OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE
Adlerova
Č.

Č.

29, 040 22 Košice
Košice, 10.04.2012

ŠSOH - 2012/00891-3

••

Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality životriého prostredia, štátna
správa odpadového hospodárstva, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa
zákona NR SR Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov rozhodujúc v spojení s
§ 71 písm. nl a § 75 ods. l písm. al bodu 2 zákona NR SR Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len
zákon o odpadoch! a v zmysle ustanovení zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších právnych predpisov
men í
rozhodnutie č.: ŠSOH-2006/01583-3 HAJ, zo dňa 27.06.2006, vydané Obvodným úradom
životného prostredia Košice, ktorým bol udelený súhlas podľa § 7 ods. l písm. r/ zákona
o odpadoch na zber odpadu z elektrozariadení, pozmenené rozhodnutím Č. ŠSOH-20091011183, zo dňa 24.04.2009,

pre žiadateľa:
AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 04011 Košice, IČO: 36 182508,
pre prevádzku:
na Magnezitárskej ul.č.11, 040 13 Košice,

vo výrokov ej časti takto:

bod 3. mení na:
Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 27.06.2015.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Č. ŠSOH-2006/01583-3 HAJ,
vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice, pozmeneného rozhodnutím Č.
ŠSOH-2009/01118-3, ktorého ostatné časti ostávajú bez zmeny v platnosti.

....
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Odôvodnenie:

Obvodný úrad životného prostredia Košice prijal, dňa 08.03.2012, žiadosť žiadateľa spoločnosti AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 182 508, vo veci
predlženia platnosti súhlasu na zber odpadu z elektrozariadení, udeleného podľa § 7 ods. l
písm. rl zákona o odpadoch - rozhodnutia č. ŠSOH-2006101583-3
HAJ, zo dňa 27.06.2006,
pre prevádzku nachádzajúcu sa na Magnezitárskej ul.č.11 v Košiciach, pozmeneného
rozhodnutím č. ŠSOH-2009/01118-3,
zo dňa 24.04.2009.
Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality životného prostredia, štátna
správa odpadového hospodárstva, listom č. ŠSOH-2012/00891-2,
zo dňa 12.03.2012, oznámil
začatie správneho konania v predmetnej veci, známym účastníkom konania, pričom upozornil,
že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia, inak na ne nebude prihliadať. V určenej lehote neboli účastníkmi konania podané
žiadne pripomienky ani námietky v danej veci.
Vzhľadom na znalosť pomerov, tunajší úrad upustil od miestnej obhliadky.
Z obsahu žiadosti a výsledkov miestnej ohliadky vyplýva, že na vyhradených miestach
uvedenej prevádzky, žiadateľ v rámci svojich podnikateľských aktivít, naďalej vykonáva
oddelený zber odpadov z elektrozariadení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch
v náväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 31512010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a
s elektroodpadom v znení neskorších predpisov. Preprava elektroodpadov na miesto ich
spracovania v spracovateľskom zariadení na to určenom u autorizovaného partnera je
zabezpečená pros re mc -om zmluvných organizácií.
K žiadosti žiadateľ predložil:
II
Kópiu Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice l - odd. Sro,
vl.č.l0193N, spoločnosti AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2,040 Ol Košice;
21
Kópiu zmluvy č. 0110912007, uzavretej medzi spoločnosťami AGB ekoservis s.r.o.,
Michalovská 15, 040 01 Košice a V.O.D.S. a.s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice, na dobu
neurčitú, dňa 01.09.2007;
31
Kópiu zmluvy č. 0212011, uzavretej medzi spoločnosťami AGB ekoservis s.r.o.,
Michalovská 15, 040 Ol Košice a H+EKO, spol.s r.o., Spišské námestie 3, 040 12 Košice, na
dobu neurčitú, počnúc dňom 01.10.2011;
41
Kópie právoplatných rozhodnutí č.: ŠSOH-2006/01583-3
HAJ a ŠSOH-2009/01118-3;

Na základe uvedeného Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality
životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, rozhodol tak, ako je to uvedené
vo výrokov ej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych
životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice,
rozhodnutia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po
prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

zmysle § 53 a § 54 zákona č.
predpisov na Obvodnom úrade
do 15 dní odo dňa doručenia
vyčerpaní riadneho opravného

Doručuje sa:
l. AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 O ~ Košice.
r-----~-~1. Mesto Košice;-udd:-Život.-prostredia a špec.stav.úrad, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.
Na vedomie:
1. SI ŽP - Inšpektorát odpadového hospodárstva, Rumanova 14,04001 Košice.
2. Krajský úrad životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice.
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