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Rozhodnutie
Zmena rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch - predĺženie platnosti

Výrok
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne 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 a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch), na základe žiadosti držiteľa odpadov TSM Dubnica
nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým :
m e n í

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o
životné prostredie č. OÚ-IL-OSŽP-2022/001319-007 zo dňa 28. 07. 2022 na udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zberného dvora podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch pre TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007,
018 41 Dubnica nad Váhom, (IČO 36 312 941), prevádzka – Stredisko triedeného zberu, Sládkovičova 1678/21,
Dubnica nad Váhom, vo výrokovej časti rozhodnutia nasledovne:

- podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch predlžuje platnosť rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2022/001319-007 zo dňa
28. 07. 2022 do 30.06.2023
Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-
OSŽP-2022/001319-007 zo dňa 28. 07. 2022 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 29. 09. 2022 doručená žiadosť TSM
Dubnica nad Váhom s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom, o predĺženie platnosti rozhodnutia na súhlas
na zber odpadov vrátane zberného dvora v súlade s § 7, ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané rozhodnutím č. OÚ-IL-OSŽP-2022/001319-007 zo dňa 28.
07. 2022 pre prevádzku - Sládkovičova 1678/21, Dubnica nad Váhom, platného do 31. 12.2022. Termín predĺženia
bol požadovaný do 31.05.2023.
Žiadateľ dňa 18.10.2022 doplnil svoju žiadosť o zmenu predmetného rozhodnutia a požadoval termín predĺžiť do
30.06.2023.
Žiadateľ svoju žiadosť zdôvodnil potrebou zberu a spracovania určených komodít triedeného zberu odpadu v meste
Dubnica nad Váhom v stávajúcej prevádzke na ulici Sládkovičova 1678/21, Dubnica nad Váhom, pretože nemá
vybudované nové zariadenie, kde by túto činnosť mohol vykonávať.
Nevybudovanie nového zariadenia zdôvodnil časovým sklzom v prípravných prácach na realizáciu nového strediska
triedeného zberu.
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku oznámil č. OU-IL-OSZP-2022/001817 - 002
OND zo dňa 06. 10. 2020 účastníkom konania začatie konania a súčasne podľa § 21 správneho poriadku nariadil na
prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 18. 10.
2022 o 10:00 hod. na Okresnom úrade Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Na ústnom pojednávaní zástupca TSM Dubnica nad Váhom. S.r.o. predložil harmonogram prác na prípravu
vybudovania nového zberného dvora - osadenie triediacej linky a zároveň predložil písomnú žiadosť o zmenu
termínu na predĺženie platnosti rozhodnutia na súhlas na zber odpadov vrátane zberného dvora.
Účastníci konania Ing. Jaroslav Brindza a Ing. Ľubica Brindzová, majiteľ susednej nehnuteľnosti Zberného dvora
TSM Dubnica nad Váhom, na Sládkovičovej ulici, po vypočutí argumentov zo strany žiadateľa, ktoré sú rozhodujúce
pre dokončenie nového zberného dvora a osadenia triediacej linky, súhlasili s predĺžením platnosti predmetného
súhlasu pre žiadateľa do 30.06.2023, čo uviedli aj do Zápisnice z ústneho pojednávania dňa 18.10.2022.
Na ústnom pojednávaní sa ďalej vyjadrila zástupkyňa mesta Dubnica nad Váhom a uviedla, že mesto súhlasí s
predĺžení rozhodnutia na prevádzku zberného dvora na Sládkovičovej ulici do 30.06.2023.

Na základe uvedeného rozhodol Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 4,- EUR v zmysle položky 162 písm. y) zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení neskorších
zákonov bol zaplatený formou kolkových známok.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007 P.O.BOX 121, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovenská
republika
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