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Rozhodnutie
Zmena súhlasu I.

Výrok
Okresný úrad Detva, 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, § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle § 108
ods.1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok“),

MENÍ ROZHODNUTIE

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydané pod č.j. OU-DT-
OSZP-2021/000244-004, zo dňa 12.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2021, ktorým bol udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch pre
spoločnosť

Obchodné meno: UNIASFALT s.r.o.

Sídlo: 919 09 Šelpice 136

IČO: 44 557 051

prevádzka: Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí Vígľaš, Lom Vígľaš, 962 02 Vígľaš

Vo výrokovej časti rozhodnutia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.1
písm. c) zákona o odpadoch sa mení ročná kapacita zhodnocovaných odpadov nasledovne:

Ročná kapacita zhodnocovaných odpadov cca 48 000 t/r.

Všetky ostatné náležitosti rozhodnutia vydaného pod č.j. OU-DT-OSZP-2021/000244-004, zo dňa 12.02.2021,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
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Odôvodnenie
Spoločnosť UNIASFALT s.r.o., 919 09 Šelpice 136 (IČO 44 557 051) zastúpená Ing. Dušanom Chylom, podala
dňa 12.04.2022 na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie zmeny
rozhodnutia vydaného pod č.j. OU-DT-OSZP-2021/000244-004, zo dňa 12.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 12.02.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods.1 písm. c) zákona o odpadoch pre Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí Vígľaš, Lom Vígľaš, 962 02 Vígľaš.

Vzhľadom na snahu o dodržanie hierarchie odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch s cieľom
prednostného zabezpečenia recyklácie pred zneškodňovaním stavebných odpadov, efektívnejšieho využívania
zdrojov a zvýšeným dopytom zo strany zákazníkov o asfaltové zmesi s obsahom recyklovaného materiálu žiadateľ
požaduje zvýšenie ročnej kapacity zhodnocovaných odpadov na 48 000 t/r. Na obaľovacie zariadenie asfaltových
zmesí bolo Ministerstvom životného prostredia vydané záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie.

Spôsob nakladania s odpadmi a technológia spracovania odpadov zostáva nezmenená. Správnemu orgánu sú známe
skutočnosti a v plnom rozsahu sa žiadateľovi vyhovuje. K žiadosti žiadateľ predložil splnomocnenie o zastupovaní
a kópiu vydaného súhlasu. Na základe zákona č.177/2018 Z. z. si správny orgán overil výpis z Obchodného registra.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal podanú žiadosť. Účastníkov konania a
dotknuté orgány upovedomil o začatí konania vo veci vydania zmeny súhlasu pre UNIASFALT s.r.o., 919 09 Šelpice
136, s miestom zhodnocovania odpadov na Obaľovacom zariadení asfaltových zmesí Vígľaš, Lom Vígľaš, 962 02
Vígľaš, s možnosťou vyjadriť sa v lehote do 5 pracovných dní od doručenia upovedomenia. V stanovenej lehote na
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie nebolo doručené žiadne stanovisko v predmetnej veci.

Všetky ostatné náležitosti rozhodnutia vydaného pod č.j. OU-DT-OSZP-2021/000244-004, zo dňa 12.02.2021,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve na základe predložených dokladov a hore uvedených skutočností nezistil dôvody, ktoré by bránili
vydaniu zmeny rozhodnutia a predmetné rozhodnutie zmenil tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

V súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, za vydanie
rozhodnutia bol vybraný správny poplatok v sume 4,0 €, podľa položky 162 písm. y), formou potvrdenia o úhrade
správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Detva, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Tajovského 1462/9, 962 12 Detva. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10165

Doručuje sa
UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09  Šelpice, Slovenská republika
OBEC VÍGĽAŠ, Zvolenská 1, 962 02  Vígľaš, Slovenská republika


