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Rozhodnutie
s ú h la s podl'a $ 97 ods. 1 písm. d)zákona č.79/2015Z.z' oodpadoch a ozmenea doplneni niektoých zákonov

(d'alej len ,, zákon o odpadoch'') na prevádzkovanie zbernóho dvoľa

Výľolĺ
okľesný Úľad Čaĺjca, oclbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podi'a 5 5 ods. 1 a 2
zákona č. 525/2003 Z'z. o štátnej správe staĺostlivosti o životné prostľedie a o Žmene a doplnení niektoých zákonov, 5 104
ods, 1pĺsnl.d) a! 10Bpĺsm'm)zákonač.79/2015 Z'z. oodpadochaozmeneadoplnení rriektorýchzákonov (d?lejlen
,, zákon o odpadoch'') v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnorn konaní v znenĺ neskorších predpisov , po
preskú maní žiadosti pod anej dňa 1.1 2.2a22 udel'uje prevádzkovatelbvi:

Sĺdlo zberneho dvora: Zberný dvor mesta Krásno nad Kysucou, parc.Č' KNC 515/17,515/86 a 515/87 v k,ú. Krásno nad
Kysr-rcou

súhlas

podl'a ! 97 ods. 1 pĺsm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zberného dvoľa pre nasledovné dĺuhy odpadov,
zaľadené podla Katalogu odpadov ( Vyhláška MŽP sR č. 365/201 5 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
A)

Druh odpaclu Názov druhu odpadu Kategória cdpadu

llestský poclnik Krásno nad Kysucou s.r'o
ul. Struhy 83,0Ba2 Krásno nacJ Kysucou
50 631 578

papieľ a lepenka
sklo
rliacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky(kompozity na báze lepenky)
obaly z kovu

šatstvo
textí|ie

jedle oleje a tuky
Íaľby, tlačiarenské Íarby, lepidlá a živice ĺné ako uvedelré v
zau 27
dľevo iné ako uvedené v 20 01 37
plasty
biologicky rozlĺlžitel'ný odpad
kctvy

ľnĺlĺĺl lrľĺrnz, nrnsaĺir
hlinĺk
olovo
zinok
Železo a ocel'
cín
zmiešané kovy
objemný odpad

20 01 01

20 01 02
20 01 03

o

Ô
o20 01 04

20 01 10

2001 l1
20 01 25
20 01 28

O
o
o

20 01 38
20 01 39
20 02 01

20 01 40
20 n1 4CI 01

20 01 40 02
20 01 40 03
70 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 03 07

o
o
o

o
o
n
o
o
o
o
()

o

LJŽi} 03 0ô drobný stavebný odpad



Odpady br'ldú zhromažd'ované podl'a jednotlivýclr clruhov v murovanom sk|ade ostatných odpacĺcv, vo
vel'koobjemových kontajnerclch, alebo na spevnených plochách na to uľčených. odpady budú zhronlažd'ované tak, aby
nedochádzalo k ich úniku z areálu do okolia( (ľrapr. papier, plasty) Po nazhroľnaždení c'lĺlstatočnéhĺ: rnnožstva ostatnýclr
odpadov, v závislostĺ od prepĺavnej kapacĺty dopravných pĺostrĺedkov a zaznrlilvnených dodacĺch pĺ:dmienclk sa tietĺ:
odpady budú odovzdávat'len osobáĺn oprávneným nakladať s njrnĺ. |ch preprava ľ:uĺ!e zabezpeČená odbeľatelorn.

B) Elektroodpady z clomácnosti

Druh odpadu
20 01 21

20 01 2.1

20 01 35

ŕ'UUlJo

Názov druhu odpaĺlu Kategória odpadu
žiarivky a iný oclpad ĺrbsahujrici ortut' N
vyracJenó zariadenia obsahrjúce chlórfluórované uhlbvoĺjíky N
lyradené elektricke a elektronické zariadenia ine ako uvedenó
v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečne časti
vyradenó e|ektricke a elektronické zariacjenia ine ako r"lveclerré

v 20 A2 21,20 A1 n, 2B 01 35 O

N

Elektroodpady z domácností sa bĺ'rdú zl:ierať oddelene a zhľomažd'ovat'sä podl'a 5 10 vyhlášky č.373,ĺ2015 o
rczšĺrenej zodpovednosti lýrobcov vyhradených v1itobkov a o nakladarrí s vylrradenýľĺri prúdnrĺ odpadov.

Elektoodpacly budú zhromažd'ované v kontajnerocľl a v sklade elektroodpadov zabezpečené pľoti poveteľnostnýĺn
pomerom a nega'tívnym ĺneteorologickým vplyvoĺn' tlektoodpady kategórie ,, N" buclú označené ĺden'ti'ľikačným listom
N0-lLNo. Po nazhrclmaŽdení dosta'toČného ĺnľrožstva odpadov, v závislosti ocl pr*pĺavnej kapacity dog:ravných
prostriedkov a zazmluvnených dodacích podmienok sa tieto odpady budú cdovzdávat'len osobáľn oprávneným nakladat'
s nĺmi. lch preprava bude zabezpečená odberatel'om.

C) Batérie a akumulátory z clomácnosti:
Druh ocJpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02,
alebo 16 06 03 a netĺieclené batéľie a akumulátory obsahujúce tieto baterie N

20 01 34 batérie a akumulátory ine ako uvedené v 20 01 33 o
použité batórie a akumulátory sa budú zbierať zbierat' oddelene a zhromažd'ovat' podl'a 5 1 6 vyhlášky é. 3?3/2afi o

rozšírenej zodpovednosti výrobcov '.,yhľadených výrobkov a o naklacĺaní s vyhracĺenými prúdmi odpaciov. PorrŽité baterie
a akumulátory sa budú zhľoľnaŽd'ovat'v sklarle nebezpečných odpadov a do samostatných náclob za účelom obmedzenia
negatívnym meteorologickým vplyvom a za úče lom ĺch odcudzenia.

Batérie a akumLllátory kategórie ,, N" }:udú označené identiÍikačnýnl Ilstom ľrlO-lLN0. Po nazhromažcleni
dostatočného množstva odpadov, v závislosti od pr*pravnej kapacity dopravnýclr pĺostriecikov a zazmluvnených cjocĺacich
podrnienok sa tieto odpady budú cldo'ľzdávat'len osobáĺlr opráĺnenýĺn nakladat's rriĺľli. lch prepravä bude zabez;:ečeníl
odberatel'om.

D) Zber nebezpečných odpadov
Druh odpadu Názov drulru oclpaclLr Kategória odpadu

20 01 05 obaly obsahrijúce zvyšky nebezpečných látok aleho kontatninovane
nebezpečnými látkamĺ vrátane prázdnych tlakoých nádob N

20 01 26 oleje a tiky iné akcl uvedenév 2a ffi 25 N
20 a1 27 farby, tlačiarenské farby, lepidla a živice obsahujúce nebezpečné látky N

Tieto nebezpečnó odpady bucJú preberané na zl:ernom dvore od obyvatel'ov mesta a budú v},triedene
zhromažd'ovanó v zabezpečenýclr nádobach a v skĺade nebezpečných odpadov v zmysle Š B vyhlášky č.371/2a15 Z.z',

ktorou sa vykonávajú lriektoré ustanovenia zákona o odpadoclr Po rrazhromaŽclenĺ dostatočného nrnoŽstva odpadorz, r,

závislosti od prepravnej kapacity c{opravných prostriedkov a zazlnluvnelrých dodacich podmĺenok sa tieto odpady buclu
oclovrdávat'len osobám opĺávneným nakladat's nimi. lch preprava bude zabezpečená odbeĺatel'om. Nebezpečné oc!pady
trudú označené identiÍikačnýľr listom N0-lLNO

ll' Technické požiadavky prevádzky zaľiadenia :

Zarĺadenie na zber odpadov Mestského padniku Kráshc nad Kysucou sa nachád:a v katastrálnrrm úzeľní niesta Kľásno na
pozenlku KN-C 515/17, KN-C 515/86 a515/87. Paľcely sú vo vlastnĺctve nresta ä pľevádzkovatel'ĺná úzavrelú nájonrnú
zmluvu s mestorn Krásno ĺrad Kysucou. Jedná sa o oplotený objekt s vybudovanýrn vstupným aľeálonl 50 spevnenÔu
ploclror't, na ktĺ:rej je situĺ:rianý sklad. V areá}ije umiestn*ný kancelársk;'kontajner a cestná váha' Na spevnenej pioche sú
uĺniestnené uzatvoreľré kontajnery pre skladovanie odpaťlov podl'a druhov. Zberný ĺlvorje uzatvoľený otváľacou bránou,
osvetlený a bude lnonitorovaĺrý kameľovým systémom. Zberný dvor je vybavený mechaĺriznralni na zber odpadov, ktor*
sú odstavenó v gaĺáži a na spevnených plochách' Vstr'ipná brána je uzamykatel'ná. Pĺed vstupnou bránou je timiestnená
informačná tabul'a, ktorá obsahuje názov prevádzky, prevádzkovatel'a, preváclzkclvý čas, zoznam drr"rhĺrv orlpacJĺ:V a meno
a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku.
Po pĺevzatí odpädov rra zberný dvor sa odpady zatľiedia a rozdelia v zmysle katalÓgu odpaclov a c}remicko-
technologického využitia.
Odpady budú zhromažd'ované v označených kontajneroclr V uzatvorenej ĺnurovanej časti alebo na spevnelrých plochách

zabezpečené vočĺ ocJcudzenĺu a meteoľolĺ:gickým vplyvom. Po naľhľomaždení dostatočného množstva odl)adov sa
odpady budú odovzdávat' opľávnenej osobe.
Zberný dvor pozostáva z nasledovných objektov; mr"rrclvaný skaĺJ octpaĺlo'r V ktĹrrolTl je vyčienený pľiesto ľ'ia

zhromažcl'o,rarlíe elektľoodpadu a nebezpečných oci6;adĺ:v, spevnená nlallipulačná plocha, spevrreĺlá manipulirťná plĺ:cha.
zbeľné nádoby, osoľ:itne vyčlenený prlestoľ pľe objeĺnový odpad, drcbný stavebný ocipad, bĺologĺcky rozložitel'ný odpad .



lĺl. Technologický postup naklaclania s oclpadmi
Zber odpac1ov bude vykonávallý priamym prevzatím od držitelbv odpadu počas jeho otváracích ĺrodĺn. Pľi preberaní
oclpaclr-r zodpovedný pracovník r,,ykoná vizuálnu koĺrtrolu, ktorou určĺ zaradenie odpadu' Zodpovedný zalnestnanec overí
predioženéosobneúĺlajeavykonáevidenciuVŽmyslezákonaoodpadoch. ?revzat'ýcldpadsabudezhromažclovat'podl'a
jedĺrotlivých drulrov v skĺade, kontajneroch alebo uĺČených spevllel-]ých plochách. Po nazhronražcleni dostatočného
mnoŽstva odpadov sa odpady buclú odovzdávat'oprávnenej osobe'
. Pri preberaní odpadu cĺo zberného dvora vykoná zod1:ovedný pracovník vizuálnu kontrolu, ktorou uľčĺ zaľadenie odpadu'
Po prevzatí oclpadov na zberlrý dvor sa odpady zatriedia a rozdelia v zlnysle kataĺógu odpadov a chenlicko_
technologického vyuŽitia' Následne sú ocipady zlrľomaŽdbvané v skladoch a V ozlläčených nádobách, v označených
kontajneroch alebo rra spevnenýclr plochách zabezpečené voči oclcudzeniu a meteorologickým vplyvom. Ľlektroodpady
sú zhromaždbvané v kontajneroch a v sklade elektľoodpadov, elektroodpady kategórie ,,N" budú označené
icĺentĺfikačným listĺrm No-l LNo'
Použite batéľie a akumulátory sa zhronraŽd'r"ljú v sklade odpadov a V samostatných nádobach. PouŽité batérie a
akumulátory kategórie ,, N" budú označerré identiÍikačným listom No-lLN0.
ĺrtelrezpečné odpady budú preberaĺlé na zbeľnom dvore od obyveltel'ov obce a budú vytriedene zhľomaždbvané v
zabezpečelrých kontajneľoch a označené idelrtiĺĺkačným listclm NC)-lLNo'
Po nazhromažciení clostĺltočného mrrožstva odpadov s obsaholn škodlivých látok, v závislosti od prepravnej kapacĺý
dopľavných prostrieclkov a zazmluvnených doclacich podmienok sa budú oclovzdávat'len osobóĺn oprávĺiených nakladat'
s nimi.

lV. Spôsob zabezpeČenia odboĺnej technickej kontroly prevádzl<y
Kontrola technického stavu zaľĺadení a ich údľžba je zabezpečená v zmysle platných právnych noriem pre danó zariadenie,
vlastnýnli silami pľĺp' na základo zlnluvnóho vzt'ahu. Stroje a zariadenia , ktoré sú využívané v zbernom dvoľe mÔŽe
obsĺulrovať len zaškolená osoba, resp' osoba, ktorá má na prácu s týmto zariadenĺm prĺslušnú odbornú spôsobilosť' Stroje
rnusia byt'vybar'ené preváclzkovými dokladmi, bezpečrrostnými oznámeniami s ochranným zariadením v miestach, kde
rĺôže dô-jst' k ohrozeniu 1:racovnĺkor,.
KaŽdá osoba, ktorá Žiada o uloženie odpadu v zariadení na zber odpadov vrátane zberného cĺv<lra je povinná dodržiavať
poriadok, zamedzit'zmiešaniu odpadov a ich zhodnr:teniu alebo poškodeniu živ<ltného prostredia.

V. Bezpečnostnó opatrenĺa a opatrenĺa pre prípad haváľie
Pracovníci budú pľeškolení ĺ:hl'adne bezpečnĺ:sti práce, budú vyľ:avení ochľannýnli prostľiedkaĺni' Pľacovníci sú povinnĺ
docjržiavat'všetky pokyny a opatrenia súvisiace s bezpečnostbu práce. opatľenĺa a postup pľe prípad haváľie sú uvedené
v Preváclzkclvonl pĺ:riadku Zľ:erneho dvoľa mesta Krásno nad Kysucou ktoý tvorĺ prílohu žiadosti. osobitnou príĺohou sú
Opatrenia a postup pre prĺpad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadĺnĺ.

Vĺ. liolsah analýzjednotlivých dnlhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú v zariadeni zhronražd'ovat'
Zberný dr,ĺoľ mesta Krásno nad Kysucou bude pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu zabezpečovat'ľla
účely tlľcenia jeho nebezpečnýclr r4astností a bližšĺch pocJmienok naklacJania s nim odber vzoriek a ana|ýzu jeho vlastností'
al< jeho nef:ezpečné vĺastnosti nie je možne zĺstit' z karty bezpečnĺlstných údajov ýrobku alebo zo spĺievoĺjnej
dokĺ.rnrentácie výrobku.

Vll. SpÔsob ukolrčenia činrrosti a následná starostlivost'o miesto výkorru:
\ĺ prípacle r"rkončenĺa čirrnosti zberneho dvoľa je potrebné zabezpečiť zhodľlotenie resp. zneškodnenie všetkých
vyzbieraných a zhrolnažcĺených odpadov, prĺpadné odpady z čistenĺa jednotlivých objektov prevádzky zberného dvora
etrviľomentáltre vhoclným spôsobom zneškodnit'. Ukončerrie činnosti zbeľnélro dvora bude bezodkĺadne oznámené
Okresnému úradu Čacica, oĺjbc;ru staľostlivosti o životné pľostreclie.

Vlll. Ďalšie poclmienky súhlasu:

1. Odpady zhrornažd'ovať utriedené podI'a druhov a zabezpečĺt'ĺch pred znehodnoteníľn, odcudzenínl alebo ĺnýĺn
nežiaciúcĺm únikclm tak, aby nemolrlo dôjst'k nežiadÚcemu vplyvu na žĺvotné prostĺecJie.
2' Zverejňovať druhy zbĺeraných odpadov a podmienky ich zberu a zveĺejnené odpady aj oclobeľat'
3' o druhoch a mnĺ:Žstve odpadov viest' evidenciu na predpísaných tlačivách v zmys|e vyhlášky Č.366/2015 Z. z' o
evi clenčnej povinnosti a ĺ:hlasovacej povi nnosti.
4' Elektrclodpaĺ1y a pĺ:užite akilmr'llátory a batérie zhronražcl'ovat'vcelku bez akejkolvek cl'alšej

manipulácie s nimi, rozoberať elektľozaľiadenia a použité akumulátory a batérie je zakázané
5. odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podl'a zákona o odpadoch.
6. V zariaclenĺ na zber odpaciov zhromažd'ovať mnoŽstvo odpadov úmeľne kapacite zariadenia.
7' Prevádzl<ovotel'zberného dvoľa vedie pre,,,ádzl<ový denník, ktorý obsahuje na-jmä údoje:

a) mená ZanlestnanťÔV zodpovedrrých za prevádzkr"l v uvedený deň
b) údaje o množstve a druhoch odpadov prijatých denne, vľátane označenia ich pÔvodcov, príp. držitel'ov
c) úduJe Ú llspl'&VläLÚlli uĺ-lparJe su ztlÚvudrlclritlt lteptevza[la.

8. V suchoľn alebo Veterĺ]oľn počasĺ vykonóvat' pľavidelné kľopenie drobného stavebného odpadu, použĺvaných
komunikácií a ľľranipulačných plôch zberného dvora'

lX. Platnost'súhlasu:
Podla ust. $ 97 ods. 16 zákona o odpadoch platnost'súhlasu sa udeluje na dobu 5 ľokov od nadohudnutia právoplatnosti
tohto ľozhodnutia.. Platnost'súhlasu sa predíŽi a to aj opakovane, ak nedošlo k zĺnene skutočnostĹ ktoĺé sú rozľlodujúce
na vyclanie súhlasu, a ak sa Žiadost'o predlženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy oclpadového
hospodárstva najneskôr3 mesiace preci skončením platnosti. ( $ 97 ods' 17 zákona o ocJpacJoch)

Nadobuclnutím pĺávoplatnosti tohto rozhodnutia č. s' oU_ cA_oszp-2022/a17169 -003 zo dňa 15'12.2022 stráca platnosť
udelený súhlas Mestskélĺu podniku služieb Krásno nad Kysucou preZberný clvor mesta Kráslro nad Kysucou oU cA osZP



z02a/009740 -00B zo dňa 25.8.2022 vrátanejeho zmeny OU-CA-as7P-7021/0012\z-0a4 zo dňa 29.1.2021, rozhodnutia
ou-cA-osZP-2021/0045'79 zo dňa 19'4.2021 a rozhocĺnutia OU-CA-OSZP 2021/011847 -002 zo dňa 25.10'2021 .

Vydanínr tohto rozhocJnutia nie sú dotknuté povirrnosti vyplývajúce pľe prevádzkovatela z osobitných precĺpisov

odôvodnenie
Mestský podnik služieb Krásno nad Kysucou dňa 1'12.2022 požiadalo okresný úrad Čadca, oclbor staľostlivosti Ô životnó
prostredie, úsek štátnej spľávy cldpadoveho hospodárstva ( cj'alej len ,, správny orgán") o uclelenie sLjlrlastr na
prevádzkovanic zberného dvora podla $ 97 ods. 1 písm' c|) zákona o odpadoch pre Zbeľný dvor mesta Krásno lrad
Kysucou, umiestnený na parcele KN_c 515117, KN-c 515/86 a 5'15/B7 v l<.ú. Krásno nad Kysucou
Mestský podnik služieb Krásno nacl Kysucou prevádzkuje zberný dvor na zák|ade súhlasu udeleným spľávnym orgánom
oU cA osZP 2o20ĺaa974a -008 zo dňa 25.8.2022 vrátane jeho zmeny OU-CA- as7P-2a21/a}1z$z-aa4 zo dňa 29.1 .2021,
rozhodnutia ou-cA-oszP-20u/aa4579 zo dňa 19.4'2021 a rozhodnutia oU-cÄ-osZP 2021/011847-002 zo dňa
25'10.2021' Z dôvodr"r rozšírenia vytrieciených komunálnych odpadov- kovových odpadov a nebezpečnýclr odpadov od
obyvatel'ov ĺlesta požiadali o r.rcĺelenie nclvéh<l súhlasu.
Zbeľný dvor ľnesta l(rásno nad Kysucĺ:u je rrnrĺestnený na pozenku s paľcelnýĺni čísla KN-C 515/17, KN-C 515/86 a

515/87 v k.ú' Krásno nad Kysucou, na základe zrnluvy o nájme nehnutelhosti. Areál dvoľa je zabezpečený proti vniknutiil
nepovĺ:laných osôb uzaľnykaĺel'nou bránou a kaĺĺero4iĺn systémom. Techn|cký postup naklacĺanĺa odpadov ľla zbernon'l
dvoľe spočíva v odovzdávaní ĺ:dpaĺiov do priestorov zariadenia od občanov 

''ľ]estä, 
V zbere v,vtľiedených zložiek

komurrálneho odpadu, objemného odpadu, zhromaždbvaní a triedenĺ odpadov.

Pľedmetná Prevádzka Zbernóho dvora mesta Kĺásno nad Kysucou prešla posúdením vplyvu lra životné pľostĺedie poclla
zákona č.24/2a06 Z.z. ĺr posudzovani Vplyvov na životná prostr€die ä ĺr zmene a doplnení nĺektcrý'ch zákĺrnov a závery z
postldzovania vplyvov bclli uvedené V predmetnom rclzhorlnutí.
Spľávny orgán preskťlmal Žiadosť spolu s priloženými clokladmi, KN-c 515/17' KN-{ 515i86 a 5]5/B7 v k.Ú' Krásno rrad
Kysucou, oznámil listom zo dňa7Í22a22 začatie konania a Ôbozllámenie sa s podklacimi ple rozhodnutie. V ĺálnci
podania boli doručené všetky náležit<lsti 5 22 rĺyhlášky č. 371 /2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektore ustanclvenia zákona
o odpadoch, z tohto dÔvodu správny orgán upustil od ústeno pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou. V ĺámci
konania neboli zo stľany účastníkov konania vznesené Žiadne pľipomienky ani námietky k udeleniu predmetného súhIasu.
Žĺadatel'v spľávnom konani predložil náležĺtosti v zmysle ustanovenia 5 22 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonáva-jú

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch s prílohami:

Prevádzkový poriadok Zbeľného clvora mesta Krásno nad Kysucou
Opatrenia pre prípad havárie prí nakladaní s nebezpečnými odpadmi
Zmluvu o nájrne nehnutelirosti KN-c 515/17' KN-c 515/86 a 515/B7,ĺ k.ú. Krásno nad Kysucou
Záverečné sta novĺsko El A č. 2a22l0a4398-0o7 zo d ňa 9.5'2022
Stanovĺsko rnesta Krásĺro naĺl Kysucou
Zmĺuvy na zabezpečenie následného odpadov s oprávnenýnli ĺ:rganizáciaľni

Mestský podnik služieb uhradil správny poplatok V hodnote 1'ĺeur v súlade sa položkou 162 pís'd) zákona NŔ SR č.

145/1995 Z.z' o správnych poplatkoch v znenĺ neskoĺších pľedpisov.
Činnĺrsť prevác1zkovania zbernóho rJvora je v súlade s hieĺarchiou adpadr:veho hospoĺ1árstva zál<eina ĺr odpacloch

orgán štátnej správy v odpadovonr hospodárstve po preskúmani predloŽenýclr dokladov dospel k záveru, že žĺadatel'
spĺňa podmienky pre udelenie súhlasu a preto rozhodol tak, akoje uvedenó l,o výrokovej časti tohto rozhoclnutia.

Poučenie
Proti toľrruto ľozhodnrr'tiu je možné poda'ľ odvolanie v zĺnysle $ 53 a $ 54 zákona č.71/1967 Zb' ĺ: správnonl konaní v
zneníjeho noviel v lehote do 15 clnĺ ocjo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Čaĺlca, odboľ starostlivosti o
Životné pľostredie. Toto rozhodnutie nie je preskúmateliié súdom podl'a zákona č.9911963 Zb' občiansky siidny poriadok
v znení zákona č' 424/2a02 Z.z., pokial'nebol ryčerpaný ĺiaelny opravný prostriedck v ľáĺnci správneho konania.

lng. Viera Jurošková

vedúci odboru

lnÍoľmatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektrĺrnicl<y orgánom vercjnej moci

lČ(): 001 51866 Sufix 101 56

Doĺučuje sa
Mestský podnik Krásno nacl Kysucou, s.ľ'o., ul. Stľtihy 83, 023 02 Kľásno nad Kysucou, S|ovenská republika
Mesto Krásno nad Kysucou,1' mája 1255,023 02 Krásno nad Kysucoti, Slovenská republika
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