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Číslo spisu
OU-KK-OSZP-2020/011365-004

Vybavuje

07. 09. 2020

ROZHODNUTIE
Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
odpadového hospodárstva 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len správny orgán), v náväznosti
na § 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 zákon o odpadoch), rozhodujúc v súlade § 114 ods. 1 písm. a) 2. zákona o odpadoch
a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a po posúdení podkladov doložených ku
konaniu

- m e n í -

rozhodnutie vydané Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č.j.: OU-KK-
OSZP-2016/010774-004/Gm zo dňa 16.11.2016 zmeneného rozhodnutím č.j.: OU-KK-OSZP-2017/002862-003/
Gm zo dňa 20.03.2017, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre

ENBRA, s.r.o.,
Strojnícka 17, 080 01 Prešov
IČO : 45 309 591

vo výrokovej časti n a s l e d o v n e :
...

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa predlžuje od 30. novembra 2020 do 30. novembra 2025

...

Ostatné podmienky rozhodnutia č.j.: OU-KK-OSZP-2016/010774-004/Gm zo dňa 16.11.2016 zmeneného
rozhodnutím č.j.: OU-KK-OSZP-2017/002862-003/Gm zo dňa 20.03.2017 ostávajú v platnosti bez zmien.

Odôvodnenie
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Spoločnosť ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov požiadala dňa 12.08.2020 Okresný úrad Kežmarok,
odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
vydaného pod č.j.: OU-KK-OSZP-2016/010774-004/Gm zo dňa 16.11.2016 zmeneného rozhodnutím č.j.: OU-KK-
OSZP-2017/002862-003/Gm zo dňa 20.03.2017. Zmena sa týka predĺženia platnosti rozhodnutia vydaného pre
zariadenia sídliace na adrese: Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti
o životné prostredie oznámil dňa 27.08.2020 začatie konania a vo veci zmeny udeleného súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov a upustil od ústneho konania, nakoľko z predložených podkladov a predchádzajúcich
jednaní bolo možné žiadosť spoľahlivo posúdiť.

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:
- Kópia rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné
prostredie pod č.j.: OU-KK-OSZP-2016/010774-004/Gm zo dňa 16.11.2016 a kópia
rozhodnutia č.j.: OU-KK-OSZP-2017/002862-003/Gm zo dňa 20.03.2017
- Správny poplatok v hodnote 2,0 eur v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, položka 162 písm. y) pre elektronické podanie

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na
úseku odpadového hospodárstva, na základe podkladov a výsledkov konania zmenil rozhodnutie č.j.: OU-KK-
OSZP-2016/010774-004/Gm zo dňa 16.11.2016 zmeneného rozhodnutím č.j.: OU-KK-OSZP-2017/002862-003/
Gm zo dňa 20.03.2017, pre spoločnosť ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné sa v súlade s § § 53 a 54 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Kežmarok, odbore
starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po nadobudnutí právoplatnosti a po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. ust. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Doručuje sa

ENBRA, s. r. o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov
Slovenská republika

Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175 23
059 52 Veľká Lomnica
Slovenská republika


