
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Číslo: OU-RA-OSZP-2019/000928-005                                                     V Revúcej  02. septembra  2019 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

        Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva  podľa § 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 § 3 ods. 1 

písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na 

základe vykonaného správneho konania podľa  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch 

 

 

m e n í 

 

rozhodnutie,  ktorým  Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-RA-

OSZP-2014/000600-005 zo dňa 16. 10. 2014 právoplatné 05. 11. 2014 udelil súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa vtedy platných právnych predpisov v zmysle  § 7 ods. 1 

písm.  c)  zákona  č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov a ktoré je v zmysle § 135 ods. 18 zákona o odpadoch  považované za rozhodnutie 

vydané podľa tohto zákona o odpadoch, a to pre prevádzku Kompostáreň Tornaľa, v Tornali, pre 

prevádzkovateľa  

 

Obchodné meno :    GEOPOL PREŠOV, s.r.o.,  

Sídlo:                       Masarykova 11, 080 01 Prešov  

IČO :                       31 698 549 

 

tak, že upravuje výrokovú časť tohto rozhodnutia jej uvedením do súladu s § 97 ods. 1 písm. c) 

zákona o odpadoch, a to nasledovne: 

 

        Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva  podľa § 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 § 3 ods. 1 

písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy  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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na  
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                    odbor starostlivosti o životné prostredie 

Komenského 40, 050 01 Revúca 
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základe vykonaného správneho konania podľa  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto 

 

r o z h o d o l : 

 

Podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch udeľuje 

 

s ú h l a s 

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

-  Kompostáreň Tornaľa 

 

pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno :    GEOPOL PREŠOV, s.r.o.,  

Sídlo:                       Masarykova 11, 080 01 Prešov  

IČO :                       31 698 549 

 

       Súhlas sa vzťahuje na tieto druhy odpadov ktoré sú zaradené podľa  vyhlášky MŽPSR 365/2015 Z. z.  

ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov v znení neskorších predpisov:   

 

Číslo druhu odpadu                     Názov druhu odpadu                Kategória odpadu 
01 01 02      –               odpad z ťažby nerudných nerastov                                                 -O 

01 05 04      –               vrtné kaly a odpady z vodných vrtov                                              -O 

02 01 01      –               kaly z prania a čistenia                                                                    -O 

02 01 03      –               odpadové rastlinné tkanivá                                                              -O 

02 01 06      –               zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), 

                                     kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané  

                                      mimo miesta ich vzniku                                                                  -O 

02 01 07      –               odpady z lesného hospodárstva                                                       -O 

02 01 99      –               odpady inak nešpecifikované                                                          -O 

02 02 01      –               kaly z prania a čistenia                                                                  -O                

02 02 04      –               kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku       -O 

02 03 01      –               kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania          -O 

02 03 04      –               látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                               -O 

02 03 05      –               kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku       -O 

02 03 99      –               odpady inak nešpecifikované                                                          -O 

02 04 01      –               zemina z čistenia a prania repy                                                        -O 

02 04 02      –               uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality                                     -O 

02 04 03      –               kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku       -O 

02 04 99      –               odpady inak nešpecifikované                                                          -O 

02 06 01      –               materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                         -O  

02 06 03      –               kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku        -O 

02 06 99      –               odpady inak nešpecifikované                                                          -O 

02 07 01      –               odpady z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín       -O 

02 07 04      –                materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie                        -O 

02 07 05      –                kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku       -O 

02 07 99      –                odpady inak nešpecifikované                                                          -O 

03 01 01      –                odpadová kôra a korok                                                                    -O 

03 01 05      –                piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ 

                                      drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04                  -O 

03 01 99      –                odpady inak nešpecifikované                                                           -O 

03 03 01      –                odpadová kôra a drevo                                                                  -O 

03 03 02      –                usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu   -O 
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03 03 09      –                odpad z vápennej usadeniny                                                           -O  

03 03 11      –                kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  

                                      ako uvedené v 03 03 10                                                                   -O 

04 01 07      –                kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho  

                                      vzniku neobsahujúce chróm                                                            -O 

04 02 10      –                organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky        -O 

05 01 13      –                kaly z napájacej vody pre kotly                                                      -O  

06 13 03      –                priemyselné sadze                                                                            -O 

08 03 07      –                vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu                                     -O 

08 03 08      –                vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu                   -O 

10 01 01      –                popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov  

                                      uvedeného v 10 01 04                                                                      -O 

10 01 02      –                popolček z uhlia                                                                               -O 

10 01 03      –                popolček z rašeliny a  (neupraveného) dreva                                    -O 

10 01 06      –                popol z neošetreného dreva                                                             -O 

17 05 04      –                zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03                               -O 

17 05 06      –                výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05                                 -O 

19 05 01      –                nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných  

                                      odpadov                                                                                             -O  

19 05 03      –                kompost nevyhovujúcej kvality                                                         -O 

19 05 99      –                odpady inak nešpecifikované                                                            -O 

19 08 01      –                zhrabky z hrablíc                                                                               -O 

19 08 02      –                odpad lapačov piesku                                                                        -O 

19 08 05      –                kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd                                  -O 

19 08 09      –                zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce 

                                      jedlé oleje a tuky                                                                                -O 

19 08 12      –                kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné  

                                      ako uvedené v 19 08 11                                                                     -O 

19 08 14      –                kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako  

                                      uvedené v 19 08 13                                                                            -O 

19 08 99      –                odpady inak nešpecifikované                                                             -O 

19 09 01      –                tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc                                         -O 

19 09 02      –                kaly z čírenia vody                                                                             -O 

19 09 03      –                kaly z dekarbonizácie                                                                         -O 

19 09 04      –                použité aktívne uhlie                                                                          -O 

19 09 99      –                odpady inak nešpecifikované                                                             -O 

19 13 04      – 

19 13 06      –                kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05            -O 

19 13 08      –                vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie 

                                      podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07                                     -O 

20 01 08      –                biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad                     -O 

20 01 25      –                jedlé oleje a tuky                                                                                 -O 

20 01 41      –                odpady z vymetania komínov                                                            -O 

20 01 99      –                odpady inak nešpecifikované                                                              -O 

20 02 01      –                biologicky rozložiteľný odpad                                                             -O 

20 02 02      –                zemina a kamenivo                                                                              -O 

20 03 02      –                odpad z trhovísk                                                                                  -O 

20 03 06      –                odpad z čistenia kanalizácie                                                                -O 

20 03 04      –                kal zo septikov                                                                                    -O 

 

Množstvo odpadov: podľa tohto súhlasu bude možné nakladať s vyššie uvedenými odpadmi v súhrnnom ročnom 

množstve do 4500,0 ton. 

 

Miesto nakladania s odpadmi: 

- Kompostáreň Tornaľa je umiestnená  na pozemku  KN register „C“ parc. č. 3235 v katastrálnom území 

Tornaľa na ktorom sa nachádza stavba  - poľné hnojisko.   
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Spôsob nakladania s odpadmi: 

-      zhodnocovanie činnosťami uvedenými v prílohe  č. 1 k  zákonu o odpadoch a to: 

         R3  –  Recyklácia   alebo   spätné   získavanie  organických   látok,   ktoré  sa   nepoužívajú    ako   

                    rozpúšťadlá  (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). 

        R12 –  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. 

        R13–   Skladovanie  odpadov  pred  použitím  niektorej z činností  R1  až  R12  (okrem  dočasného  

                    uloženia pred zberom na mieste vzniku).  

 

Technologický postup zhodnocovania odpadov v Kompostárni Tornaľa:   

Zariadenie na zhodnocovane odpadov – kompostovisko bude umiestnené na spevnenej ploche bývalého 

hnojiska. Celá plocha je izolovaná, nepriepustná a vyspádovaná, odkanalizovaná a zaústená do zbernej 

podzemnej nádrže (200 m3). Priesakové vody budú využívané na zvlhčovanie kompostovacieho materiálu 

(kompostovej zakládky).  Úprava plochy pre kompostovanie a vermikompostovanie si nevyžaduje žiadnu 

technickú bariéru. Plocha kompostárne je ohradená betónovými panelmi do výšky 2,5 m, predeľovacími 

panelmi s pletivom do výšky 2,05 m a spredu do výšky 2,0 m so 6,0 m dvojkrídlovou bránou.   

V kompostárni bude použité otvorené kompostovanie s riadeným aeróbnym rozkladom organickej hmoty 

a následným procesom úpravy hmoty vermikompostovaním. Kompostáreň z hľadiska manipulácie 

s odpadmi bude mať: 

- plochu pre príjem, dočasné uloženie odpadov a pre spracovanie odpadov (drvenie, homogenizácia, 

dovlhčovanie), 

- plochu na ktorej prebieha vlastný proces  zhodnotenia odpadov, dozrievanie kompostu 

a vermikompostovanie. 

Postup nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi (ďalej len „BRO“): 

1. Fáza – príprava a spracovanie BRO  – a) drvenie odpadu zo zelene, 

                                                                  b) stabilizácia kalu, 

                                                                  c) zmiešavanie BRO a jeho následné uloženie do zakládok. 

2. Fáza – riadený aeróbny mikrobiologický rozklad, technický kompost. Ide o kontrolovaný a riadený 

prevažne aeróbny proces tzv. teplou cestou, pri ktorom vystupuje teplota kompostované materiálu na 45 – 

700 C. Táto teplota zabezpečuje dostatočnú hygienizáciu kompostu (likviduje sa  väčšina patogénnych 

mikroorganizmov a klíčivosť väčšiny prítomných semien). Kompostovacia zakládka sa podľa vývoja 

teploty prekopáva a v priebehu 6-12 týždňov je proces ukončený. Výsledným produktom je technický 

kompost vyrobený procesom riadenej aeróbnej termofilnej fermentácie, ktorý je dostatočne stabilizovaný 

a hygienizovaný. 

3. Fáza – vermikompostovanie je nízkonákladový proces premeny organických substrátov na kvalitné 

hnojivo. Jedná sa prevažne o aeróbnu fermentáciu nezahrňujúcu termofilnú fázu rozkladu, takže 

nedochádza k zahnívaniu kompostu. Výsledným produktom je vermikompost – stabilné vysoko účinné 

hnojivo bez zápachu s vysokým obsahom kvalitného humusu, mikroorganizmov, živín a stimulátorov. 

Získava sa prirodzenou cestou, trávením organickej hmoty dážďovkami Eusenia Foetida. Od ostatných 

organických hnojív sa odlišuje vysokou zúrodňovacou schopnosťou, ktorá je daná vysokým obsahom 

stabilných organických látok a mikroorganizmov. Preosiaty vermikompost zbavený nespracovaných 

zvyškov je vysokoúčinné organické hnojivo. Ďalej sa môže použiť výluh z vermikompostu – listové 

hnojivo, vyrobené z kvalitného vermikompostu. 

                                        

Doba na ktorú sa súhlas udeľuje:  súhlas je časovo obmedzený do 30. 06. 2024. 

 

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:  
-  vzhľadom na charakter  prevádzky zariadenia  sa   nevyžadujú  zvláštne  nároky  na  spôsob   ukončenia    

   jej činnosti pri dodržaní   ostatných povinností plynúcich z ustanovení  zákona o odpadoch. 
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Technické požiadavky prevádzky zariadenia: 

-    zariadenie musí byť  riadne ohraničené  plotom a označené,     

-    na   zisťovanie   množstva   vyzbieraného odpadu využívať váhu  umiestnenú  v areáli  prevádzkového  

     objektu, 

-    odpady musia byť zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

-    priestory  na  zhromažďovanie  odpadov   musia  byť   zariadené   a prevádzkované  tak, aby   nedošlo   

     k nežiaducemu  vplyvu  na  životné  prostredie  a k  poškodeniu   hmotného   majetku  a  boli    riešené  

     vzhľadom  na  požiadavky  zákona  o  odpadoch  a  vyhlášky  MŽP  SR   č.  371/2015 Z.z.  ktorou   sa   

     vykonávajú    niektoré   ustanovenia   zákona  o  odpadoch v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                           

 

Bezpečnostné opatrenia prevádzky zariadenia: 

- v prevádzkovej   budove   výkupne   musia byť umiestnené  protipožiarne   prostriedky,  posypový    

materiál  a pracovné pomôcky pre prípad havárie,   

- predchádzať vzniku požiaru v objekte prevádzky,  v  prípade  jeho  vzniku  ihneď zabezpečiť    jeho 

uhasenie, 

-    v mieste nakladania s odpadmi je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, 

- zabezpečiť zariadenia a prostriedky na ochranu obslužného personálu, každý pracovník prevádzky 

musí byť preukázateľne oboznámený so zariadením a prostriedkami na zabezpečenie protipožiarnej 

ochrany a pravidlami bezpečnosti práce. 

 

Ďalšie podmienky výkonu činnosti súhlasu: 

1.  Zariadenie    na   zhodnocovanie odpadov   označiť    primerane   podľa  § 6  vyhlášky    MŽP SR     č.   

     371/2015 Z.z. ktorou sa  vykonávajú    niektoré   ustanovenia   zákona  o  odpadoch v znení neskorších  

     predpisov.  

2.  Zariadenie   na   zhodnocovanie    odpadov  prevádzkovať  v súlade  s  prevádzkovou   dokumentáciou  

     zariadenia   obsahom   ktorej   je   technologický    reglement,  schválený    prevádzkový    poriadok  a   

     prevádzkový  denník.    V    prípade  zmien   v   prevádzke   zariadenia    prevádzkovateľ    zariadenia  

     prispôsobí prevádzkový  poriadok  týmto zmenám.  

3.  Pri   preberaní  odpadov do zariadenia uplatňovať  ustanovenia   § 9  ods. 1 až 3    vyhlášky   MŽP SR  

     č.  371/2015  Z. z.  ktorou  sa   vykonávajú   niektoré   ustanovenia   zákona   o   odpadoch   v    znení 

     znení neskorších predpisov. 

4.  Počas    platnosti  tohto rozhodnutia  je  prevádzkovateľ   povinný  mať    uzatvorené platné zmluvy  s   

     dodávateľom   odpadu  určeného na zhodnotenie.        

5.  V prípade  ukončenia činnosti  zhodnocovania  je  prevádzkovateľ  povinný   zabezpečiť  zhodnotenie 

     alebo zneškodnenie všetkých odpadov ktoré sú predmetom tohto súhlasu a  odpadov, ktoré  výkonom 

      tejto činnosti vznikli ihneď a oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu.  

6.  Osobitné predpisy     ako    aj    ustanovenia      zákona    o   odpadoch    ostávajú    vydaním    tohto  

      rozhodnutia nedotknuté. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

         Žiadateľ, GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Masarykova 11, 080 01 Prešov, IČO: 31 698 549, (ďalej len 

„žiadateľ“), požiadal Okresný  úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 09. 08. 2019 o  

zmenu rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2014/000600-005-Po zo dňa 16. 10. 2014 právoplatné 05. 11. 2014, 

ktorým bol udelený súhlas podľa  § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie  odpadov pre prevádzku Kompostáreň Tornaľa. 
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     Zmena udeleného súhlasu sa týkala jeho doplnenia o nasledovné druhy odpadov zaradené  podľa  

vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov v znení neskorších 

predpisov a to:  

Číslo druhu odpadu                           Názov druhu odpadu                                       kategória odpadu 

        02 02 01    -       kaly z prania a čistenia                                                                            O                                                                                                       

        02 04 02    -       uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality                                               O                                                                                       

        03 03 01    -       odpadová kôra a drevo                                                                            O 

        03 03 02    -       usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu            O                                                                 

        03 03 09    -       odpad z vápennej usadeniny                                                                    O    

        03 03 11    -       kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné  

                                  ako uvedené v 03 03 10                                                                            O 

        04 01 07    -       kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  

                                   neobsahujúce chróm                                                                                O 

        04 02 10    -       organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky                   O                                                       

        05 01 13    -       kaly z napájacej vody pre kotly                                                                O                                                                                                  

        06 13 03    -       priemyselné sadze                                                                                     O 

        08 03 07    -       vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu                                                O                                                                                  

        08 03 08    -       vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu                              O                                                                    

        10 01 01    -       popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov  

                                   uvedeného v 10 01 04                                                                              O 

        10 01 02    -       popolček z uhlia                                                                                        O 

        10 01 06    -       popol z neošetreného dreva                                                                       O                                                                                                             

        19 09 04    -       použité aktívne uhlie                                                                                 O                                                                                                                     

        19 13 04    -       kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03                                    O                                                                        

        20 01 41    -       odpady z vymetania komínov                                                                   O  

       Súčasne bolo zmenené číslo parcely predmetného pozemku kompostárne z pozemku KN registra „E“ 

parc. č. 457/4 v katastrálnom území Tornaľa, ktorého vlastníkom je Slovenský pozemkový fond, 

Búdkova 36, 817 15 Bratislava, na ktorom sa nachádza stavba  - poľné hnojisko, zapísaná v KN register 

„C“ parc. č. 2424/8 v katastrálnom území Tornaľa, vlastníkom ktorej je GEOPOL PREŠOV, s.r.o., 

Masarykova 11, 080 01 Prešov na nové číslo, a to len na pozemok KN reg. „C“ parc. č. 3235 

v katastrálnom území Tornaľa. Táto skutočnosť bola zistená z listu vlastníctva č. 1990, pričom vlastníctvo 

k pozemku a vlastníctvo k stavbe na ňom zostalo nezmenené. Správny orgán predĺžil dobu platnosti 

udeleného súhlasu v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na dobu určitú a to do 30. 06. 2024. 

 

      Okresný  úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie z dôvodu zmeny legislatívy 

v odpadovom hospodárstve uskutočnenej dňom 01. 01. 2016  zmenil celú výrokovú časť tohto 

rozhodnutia, čím ju dal  do súladu s § 97 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch s tým, že predmetné  

rozhodnutie, ktoré bolo vydané podľa doterajšej legislatívy v odpadovom hospodárstve zostáva 

v platnosti a to v zmysle § 135 ods. 18 zákona o odpadoch.  

 

      Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie  upovedomil  známych účastníkov  

konania o  začatí   správneho     konania  vo veci zmeny predmetného rozhodnutia   oznámením  č.  OU-

RA-OSZP-2019/000928-002 zo  dňa 12. 08. 2019  a oznámením č.  OU-RA-OSZP-2019/000928-003 zo  

dňa 16. 08. 2019. Tunajší úrad neuskutočnil ústne pojednávanie z dôvodu, že si to nevyžadovala povaha 

danej veci a tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery v predmetnej prevádzke zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov. Z tohto dôvodu v súlade s ustanovením § 33 zákona o správnom konaní vyzval 

účastníkov konania na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, spôsobu ich zisťovania 

a podania návrhu na ich doplnenie v lehote do siedmich dní od doručenia vyššie citovaných listov. 

Termín podania námietok a pripomienok bol do 26. 08. 2019. Dňa 27. 08. 2019 doručilo Mesto Tornaľa 

svoje   vyjadrenie  listom   č.  OUP-14889/1705/2019-DBa  zo   dňa  26. 08. 2019   v  ktorom   potvrdzuje  

 

. / . 
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doručenie a prevzatie listu č. OU-RA-OSZP-2019/000928-002 zo  dňa 12. 08. 2019, a to dňa 13. 08. 2019 

a súčasne dáva vyjadrenie k predmetnému konaniu s tým, že nemá žiadne pripomienky.  Ďalší účastníci 

konania si do stanoveného termínu  neuplatnili žiadne pripomienky alebo námietky.  

 

Žiadateľ v danej veci predložil nasledovné doklady : 

– Výpis z obchodného registra Okresného súdu  Prešov,  oddiel: Sro,  Vložka číslo: 2009/P, deň zápisu: 

04.11.1994. 

– Rozhodnutie udelené Okresný úradom Revúca, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-

RA-OSZP-2014/000600-005 zo dňa 16. 10. 2014 právoplatné 05. 11. 2014 

 

      Predložená žiadosť obsahovala všetky náležitosti vyplývajúce z § 21 vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré stanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších zmien.  

 

       Podľa položky č. 162  písm. y)  sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok na vydanie 

rozhodnutia o zmene udeleného súhlasu podľa písmena d) vo výške 4 eurá zaplatený Potvrdením pre 

evidenciu  poplatku (nominálny e-kolok) zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty.  

 

        Tunajší úrad po preskúmaní žiadosti vo veci zmeny  predmetného súhlasu a na základe výsledkov 

vykonaného správneho konania a predloženia všetkých požadovaných dokladov dospel k  názoru,  že  by  

nemalo dôjsť  k  ohrozeniu  životného  prostredia  a  ani zdravia   ľudí,  čím    sú splnené zákonné   

podmienky   pre   zmenu   udeleného   súhlasu   na    prevádzkovanie   zariadenia      na zhodnocovanie 

odpadov. Predmetné rozhodnutie nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva 

Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo 

Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa  26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica 

č. 1/2018 z 21.  novembra 2018.  Na základe uvedeného rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 

  

         Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať 

odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia,  na Okresnom úrade Revúca, odbore 

starostlivosti   o   životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca. Toto rozhodnutie  možno 

preskúmať súdom,  ak po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť 

 

 

                                                                                               

                                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                      RNDr. Hana Dorčáková 

                                                                                                            vedúca odboru 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje : 

1.  GEOPOL  PRERŠOV, s.r.o., Masarykova 11, 080 01 Prešov 

2.  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava 

3.  Mesto Tornaľa,  primátorka mesta, 982 01  Tornaľa 
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