OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Zvolen

OU-ZV-OSZP-2021/008453-006

26. 07. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán v zmysle §2 ods. 3 a
6 a §3 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, §5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa §108 ods. 1 písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na základe vykonaného správneho
konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní udeľuje
súhlas
podľa §97 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov okrem 1. spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, 2. vodných stavieb, v ktorých
sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a 4. zariadenia na zmenšovanie
objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton (ďalej len prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov) pre :
Obchodné meno : Zberné suroviny Žilina a. s.
Sídlo : Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO : 50 634 518
Prevádzka : Zberné suroviny Žilina a. s., Zberový závod Zvolen
Sídlo prevádzky : Pribinova 184, 960 01 Zvolen
Miesto nakladania s odpadmi : vyhradené plochy a priestory v rámci areálu prevádzky spoločnosti Zberné suroviny
Žilina a. s., Zberový závod Zvolen, Pribinova 184, Zvolen
Spôsob nakladania s odpadmi : zhodnocovanie odpadov činnosťami v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch) :
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
Dátum začatia činnosti : súvislé pokračovanie činnosti v existujúcej prevádzke (od roku 2008)
Platnosť súhlasu : do 30. 06. 2026

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať všeobecne platné
predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí, musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia pri
manipulácii s odpadmi a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia, t. j. nakladať s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
Potrebné je vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo – technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárie
a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných bezpečnostných opatrení. Prevádzka musí byť vybavená
potrebnými materiálmi a pomôckami na likvidovanie havarijného stavu, ako aj prostriedkami požiarnej ochrany a
prvej pomoci. V prípade havárie je potrebné sa riadiť vypracovaným a schváleným havarijným plánom. Potrebné
je používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo – technické zabezpečenie
pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných bezpečnostných opatrení
uvedených v prevádzkovej dokumentácii.
Priestory a plochy určené na zhromažďovanie odpadov pred ich zhodnotením, ako aj odpadov po zhodnotení
musia byť dostatočne označené a navrhnuté a prevádzkované tak, aby boli zabezpečené proti prípadnému vplyvu
škodlivých látok v prípade nekontrolovaného výskytu odpadov nevhodných na zhodnotenie a aby nemohlo dôjsť k
nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, k poškodeniu hmotného majetku.
Priestory a plochy, kontajnery, nádoby resp. obaly, v ktorých sú zhromažďované odpady určené na zhodnotenie,
ako aj odpady po zhodnotení, musia byť odlíšené od zariadení, ktoré nie sú určené na nakladanie s odpadmi, musia
zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími nežiaducimi vplyvmi, musia byť pevné a dostatočne odolné voči
mechanickému poškodeniu a proti chemickým vplyvom.
Technický popis zariadenia vrátane súvisiacej mechanizácie a technologický popis vykonávaných činností :
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v existujúcom areáli zariadenia na zber odpadov prevádzky
spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s., ktorou je Zberový závod Zvolen – Môťová, so sídlom Pribinova 184,
960 01 Zvolen. Areál zariadenia s príslušným vybavením je oplotený, strážený, chránený kamerovým systémom
a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. Zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z
verejného priestranstva obsahujúcou údaje podľa príslušných ustanovení aktuálne platnej legislatívy.
Zhodnocovanie odpadov bude vykonávané činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z
činností R1 – R11 (príloha č. 1 k zákonu 79/2015 Z. z. o odpadoch).
Mechanická úprava odpadov charakteru odpadového papiera a odpadových plastov bude vykonávaná na
hydraulickom lise typu Europress 3000V4 Hydraulický lis s podávacím pásom a s vertikálnym viazaním stlačených
balíkov je určený na lisovanie papiera a plastov. Vyzbieraný a vyseparovaný papier alebo plast sa po mechanickom
odstránení nežiaducich prímesí ktoré by mohli poškodiť technológiu pomocou pásu dostáva do plniacej komory,
ktorá sa pod tlakom postupne napĺňa. Po naplnení a stlačení sa vytvorí balík rozmerov 1120 x 730 x 1000 – 1500 mm
o hmotnosti 400 – 500 kg, ktorý sa následne zviaže drôtom pomocou vertikálneho viazača balíkov. Takto upravený
(zlisovaný) odpad je stohovaný priamo v hale, resp. sa presúva z haly, kde sa balíky pomocou vysokozdvižného
vozíka ukladajú na spevnenej skladovacej ploche na účely zhromaždenia pred ďalším zhodnotením na základe
zmluvných vzťahov. Odpad z triedenia nevhodný na ďalšie zhodnotenie sa umiestňuje do vyhradených nádob.
Mechanická úprava odpadov charakteru odpadových kovov bude spočívať len v úprave rozmerov týchto odpadov
za účelom jednoduchšej a efektívnejšej manipulácie s nimi. Mechanické delenie odpadov bude zabezpečené bude
pomocou Acetylénovej súpravy určenej na autogénové zváranie a rezanie kovov s cieľom zminimalizovať nežiaduce
zhromažďovanie odpadov v priestoroch areálu a potreba zabezpečiť efektívnejšiu manipuláciu s odpadom v rámci
areálu spoločnosti pri jeho zhromažďovaní pred následnou prepravou na účely ďalšieho nakladania s ním.
Súčasťou plánovaných činností súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov je činnosť R13
– Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku) – zhromažďovanie a skladovanie prevzatých, prípadne vytriedených odpadov pred samotným
zhodnocovaním.
Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia :
Odborná technická kontrola je zabezpečená prostredníctvom odborne zaškolenej osoby, ktorej úlohou je
zabezpečovanie činnosti zariadenia na zhodnocovania odpadov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a kontrola dodržiavania technologických postupov uvedených v technologickom reglemente a
prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (podrobný popis zariadenia, technického vybavenia
2/6

a technológia prevádzkovania sú obsahom Prevádzkového poriadku tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť spisového
materiálu).
Zoznam odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
ktoré sú predmetom zhodnotenia činnosťou R12 (mechanická úprava – lisovanie, balíkovanie) v zariadení na
zhodnocovanie odpadov :
Kat. číslo: Názov druhu odpadu : Kategória odpadu :
03 03 08 odpady z papiera a lepenky určených na recykláciu O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
19 12 01 papier a lepenka O
20 01 01 papier a lepenka O
07 02 13 odpadový plast
15 01 02 obaly z plastov O
17 02 03 plasty O
20 01 39 plasty O
Zoznam odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
ktoré sú predmetom zhodnotenia činnosťou R12 (mechanická úprava – delenie a úprava rozmerov) :
Kat. číslo: Názov druhu odpadu : Kategória odpadu :
02 01 10 odpadové kovy O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpad zo železa a ocele O
19 12 02 železné kovy O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 40 kovy O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
Podmienky súhlasu :
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich
z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a ostatných s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pri prevádzkovaní zariadenia musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a
bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia.
Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v zariadení na zhodnocovanie odpadov je potrebné takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
3. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný označiť v súlade s požiadavkami
vyplývajúcimi z príslušnej, aktuálne platnej legislatívy.
4. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný prevádzkovať v súlade s overeným
a samostatným rozhodnutím schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
5. Prevádzkovateľ zariadenia prevezme len tie druhy odpadov, ktoré bude schopný zhodnotiť na ním
prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov. Znečistené, alebo nevyhovujúce zložky odpadu
prevádzkovateľ neprevezme. V prípade, že v rámci dodávky budú do zariadenia umiestnené odpady nevyhovujúcej
kvality nevhodné na zhodnotenie, zabezpečí prevádzkovateľ ďalšie nakladanie s nimi v súlade s príslušnými
právnymi predpismi .
3/6

6. Odpady, ktoré budú predmetom zhodnocovania, odpady nevhodné na zhodnotenie ako aj tie, ktoré vzniknú
v dôsledku prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné oddelene zhromažďovať na
vyhradených plochách, vo vyhradených kontajneroch, resp. nádobách iného charakteru v priestoroch určených k
tomuto účelu, ku ktorým má prevádzkovateľ zariadenia vlastnícke právo, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce
tak, aby neboli prekročené kapacitné možnosti plôch a kontajnerov, resp. iných nádob určených na zhromažďovanie
odpadov pred ich zhodnotením ako aj po zhodnotení.
7. Odpady určené na zhodnotenie ako aj odpady vzniknuté v dôsledku prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie
odpadov je potrebné zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiaducim únikom a následne
zabezpečiť ďalšie nakladanie s nimi v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
8. Nakladať s odpadmi je možné len v priestoroch a plochách , na ktoré boli vydané príslušné súhlasy oprávňujúce
prevádzkovateľa ich užívať na daný účel.
9. Predmetom zhodnotenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov budú len odpady kategórie O – ostatný odpad v
rozsahu uvedenom v tomto rozhodnutí.
10. Pre odpady charakteru odpadových kovov je povolená len ich mechanická úprava (delenie, úprava rozmerov).
Žiadny iný spôsob ich zhodnotenia vo vyššie uvedenom zariadení je neprípustný.
11. Akékoľvek zmeny pri tvorbe odpadov, v nakladaní s odpadmi alebo pri zmene technológie, resp. spôsobu
zhodnotenia oznámi prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov príslušnému orgánu štátnej správy v
odpadovom hospodárstve.
12. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný označiť v súlade s požiadavkami
vyplývajúcimi z príslušnej legislatívy.
13. Z dôvodu umiestnenia prevádzky v obytnej zóne je vykonávanie činností súvisiacich so zhodnocovaním odpadov
možné len v pracovných dňoch v čase prevádzkových hodín. Vykonávanie činností mimo prevádzkových hodín,
počas dní pracovného voľna, počas sviatkov a doby nočného pokoja je neprípustné a striktne zakázané.
14. Po ukončení činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú všetky odpady odovzdané osobám oprávneným
s nimi nakladať. Plochy a priestory prislúchajúce k zariadeniu budú mechanicky vyčistené a zabezpečené tak , aby
nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
15. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti
vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných zákonov a s nimi súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.
Odôvodnenie
Žiadosťou zo dňa 21. 06. 2021 zaevidovanou na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
dňa 23. 06. 2021 požiadala, na základe písomného splnomocnenia, spoločnosť ENEX consulting, s. r. o.,
Hanzlíkovská 1987/858, 911 05 Trenčín, v zastúpení spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s., so sídlom Kragujevská
3, 010 01 Žilina o udelenie súhlasu podľa §97 ods. 1 písm. c/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s., ktorou je Zberový
závod Zvolen – Môťová, so sídlom prevádzky Pribinova 184, 960 01 Zvolen.
Jedná sa o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov umiestnené v existujúcom areáli zariadenia na zber
odpadov prevádzky spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s., ktorou je Zberový závod Zvolen – Môťová, so sídlom
prevádzky Pribinova 184, 960 01 Zvolen. Areál zariadenia s príslušným vybavením je oplotený, strážený, chránený
kamerovým systémom a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. Zariadenie je označené informačnou
tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva obsahujúcou údaje podľa príslušných ustanovení aktuálne platnej
legislatívy.
Zhodnocovanie odpadov bude vykonávané činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z
činností R1 – R11.
Predmetom zhodnotenia budú odpadu charakteru odpadového papiera a plastov a odpadov z kovov v rozsahu
uvedenom v tomto rozhodnutí, zaradené v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v kategórii O – ostatný odpad.
Mechanická úprava odpadov (papier, plasty) bude vykonávaná na hydraulickom lise typu Europress 3000 V4
Hydraulický lis s podávacím pásom a s vertikálnym viazaním stlačených balíkov je určený na lisovanie papiera
a plastov umiestnenom v priestoroch haly. Odpad z triedenia nevhodný na ďalšie zhodnotenie sa umiestňuje do
vyhradených nádob.
V prípade odpadov charakteru odpadových kovov bude vykonávaná len úprava rozmerov týchto odpadov za
účelom jednoduchšej a efektívnejšej manipulácie s nimi. Mechanické delenie odpadov bude zabezpečené bude
pomocou Acetylénovej súpravy určenej na autogénové zváranie a rezanie kovov. Mechanická úprava odpadov bude
vykonávaná v prevažnej miere na spevnených plochách tvoriacich súčasť areálu zariadenia na zber odpadov, s
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cieľom zminimalizovať nežiaduce zhromažďovanie odpadov v priestoroch areálu a potreba zabezpečiť efektívnejšiu
manipuláciu s odpadom v rámci areálu spoločnosti pri jeho zhromažďovaní pred následnou prepravou na účely
ďalšieho nakladania s ním na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými subjektmi.
Súčasťou rozhodnutia bude činnosť R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12
Odborná technická pomoc je zabezpečená prostredníctvom odborne zaškolenej osoby, ktorej úlohou je
zabezpečovanie činnosti zariadenia na zhodnocovania odpadov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a kontrola dodržiavania technologických postupov uvedených v technologickom reglemente
a v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť spisového
materiálu.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom zariadení, ktoré svojím
technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky prevádzkovania a predložená žiadosť obsahovala všetky
náležitosti v súlade s požiadavkami legislatívy v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočný podklad pre
udelenie požadovaného súhlasu, upovedomil Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný správny orgán listom číslo OU-ZV-OSZP-2021/008453-002 zo dňa 01. 07. 2021 účastníkov konania
o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Nakoľko boli po vykonaní miestnej obhliadky správnemu orgánu dostatočne známe ostatné skutočnosti potrebné
pre jeho udelenie, upustil od ústneho pojednávania a v súlade s §33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzval
účastníkov konania, aby sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním, svoje návrhy a pripomienky
písomne zaslali na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Študentská 2084/12,
961 08 Zvolen v stanovenej lehote a umožnil nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred jeho vydaním.
K žiadosti boli doložené náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch :
# Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov ;
# Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov ;
# Obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi ;
# Splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti Zberné suroviny Žilina a. s. spoločnosťou ENEX consulting, s. r. o.,
so sídlom Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín ;
# Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina ;
# Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku vo výške 11,0 €, vydané Slovenskou poštou a. s., uhradené v
zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v aktuálne platnom znení ;
Nakoľko sa jedná o súvislé pokračovanie v činnosti nezmeneného charakteru a rozsahu v existujúcom zariadení
prevádzkovanom od roku 2008 a vzhľadom na skutočnosť, že množstvá odpadov určených na zhodnotenie
neprekračujú zákonom stanovený limit, nebolo zo strany správneho orgánu požadované záverečné stanovisko z
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ani rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
aktuálne platnom znení ako jedného z podkladov k žiadosti požadovaných v zmysle platnej legislatívy.
Podmienky vytvorené pre prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vytvárajú predpoklad pre
zabezpečovanie vykonávania činností v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zariadenia, priestory a plochy prislúchajúce k zariadeniu na zhodnocovanie odpadov sú pre uvedenú činnosť z
pohľadu požiadaviek legislatívy vyhovujúce a postačujúce.
Účastník správneho konania (Mesto Zvolen) doložil k správnemu konaniu písomné stanovisko vydané pod číslom
03/3475/2021/80501/bsla zo dňa 06. 07. 2021, zaevidované na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o
životné prostredie dňa 12. 07. 2021. Účastník konania neuplatnil k správnemu konaniu v predmetnej veci žiadne
námietky a pripomienky a s vydaním súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov súhlasil.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy
odpadového hospodárstva zaviazal v ňom vydanom rozhodnutí prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podmienkami súhlasu k prevádzkovaniu zariadenia v súlade s platnou legislatívou v odpadovom
hospodárstve.
Na základe vykonaného správneho konania, po preskúmaní predložených dokladov, náležitostí k žiadosti pre
udelenie súhlasu a jemu známych skutočností nezistil správny orgán dôvody, ktoré by bránili udeleniu požadovaného
súhlasu a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie. Po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.
Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10307

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
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