
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Križovatka 4, 969 01  Banská Štiavnica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BS-OSZP-2022/000960-003

Banská Štiavnica
23. 06. 2022

ROZHODNUTIE
zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

činnosťou D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)

Popis konania / Účastníci konania
1. RK & eco s.r.o., M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany, IČO: 47 592 923, splnomocnený zástupca spoločnosti FOUR
TRADE, s.r.o., Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 623 506
2. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501

Výrok
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve 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 predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
spoločnosti RK & eco s.r.o., so sídlom M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany, IČO: 47 592 923 (ďalej len „žiadateľ“) ako
splnomocneného zástupcu prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť FOUR TRADE, s.r.o., so sídlom Priemyselná 37,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 623 506 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej na tunajší úrad dňa 24.05.2022,
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“), takto rozhodol:

Podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

mení
pre prevádzkovateľa

Obchodné meno: FOUR TRADE, s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31 623 506

rozhodnutie vydané Okresným úradom Banská Štiavnica, odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom
OU-BS-OSZP-2019/000472-006 zo dňa 28.06.2019, ktorým bol pre prevádzkovateľa udelený súhlas podľa § 97 ods.
1 písm. a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie
do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov), a to tak, že mení množstvo odpadov ukladaných na skládku
nasledovne:

Množstvo odpadov ukladaných na skládku za rok bude 600 ton.

Ostatné náležitosti rozhodnutia ostávajú nezmenené.
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Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Štiavnica, odborom
starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-BS-OSZP-2019/000472-006 zo dňa 28.06.2019.

Odôvodnenie
Spoločnosť RK & eco s.r.o., so sídlom M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany, IČO: 47 592 923 (ďalej len „žiadateľ“)
ako splnomocnený zástupca prevádzkovateľa spoločnosti FOUR TRADE, s.r.o., so sídlom Priemyselná 37, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 31 623 506 (ďalej len „prevádzkovateľ“) požiadala dňa 24.05.2022 Okresný úrad Banská
Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu rozhodnutia č. OU-BS-OSZP-2019/000472-006 zo
dňa 28.06.2019, ktorým bol pre prevádzkovateľa udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov) podľa § 97 ods. 1 písm. a)
zákona o odpadoch. Žiadateľ požiadal o zmenu súhlasu z dôvodu navýšenia ročného množstva uloženia odpadu na
600 ton za rok. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona
o správnom konaní listom č. OU-BS-OSZP-2022/000960-002 zo dňa 06.06.2022 upovedomil o začatí konania
známych účastníkov konania a vzhľadom k tomu, že povaha prejednávanej veci si nevyžadovala ústne pojednávanie
a tunajšiemu úradu sú známe miestne a vecné pomery prejednávanej veci, správny orgán upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Zároveň správny orgán v upovedomení o začatí konania vyzval účastníkov
konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k doručeným podkladom rozhodnutia najneskôr do 10 dní odo dňa
doručenia upovedomenia o začatí konania. V uvedenej lehote neboli na tunajší úrad doručené žiadne stanoviská k
predmetnému konaniu.

V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené tieto údaje a doklady:

• Identifikačné údaje žiadateľa
• Kópia rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Štiavnica, odborom starostlivosti o životné prostredie pod
číslom OU-BS-OSZP-2019/000472-006 zo dňa 28.06.2019
• Plnomocenstvo na zastupovanie udelené prevádzkovateľom pre žiadateľa na zastupovanie v konaniach zo dňa
01.01.2020

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedených skutočností
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov bola žiadateľovi spoplatnená v súlade s položkou 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR
SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správny poplatok bol uhradený formou
nominálneho e-kolku zakúpeného na pobočke Slovenskej pošty, a.s. vo výške 4 eurá.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona o správnom konaní právo podať odvolanie.
Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Križovatka 4, 969
01 Banská Štiavnica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Lukáš Dominik Lalo
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10145



3 / 3

Doručuje sa
RK & eco s.r.o., M. Waltariho 7, 921 01  Piešťany, Slovenská republika
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 01  Banská Štiavnica, Slovenská republika


