
OKRESNÝ ÚRAD KRUPINA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ČSA 2190/3, 963 01  Krupina____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KA-OSZP-2020/001107-003

Krupina
31. 12. 2020

Rozhodnutie
o zmene súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
m e n í
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 1. zákona o odpadoch

1. ENVI s. r. o. , so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen
2. Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina

Výrok
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade § 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 a § 108 ods. 1 písm.
m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o odpadoch
“) , v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“),

m e n í

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 1. zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Krupina, odbor starostlivosti o
životné prostredie Č.j.: OU-KA-OSZP-2016/000526 zo dňa 31.03.2016, právoplatné dňa 31.03.2016, a jeho zmenu
Číslo spisu : OU-KA-OSZP – 2018/000350 zo dňa 03.04.2018, ktorým bol vydaný podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov, s miestom prevádzky Trieda Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa výkup odpadov pre:

Obchodné meno: Robus s.r.o.,
Sídlo: Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina
IČO: 36 036 081
Prevádzka: Robus s.r.o., Trieda Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa
výkup odpadov

tak, že predlžuje platnosť vo výrokovej časti rozhodnutia Okresného úradu Krupina, odbor starostlivosti o životné
prostredie Č.j.: OU-KA-OSZP-2016/000526 zo dňa 31.03.2016, právoplatné dňa 31.03.2016, a jeho zmenu Číslo
spisu OU-KA-OSZP – 2018/000350 zo dňa 03.04.2018 ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov, s miestom prevádzky Trieda Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa výkup odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a t.j. do 30.11.2025.



2 / 2

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného úradu Krupina, odbor starostlivosti o životné
prostredie Č.j.: OU-KA-OSZP-2016/000526 zo dňa 31.03.2016, právoplatné dňa 31.03.2016 a jeho zmenu Číslo
spisu OU-KA-OSZP – 2018/000350 zo dňa
03.04.2018, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, s miestom prevádzky Trieda
Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa výkup odpadov podľa
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého ostatné
časti zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Listom zo dňa 10. 12. 2020 doručeným na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa
14.12. 2020 spoločnosť ENVI s. r. o. , so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení spoločnosti ROBUS
s.r.o., Trieda Osloboditeľov 10/A, 963 01 Krupina požiadala tunajší úrad o zmenu rozhodnutia Okresného úradu
Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie Č.j.: OU-KA-OSZP-2016/000526 zo dňa 31.03.2016, právoplatné
dňa 31.03.2016, a jeho zmenu Číslo spisu : OU-KA-OSZP – 2018/000350 zo dňa 03.04.2018, ktorým bol vydaný
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, s miestom prevádzky Trieda Osloboditeľov 2, 963 01 Krupina – zberňa
výkup odpadov, zmena spočíva v predĺžení platnosti rozhodnutia a t.j. do 30.11.2025.
Vzhľadom na skutočnosť, že predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti v súlade s požiadavkami legislatívy
v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočné podklady pre udelenie súhlasu, správny orgán upustil od
ústneho pojednávania a zároveň listom Číslo spisu: OU-KA-OSZP-2020/001107 zo dňa 21.12.2020 dal možnosť
účastníkom konania v stanovenej lehote do 3 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania. Do podkladov
rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom úrade, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním,
písomne uplatniť svoje návrhy a pripomienky. Účastníci konania neuplatnili svoje námietky k vydaniu rozhodnutia
v stanovenej lehote.

Podkladmi pre vydanie rozhodnutia boli:
- Rozhodnutie Č.j.: OU-KA-OSZP-2016/000526 zo dňa 31.03.2016, právoplatné dňa 31.03.2016, a jeho zmenu
Číslo spisu : OU-KA-OSZP – 2018/000350 zo dňa 03.04.2018 / fotokópia/
- Splnomocnenie k zastupovaniu spoločnosti pre spoločnosť ENVI s. r. o. , Ing. Anna Puškárová, so sídlom
Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen
- Správny poplatok vo výške 4 eura v súlade s položkou 162 písm. y) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica

Na základe uvedeného rozhodol Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o
životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10185

Doručuje sa
ENVI s.r.o., I. Lihoveckého 1871/9, 960 01  Zvolen, Slovenská republika
Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01  Krupina, Slovenská republika


