
  

     

     

 

 

OU-MY -OSZP-2019/000438 –2                                                  V Myjave dňa  11. 03. 2019 

Vybavuje: Ing. Milčíková                 

 

 

   
    

    

R o z h o d n u t i e 

 
            Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne 

príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003   Z. z. o štátnej správe a 

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 organizácií miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v súlade s § 108 ods. 1  písm. m)  zákona č.  79/2015 

Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  zákona  č.  71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov  na základe žiadosti právnickej osoby 

BRANTNER Slovakia s. r. o. so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava,  IČO  31 698 336   

 

m e n í 

 

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   rozhodnutie Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o  životné 

prostredie  č. sp.  OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014  právoplatné dňom 8. 7. 

2014, ktorým bol udelený súhlas  na prevádzkovanie zariadenia  na zhodnocovanie odpadov 

okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých 

sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov s platnosťou do  19. júna  2019  zmenené 

rozhodnutím   Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie  č.  sp. OU-

MY-OSZP-2019/00001146-2 zo dňa  6. 10. 2016 právoplatné dňom  26. 10. 2016  

 

- vo výrokovej časti  rozhodnutia  v bode f)   predlžuje platnosť súhlasu na prevádzkovanie  

zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie 

odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov sa 

podľa § 97 ods. 17  zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene   a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších na dobu :  

 

od    20. júna  2019  do  19.  júna   2024. 

 

Ostatné podmienky  rozhodnutia č. sp. OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 

2014,    ktorým bol udelený súhlas  na prevádzkovanie zariadenia  na zhodnocovanie odpadov 

okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých 

sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov  podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,  zmeneného rozhodnutím   Okresného 

úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie  č.  sp. OU-MY-OSZP-2019/00001146-

2 zo dňa  6. 10. 2016        z o s t á v a j ú   n e z m e  n e n é. 

          

 Toto  rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutí č. sp.  OU-MY-OSZP-

2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014 a OU-MY-OSZP-2019/00001146-2 zo dňa  6. 10. 2016.   

 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Moravská 1, 907 01  Myjava 
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O d ô v o d n e n i e 
   

           Dňa 4. marca 2019   požiadala právnická osoba BRANTNER Slovakia s. r. o. so sídlom 

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o zmenu súhlas  na prevádzkovanie zariadenia  na zhodnocovanie odpadov okrem 

spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa 

zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov  podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 

Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov  . 

Správny poplatok vo výške 4,- € podľa položky 162 písm. y) Sadzobníka správnych 

poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol 

uhradený  pri podaní  

 

          Žiadateľ prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov 

a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné 

druhy kvapalných odpadov  podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov  . Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v suteréne   

administratívnej budovy v prevádzke na Brezovskej ulici 10 v Myjave. Predmetom 

zhodnocovania sú odpady  číslo  15 01 02  obaly z plastov a 20 01 39  plasty, oba kategórie 

ostatný odpad, ktoré sa po pretriedení   na požadované  druhy plastov   lisujú v balíkovacom lise 

s vrchným plnením a hydraulickým pohonom ORWAK 9020.   

Zmena rozhodnutia, o ktorú  požiadala firma BRANTNER Slovakia s. r. o Bratislava  

spočívala v predĺžení platnosti súhlasu na prevádzkovanie  zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov z dôvodu, že pôvodný súhlas mal platnosť  len do 19. 6.  2019.   .  

 

 Podľa § 135 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov  sa 

považujú za rozhodnutia  vydané podľa tohto zákona  a zostávajú v platnosti, okrem rozhodnutí , 

ktoré strácajú platnosť postupom  podľa ods. 1, 21 a 22. Ak ide o rozhodnutie  o udelení 

autorizácie vydané  podľa doterajších predpisov , doba  platnosti autorizácie  v ňom uvedená nie 

je  ustanovením § 89 ods. 3 dotknutá.       

       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  orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh  účastníka konania vydané rozhodnutie 

zmeniť, ak dôjde k zmene skutočností  rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia.  

       Platnosť  súhlasu sa súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa predĺži , a to aj 

opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak sa 

žiadosť o predĺženie   doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva  

najneskôr tri mesiace pred  skončením platnosti súhlasu.  

           Lehota troch mesiacov na doručenie žiadosti orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva pred uplynutím platnosti pôvodného súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona 79/2015 Z. 

z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bola 

dodržaná. Žiadateľ uviedol v žiadosti , že v spoločnosti nenastali  od vydania súhlasu žiadne   

zmeny.  

          

 Podkladom pre vydanie  rozhodnutia okrem žiadosti boli nasledovné náležitosti: 

1. Kópia rozhodnutia Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o  životné prostredie  č. 

sp.  OU-MY-OSZP-2014/000618-4 zo dňa 19. 6. 2014, ktorým bol udelený súhlas  na 

prevádzkovanie zariadenia  na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov 
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a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú 

osobitné druhy kvapalných odpadov  podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch v znení neskorších predpisov.    

2. Kópia rozhodnutia Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o  životné prostredie  č. 

sp. OU-MY-OSZP-2019/00001146-2 zo dňa  6. 10. 2016, ktorým bola vykonaná zmena  

rozhodnutia spočívajúca v zmene  sídla žiadateľa, pričom obchodné meno a IČO  zostalo 

zachované.  

3. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre žiadareľa 

4. Kópia hospodárskej zmluvy uzatvorenej s MAT-obaly, s. r.o.  Prievidza   na dobu neurčitú 

zo dňa 1. 11. 2010  na dodávku plastov  (odpadových  LDPE) odpad číslo 15 01 02  

v množstve podľa výskytu.  

 

                 Počas prevádzkovania  zariadenia na zhodnocovanie odpadov  nenastali žiadne  

zmeny, ktoré by boli rozhodujúce pre nepredĺženie  súhlasu.   Konaním  uskutočneným  podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov neboli zistené žiadne 

skutočnosti, ktoré by prekážali vydaniu zmeny súhlasu spočívajúcej v  predĺžení  platnosti 

rozhodnutia.  

 

Na základe preskúmania podkladov, vykonania dôkazov a ich zhodnotenia, orgán štátnej 

správy odpadového hospodárstva dospel k záveru, že boli splnené podmienky  pre zmenu 

súhlasu na prevádzkovanie zariadenia  na zhodnocovanie odpadov lisovaním  podľa § 114 ods. 1 

písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

spočívajúcej v  predĺžení platnosti rozhodnutia podľa § 97 ods. 17  zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

. 

 

P o u č e n i e 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na úrade, 

ktorý rozhodnutie vydal. 

           Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

 

 

               

Doručí sa: 

1. BRANTNER Slovakia s.r.o.,  Pestovateľská 2,    821 04 Bratislava       

2. Mesto Myjava, Pavel Halabrín  - primátor, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava 

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:  

1. SIŽP Bratislava,  Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Emília Milčíková 

                                                                                       vedúca odboru 


