s komunálnymi
odpadmi uzatvorená s mestom Michalovce dňa 19.11.2020. Žiadosť bola prekonzultovaná so žiadateľom.
OÚ Michalovce, OSŽP v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov listom zo dňa 14.12.2020 oznámil účastníkom konania začatie konania na základe žiadosti
žiadateľa- spoločnosti PROTRANS SK s.r.o., (IČO: 47 455 420) doručenej dňa 26.11.2020 pre danú prevádzku vo
veci ďalšej zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber. Účastníci konania mohli k predmetnému konaniu
prípadné pripomienky, námietky a stanoviská predložiť na tunajší úrad najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia. Oznámenie o začatí konania v predmetnej veci bolo účastníkom konania doručené v dňoch 14.12 a
15.12.2020. Účastníci konania boli upovedomení o tom, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov majú právo sa vyjadriť ešte pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom, k
spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie.
OÚ Michalovce, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu z
dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a vzhľadom k tomu, že tunajšiemu úradu sú pomery na prevádzke dobre
známe, upustil od miestneho zisťovania na danej prevádzke. Žiadosť bola následne prekonzultovaná dňa 21.12.2020
aj s mestom Michalovce a žiadateľom. K vydaniu ďalšej zmeny súhlasu neboli predložené žiadne pripomienky.
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva posúdil predmetné doplnené podanie žiadateľa a rozhodol tak, ako
je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uvedené.

Správny poplatok za zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vo výške 4,00 € podľa položky
162, písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol uhradený formou e- kolku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Michalovce,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa osobitných
predpisov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
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