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  Číslo spisu

OU-MA-OSZP-2020/015640-002

Malacky

01. 12. 2020

   

  Rozhodnutie
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 

v zmysle § 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, zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 104 ods.1 písm. d) 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 s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny 
poriadok“)

 

  Popis konania / Účastníci konania
TEKOS, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky 
  
Prevádzka: Zberný dvor Hlboká, Hlboká ulica, 901 01 Malacky  
  
IČO: 34 111 832 
 

 

  Výrok
m e n í 
  
v zmysle § 97 ods.18 a § 114 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o odpadoch rozhodnutie  č.j.: OU-MA-OSZP-2018/006162 zo 
dňa 09.07.2018, vydané Okresným úradom Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 
01 Malacky, ktorým bol držiteľovi odpadov 
udelený súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia  
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovania odpadov, a v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia  Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora 
tak, že: 
  
1. Doplňuje podmienky súhlasu nasledovne: 
  
- Podľa ustanovenia §13 ods. 1 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ pracovnej činnosti podľa § 1 ods. 2 je povinný zabezpečiť finančné krytie 
svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné 
opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite 
po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu je 
prevádzkovateľ povinný zabezpečiť formou uzatvorenia zmluvy o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu alebo 
formou zmluvného zabezpečenia vyhovujúceho spôsobu finančného krytia tejto zodpovednosti napríklad zárukou banky 
alebo účelovo viazaným účtom,  
  
- V zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať 
príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných 
nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody a bezodkladne ho písomne 
informovať o všetkých jeho zmenách. 
  
• Platnosť súhlasu v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou Ministerstva životného  
prostredia  Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovania odpadov, a v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia  Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora 
sa predlžuje od 01.01.2021 do 31.12.2022. 
  

 



  Mgr. Soňa Gazdíková
vedúci odboru

2. Ostatné podmienky rozhodnutia č.j OU-MA-OSZP-2018/006162 zo dňa 09.07.2018, vydaného Okresným úradom  
Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky, zostávajú v platnosti. 
  
Zmenu niektorej z podmienok rozhodnutia je potrebné oznámiť príslušnému orgánu   štátnej správy odpadového 
hospodárstva 
 

  Odôvodnenie
Dňa 29.09.2020 požiadala spoločnosť TEKOS, spol. s r.o., Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, o 
zmenu rozhodnutia č. j.: OU-MA-OSZP-2018/006162 zo dňa 09.07.2018, vo veci platnosti súhlasu na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovania odpadov, a v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, v súlade s vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov na 
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) 
a c) vrátane zberného dvora. 
  
K žiadosti boli doložené doklady: 
  
• Rozhodnutie č.j.: OU-MA-OSZP-2018/006162 zo dňa 09.07.2018 
• Výpis z obchodného registra k dátumu 24.09.2020 
• Správny poplatok – 4€ kolok 
  
Na základe predložených dokladov Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie,  rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
  
  Správny poplatok v hodnote 4 € bol zaplatený v zmysle Položky 162 písm. y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou e-kolku. (v prílohe časti X. Životné 
prostredie položka 162) 
 

 

  Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

 

 

 
Tekos, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky, Slovenská republika
Mesto Malacky, Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, Slovenská republika

Doručuje sa  

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10204


