odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

OU-PE-OSZP-2019/001113
Vybavuje: Ing. Mišutová

Partizánske 12.07.2019

Rozhodnutie
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e)
zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 5 zákona NR SR 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 predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), po preskúmaní žiadosti
podanej dňa 02. júla 2019 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov
mení
v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie vydané tunajším úradom
pod číslom OÚ-PE-OSZP-2016/001848 zo dňa 24.10.2016, ktorým bol udelený súhlas podľa
§ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre žiadateľa:
Alternative Energy, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 822 604,
miesto nakladania s odpadmi: Alternative Energy, s. r. o., Bioplynová stanica Bošany,
ul. Továrenská 1297/26, 956 18 Bošany,
tak, že vo výrokovej časti uvedeného rozhodnutia:
-

sa dopĺňa nasledovný druh odpadu zaradeného podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Číslo druhu
odpadu

16 10 02

Názov druhu odpadu

Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01

Kategória
odpadu

O

Ostatné časti rozhodnutia č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/001848 zo dňa 24.10.2016 zostávajú
nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/001848
zo dňa 24.10.2016.
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Odôvodnenie
Podaním zo dňa 02. júla 2019 bola tunajšiemu úradu predložená žiadosť organizácie
Alternative Energy, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava o zmenu – doplnenie vydaného
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku: Bioplynová
stanica Bošany, ul. Továrenská 1297/26, 956 18 Bošany.
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov oznámil listom zo dňa
04.07.2019 začatie konania všetkým účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bolo:
- požadované náležitosti v súlade s ustanovením § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- kópia vydaného rozhodnutia č. j. OÚ-PE-OSZP-2016/001848 zo dňa 24.10.2016,
- Záznam č. 21 zo dňa 25.03.2019 z kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľa
zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonanou Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor
inšpekcie odpadového hospodárstva.
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní
predložených dokladov a na základe vykonanej miestnej ohliadky dňa 11.07.2019 dospel
k záveru, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre zmenu udeleného súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 4,00 eurá formou E-kolku (potvrdenie
o úhrade správneho poplatku) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, položka 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP
151/6, 958 01 Partizánske. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúca odboru
Doručí sa
1. Alternative Energy, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava
2. Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
3. SIŽP – IOH Nitra
4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

