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ROZHODNUTIE
súhlas podl'a $ 97 ods.'1 písm. g) zákona č.79/2015Z 'z. ooclpadoch a ozmen€ adoplnení niektoých zákonĺ:v (d'alej,,

zákon o oclpadoch''} o odpadoch na zhromaždbvanie nebezpečných odpadov u pôvodcr.l odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok ľozhodnutia
okresný úraci Čaclca, oclbor starostlivosti o životné prostreĺiie ako príslušný orgán štátnej správy podl'a $-5 ods.'1 a 2
zákona č' 525/2oa3 Z.z. o štátnej spráVe starostlivosti o životrré prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov, s 104

ods. 1písm.d) a!108pisnl.m)zákonač.79/2a15Z.z. oodpadochaozmeneadoplnenĺ niektotýchz"ikonov (

cl'alej,,zákonoodpacloclr"),nazákladežiadosti MestaKrásnonacJ Kysucou,ul.:l.mája1255,02302KrásnonadKystlcou,
v súlaĺle so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom kcnaní v znenĺ neskorších predpisov ľozhodol nasledovne :

udel'uie súhIas

pociľa $ 97 ods' 1 písrn. g) zákona o odpacioch na zhromažĺlbvanie nebezpečných oľJpaclov u pÔvodcu oĺJpaclov pre

sídlo: l'mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

lČo:
Prevádzka:

00314072
Zberný dvor Mesta Krásno nad Kysucou, Kysucká cesta 2, o23 0z Krásno nad

Kysucou

Kategóľĺa

súhlal sa ucleľuje pre nasleclovne druhy odpacJov, ktoré sú zaľarlerré v zmyste vyhlášky MŽP sR Č. 365/2015 Z. z., ktoĺor'l sa

ustanoVuje Katalóg odpadov'

Druh odpadu Názov druhu odpadu
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortut'

20 01 23
20 01 33

20 01 26
20 01 23

N

vyĺaderré zariadenia obsahujúce chlórfluoľóvané uhlbvodíky
batórie a akumulátory uvedoné v 1 6 06 01, alebo 1 6 06 02

a netriedené batérie a akuĺnulátory obsahujúce tieto batérie
vyľaciené elektľické a elektronické zariadenia iné ako v 20 01 21

a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

vyĺadené zaiiadenia obsahujúce chlórfluórovanó uhl'ovodíky

N

N



16 06 01

1602 13

16 01 07
15 02 A2

15 01 10

ĺ3 02 06
08 03 t7

olovenó batóľio
lyradéné zariadenia obsahujúce nebezpečnó časti iné ako
uvedené v 16 a2 09 aŽ 16 Ú2 12
cllejové filtre
äbsÔľbenty, filtračne mateľiály vrátane olejoých filtrov
inak nešpeciÍikovarrých,handry na čistenie, ochranná oclevy
kontaminované nebezpečnými látkami
obaly obsalrujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaĺninovanó
nebezpečnými látkami
syntetické motorové. prevclclové a mazacie oĺeje
odpadový toner do tlačiaľne obsahujúci ne|rezpečnó látky

N

N
N

N

Miesto a spÔsob zhromažd'ovania nebezpečného odpadu
Súhlas sa udeluje na zber a prepravu nebezpečného odpadu od občanov V meste Krásno nad Kysucou' Tento odpac

spolu s odpacom, ktorého pôvodca je mesto bude dočasne zhromaždbvaný v zbernom dvoľe Mesta Krásno nad Kysucou'

odpadu. Prepravu za účelom zhromaždbvania pľed d'alšĺm nakladaním s odpadom č.20 01 23, 20 01 33 a 20 0'] 35 bude
vykonávat' mesto vlastným vozidlom.

ĺ( Žiadostĺ bola doložená ľámcová zmluva o zabezpečeni odberu, pĺepľavyzhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu.
Pre prípad havárĺe bol vypracovaný plán opatľenia pre prípad havárie

Doba platnosti a množstvo, na ktoré sa súhlas udeĺ'uje
V súlade s 5 97 ocls. 11 zákona o odpadoch sa sťrhlas ucle|'uje na dobu 5 rokov po nadobtldnutĺ právoplatnosti
predmetnóho rozhodnutia
Platnosť tohto sÚhlasu možno podi'a $ 97 ods. 18 zákona o odpädoch pĺedižit', ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak sa žiadosť o predlženĺe súhlasu doruči prĺslušnému orgánu štátnej spĺávy najneskÔĺ
3 mesiace pŕed skollťenĺm platnosti súhlasu'

0dhadované množstvo nebezpečných oElpadov, ktoré sa ĺočne zhromaždí pľi činnosti mesta Krásno nad Kysticou :

cca 20,00/rok
ilr.

Súhlas sa vydáva za podmienok :

1. Viest'evidencĺu podl'ajednotliýchdľuhovodpadovvzmysle$3a511Vyhl.MŽPSRč'366/2015Z.z.'
2. Plnit' ustanovenia platných legislatívnych pľedpisov na úseku ochľany živĺ:tnélro' prostredia a Vytvárat' take podmienky
pľi nakladaní s nebezpečným odpadom, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia.
3' Plniť povinnostĺ držitĹ"l'a odpadu vyplýajúce z t. 9 14 zákona o odpadoch ä o zméne a doplnenĺ niektoých zákonov v
znení neskoľších predpisov.
4' Pľi zmene niektorej z podmienok rozhodnutia je potrehné požiaclat'orgán štátnej spľávy v odpaclovom hospodárstve o
zmenu rozhoclnutĺa vzmysle $ 114 ods. 1 písm' a) zákona o odpadoch'
5. Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve môže v zrnysle 9 1 14 ods. 1 písĺn. b) zákona o odpacloch rozhodnutie
zľušĺt; ak Vznikne alebo hľozí vznik závažnej ekologickej iljmy alebo ĺnej závažnej škody' alebo ak používané technické
zariadenie nie je schopné zabezpečit' plneníe podmienok na ochranu životného piostredia určené vo všeobecne
záväznom právnom predpise alqbo v záväznej technickej norme'

odôvodneníe
Okľesnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné pĺostredie podal žiadatel' Mestc} Krásno nad Kystlcou žiadost'o
udelenie súhlasu na zhroľnaŽdbvanie nebezpečného odpadu, ktoryi zhromažd'uje v súvĺslostĺ s plneníľn povinnosti ľnesta
vyplývajÚcich zo zákona o odpaĺloch a ktoľého je pôvodcorn v súvislosti s prevádzkovou činnostbu mesta. Žiaclost'a
predloŽené doklacly boli posudzované pocĺl'a zákona č' 79/2Ú15 Z.z. o odpadoclr a o zmene a doplnenĺ niekioých
zákonov v znerrí neskoľšĺch predpisov a náležitostĺ v súlade s ! 25 Vyhlášky MŽP sR č. 371ftalľ: Z.z', ktorou sa vykonávajú
niektoró ustanovenĺa zákona o odpacloch
Oľgán štátnej spráVy v odpadóÝom hospodáĺswe 1:o preskúmanĺ predloŽených dokladov dospel k záveru, že žĺadätel
splňa podn'rienky pre ude|enie prednletného súhlasu a preto rozhodal tak' ako je uveciené vo výrokovej časti tohto
ĺozhodnutia'

Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu je možné podat'odvolanie v zmysle $ 53 a s 54 zákona č. ?1/1967 Zb' o správnom konaní v

zneníjeho novĺel v ĺehote do 15 dní ĺ:do dňa doĺučenia rozhodnutia na okresný úrad Čadca, odborstarostlivostĺ o
životne prostredie' Toto rozhodnuti€ nieje pľeskúmatel'né súclom podla zákona č. 99/1963 Zb. občĺansky súdny poriadok
v znení zákona č.424/2002 Z.z., pokial'nebol vyče4raný riacJny opravrrý prostrĺedok V rámci spľávnehĺ: konania

lng. Viera Jurošková

vedúci odboľu



Doruéuje sa

Mesto Kľásno nad Kysucr:u
1. mája 1255
023 Ô2 Krásno nad l{1r5pqoy

Slovenská republ!ka



Objekt

td:

Výsledok 9v9ľenia ZEP

5práva:

Typ ýsledku oveľenia:

Popis výsledku oveľenia:

993 63d30-75 7f - 4b2^4-b54,c-Ía177 e6b26a7

í4a8cb39-851 3-41 50-8631 -81 ea02eeaa94

flzacra

ldentifikátoľ autorizácie:

Typ podpisu:

Kód stavu overenia autorizácie:

Popis stavu oveľenia

autoľizácie:

Kód ýsledku overenia: 
]

Popis výsledku oveľenia:

Dátum a čas podpisu (UTC):

Dátum a čas časovej pečiatky

podpisu (UTC):

Dátum a čas oveľenia (UTC}:

1

Platná

03.08.2020 07:48

ceľtifikát

Sóľiové číslo: 82143143500097267979761

Subjekt:

CN=MANDATAR lng. Viera Juľoskova OPRAVNENlt

1 109,GIVENNAME=Viera,SURNAME=Juroskova,SERlALNUMBER= IDCSK-271705'l,O= MANDANT Okresny urad

Cadca,oU=Veduci odboru okresneho uradu,L=Caďca'C=SK

Mandát: ] 
'

< MandateCertificatelnfo xmlns:xsd *"http:/www.w3 .org/2001 /XMLSchema"

xmlns:xsi= "http://www.w3.org/2AA1/XMLSchema-instance" > <Client> <CertRule> <Type>Subject</Type> < Key>O</Key>

<Value>MANDANT Okresny urad Cadca</Value> </CertRule> </Client> <Mandatary> <CertRule> <Type>Subject</Type>

<Key>CN</Key><Value>MANDATAR lng. Viera Juroskova OPRAVNENIE 1109</Value></CertRule><CertRule>

<Type>Subiect<fiype> < Key>GIVENNAME</Key> <Value>Viera</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type>

< Key> SURNAME</Key> <Value>Juroskova </ŕalue> </CertRule> <CertRule> <Type> Subject </Type>

< Key> SERIALNUMBER</Key> <Value> IDCSK-2717051 <,/Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject<fiype>

<Key>OU</Key><Value>Veduci odboru okresneho uradu</Value></CertRule><CertRule><Type>SubjectclType>

<Key>L</Key> <Value>Cadca</Value> </CerlRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>C<,/Key>

<Value>SK<,/Value> </CertRule> </Mandatary> <Mandate> <CertRule> <Type>CertificatePolicy</Type>



< Key> 1'3. 1 58.36061 701. r.1.1 1 09</Key> <varue>sK; $ 2 zakona c. ffia/Za? z.
Zakon c. 55/2A17 Z. z. o statnej sluzbe</Value> </CertRule> </Mandate> </Ma

z. o organizacii miestnej statnej spľavy,

ndateCertificatel nío >

Autorizácia

ldentifikátoľ autor|zácie: 202008030000056984

Typ podpisu:

urn:oĺd:1'3'158 36061701 1'2.2;SkQtSealRules,QESealRules,AdESeal_QCRules,AdtSealRules

Kód stavu overenia autorirácie: ,l

Popis stavu ovsľenia Platná

autoľizácie:.

Kód výsledku oveľenia:

Popis qýsledku overenia:

Dátum a čas podpisu (UTC):

Dátum a čas časovej pečiatky

podpisu {UTC):

Dátum a čas oveľenia {UTC): 03 .08.2A20 07:48

Séľiové číslo:

$ubjekt

RSK-3606 1 701,O = Narodny bezpecnostny urad,OU = SEp,CN =SNCA3
67'l 8s67370873 548832898

001 51 866.L=Čadca,C=SK

Mandát:

<MandateCertificaternfo xmrns:xsd=:'rrttp://www.w3 .arg/2a01/xMLSchema,,

xllns;1]="nttp.//ww,w3,o rg/z}Cl|/XMLSchema-instance,,> <Client /> <Mandatary> <CerrRule> <Type>Subject<,/Type>
<Key>CN</Key> <Value>Okresný úrad Čadca</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject<,/Type> <Key>0<,/Key>
<Value>Mĺnisterstvo vnútra Slovenskej ľepubliky{,/Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject./Type>
<Key>oU</Key> <Value>OÚ cR 'toĺso./Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type>
<Key>SERĺALNUMBER</Key> <Value> NTRSK-O015.l866 </Value r <,/CertRule> <CertRule> <Type>Subject<fiype>
<Key>L</Key> <Vaĺue>Čadca</Vaĺue'> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject<Äype, <Key>C</Key>
<Value > SK </Value > </CertRule > < / Mandatary> < M andate /> </Ma ndateCertificatel nfo >


