
OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámok 104, 014 01  Bytča____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2020/000626-003

Bytča
23. 10. 2020

Rozhodnutie
o predĺžení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Popis konania / Účastníci konania
JÁGRIK Metal, s.r.o., Trenčianska 1107, 020 01 Púchov
Mesto Bytča, Nám. SR 1/1, 013 01 Bytča

Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa §
2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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
ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 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“) a podľa zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
p r e d l ž u j e

podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a v nadväznosti na § 114 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch rozhodnutie
č.: OU-BY-OSZP-2015/000782-2/Cur zo dňa 07. 12. 2015 a jeho zmenu vydanú rozhodnutím č. OU-BY-
OSZP-2019/000181-3/Cur zo dňa 25.02.2019 vydaných Okresným úradom Bytča, odborom starostlivosti o životné
prostredie vo veci súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o
odpadoch právnickej osobe:

obchodné meno: JÁGRIK Metal, s.r.o.
obchodné sídlo: Trenčianska 1107, 020 01 Púchov
IČO: 36 713 848

pre prevádzku: S. Sakalovej 1309, 014 01 Bytča
Zmena sa týka:

1./ predĺženia platnosti súhlasu udeleného pre uvedenú prevádzku. Tunajší úrad vo výrokovej časti platného súhlasu
mení dobu platnosti a predlžuje platné rozhodnutie

od 1. decembra 2020 do 30. decembra 2023.

Ostatné časti rozhodnutia č.: OU-BY-OSZP-2015/000782-2/Cur zo dňa 07. 12. 2015 zostávajú v platnosti. Pôvodné
rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou tohto predĺženia rozhodnutia.
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Odôvodnenie
Spoločnosť JÁGRIK Metal, s.r.o., Trenčianska 1107, 020 01 Púchov požiadal Okresný úrad Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 19. 08. 2020 o predĺženie platnosti rozhodnutia č.: OU-BY-
OSZP-2015/000782-2/Cur zo dňa 07. 12. 2015 vydaného Okresným úradom Bytča, odborom starostlivosti o životné
prostredie, vo veci súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o
odpadoch pre prevádzku JÁGRIK Metal, s.r.o., S. Sakalovej 1309, 014 01 Bytča. Tunajší úrad oznámil listom č.
OU-BY-OSZP/2020/000626-2/Cur zo dňa 12. 10. 2020 začatie konania v tejto veci známym účastníkom konania a
to spoločnosti JÁGRIK Metal, s.r.o., S. Sakalovej 1309, 014 01 Bytča a Mestu Bytča a stanovil lehotu, počas ktorej
sa mohli účastníci konania vyjadriť k podkladom pre vydanie rozhodnutia. V stanovenej lehote neboli doručené
žiadne pripomienky k vydaniu rozhodnutia o predĺžení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v
predmetnej prevádzke.
Žiadateľ počas platnosti pôvodného rozhodnutia č.: OU-BY-OSZP-2015/000782-2/Cur zo dňa 07. 12. 2015 požiadal
o zmenu rozhodnutia z dôvodu doplnenia druhu odpadu 20 01 04 – obaly z kovu. Tunajší úrad vyhovel žiadosti
a vydal rozhodnutie vo veci zmeny súhlasu rozhodnutím č. OU-BY-OSZP-2019/000181-3/Cur zo dňa 25.02.2019,
pričom zmena sa týkala doplnenia jedného druhu odpadu (20 01 04), ktorého vlastnosti boli rovnaké ako už povolené
odpady v pôvodnom rozhodnutí (15 01 04, 20 01 40) a zosúladenia s novou legislatívou v odpadovom hospodárstve
a ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušných vyhlášok účinných od 01.01.2016.

Nakoľko udelená zmena nebola rozhodujúca pre nakladanie s odpadmi a žiadateľ doručil žiadosť o predĺženie
pôvodného platného rozhodnutia v stanovenej lehote, boli tým splnené všetky zákonné podmienky pre predĺženie
rozhodnutia v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.
Spoločnosť JÁGRIK Metal, s.r.o., Trenčianska 1107, 020 01 Púchov má vydané rozhodnutie č.s.: A
2012/02043-018/Hnl zo dňa 7.9.2012, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Žiadateľ predložil:

• Fotokópiu rozhodnutia č. OU-BY-OSZP-2015/000782-2/Cur zo dňa 07. 12. 2015 vo veci súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
• Kópie rámcových kúpnych zmlúv o nakladaní s odpadmi

Keďže žiadosť spolu s predloženými dokladmi poskytuje dostatočné podklady pre predĺženie predmetného súhlasu,
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil od vykonania ohliadky.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní predložených podkladov dospel k
záveru, že nakoľko nedošlo k zmene pri nakladaní s odpadmi uvedenými v súhlase od vydania posledného súhlasu
a nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi a žiadosť
o predĺženie žiadateľ doručil najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu, boli tak splnené zákonné
podmienky pre predĺženie platného rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného
rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok E-kolkom v hodnote 4,- EUR (slovom: štyri eurá) v súlade s položkou 162 písm.
y) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(správny poriadok) možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia predmetného rozhodnutia na
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča. Toto rozhodnutie je možné
preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa
JÁGRIK Metal, s.r.o., Streženická cesta 745, 020 01  Púchov, Slovenská republika
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38  Bytča, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1


