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R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,* ktoŕý’jéu  
podľa §2 ods.3, ods.6 a §3 ods.l písm. e) zákona NR SR č. 180/2013 o organizácií miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108, ods.l písm. m) 
zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným 
orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe žiadosti o zmenu rozhodnutia -  
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlasu na vydanie 
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov takto rozhodol:

pre žiadateľa:

v

Obchodné meno: MESTO Žiar nad Hronom
Právna forma: Obec
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00 321 125
Miesto nakladania s odpadmi: Vysunuté pracovisko mesta (Centrum zhodnocovania od

padov, Priemyselná 100, Žiar nad Hronom)
Zariadenie: Fermentácia a Bioplynová stanica

podľa § 114 ods.l písm. a) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

m e n í

rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie 
č.s.: OU-ZH-OSZP-2016/001516-K zo dňa 20.01.2016 nasledovne:

v odseku č.l sa dopĺňa zoznam odpadov určených do procesu zhodnocovanie odpadov 
o odpady:

190603 kvapaliny z anaérobnej úpravy komunálnych odpadov
190604 zvyšky kvasenia z anaérobnej úpravy komunálnych odpadov
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190605
190606

190699

kvapaliny z anaérobnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu 
zvyšky kvasenia a kal z anaérobnej úpravy živočíšneho a rastlinného 
odpadu
odpady inak nešpecifikované

v odseku č. 2 sa dopĺňa zoznam odpadov uvedených v prevádzkovom poriadku 
o odpady:

190603
190604
190605
190606

190699

kvapaliny z anaérobnej úpravy komunálnych odpadov 
zvyšky kvasenia z aneérobnej úpravy komunálnych odpadov 
kvapaliny z anaérobnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu 
zvyšky kvasenia a kal z anaérobnej úpravy živočíšneho a rastlinného 
odpadu
odpady inak nešpecifikované

Ostatné časti rozhodnutia č.s.: OU-ZH-OSZP-2016/001517-K zo dňa 25.01.2016 
zostávajú v pôvodnom znení.

O d ô v o d n e n i e

Mesto Žiar nad Hronom požiadalo dňa 10.02.2016 Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu rozhodnutia č.s.: OU-ZH-OSZP- 
2016/001517-K zo dňa 25.01.2016, ktorým mu bol vydaný súhlas na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku: Centrum zhodnocovania odpadov -  
Fermentácia a Bioplynová stanica.

Zmena sa týka doplnenia zoznamu odpadov o tie druhy odpadov, ktoré budú vznikať 
v predmetnom zariadení najmä pri výstupnej fáze prevádzky.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal 
podanie žiadateľa o zmenu súhlasu a ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve skonštatoval, že zmenou vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nedôjde k 
porušeniu celospoločenských záujmov ani záujmov ochrany životného prostredia.

Preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Podľa §53 a §54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na 
správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Rozhodnutie sa doručí:
Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom




