
OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Študentská 2084/12, 961 08  Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZV-OSZP-2021/004180-004

Zvolen
12. 04. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel)

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

s ú h l a s

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 : ALUEX, s. r. o.
IČO : 36 635 138
Sídlo : Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen
Miesto nakladania s odpadmi : vyhradené objekty, priestory a plochy v rámci areálu spoločnosti ALUEX s. r. o.,
Môťovská cesta 8460, 276, Zvolen
Spôsob nakladania s odpadmi : spracovanie starých vozidiel (vozidlá kategórie M1 alebo L1, ako aj trojkolesové
motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek) činnosťami :
R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 – R11 (príloha č. 1 k zákonu 79/2015 Z.
z. o odpadoch)
R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)(príloha č. 1 k zákonu 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Dátum začatia prevádzky : súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom
zariadení (od apríla 2010)
Platnosť súhlasu : do 31. 03. 2026
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) 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.
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.. V prípade havárie je potrebné sa riadiť vypracovaným a schváleným
havarijným plánom. Potrebné je používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.

Technické podmienky prevádzky zariadenia :
Priestory a plochy určené na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) musia byť dostatočne označené
a navrhnuté a prevádzkované tak, aby boli zabezpečené proti vplyvu škodlivých látok, aby nemohlo dôjsť k
nežiaducemu vplyvu na životné prostredie, k poškodeniu hmotného majetku.
Priestory a plochy určené na zhromažďovanie odpadov musia udržiavané v technickom stave zabraňujúcom
prípadnému úniku odpadu, zabezpečené pred odcudzením a pred vonkajšími nežiaducimi vplyvmi, Nádoby a obaly
určené na zhromažďovanie odpadov musia byť pevné a dostatočne odolné voči mechanickému poškodeniu a proti
chemickým vplyvom.

Technologický popis zariadenia na zhodnocovanie odpadov a popis vykonávaných činností, technické údaje o
zariadení :
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel spĺňa podmienky pre nakladanie so starými
vozidlami a podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní podľa príslušných ustanovení vyhlášky
373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov. Tvorí ho zastrešená uzamykateľná hala, zastrešené spevnené plochy a vonkajšie spevnené plochy. Areál
zariadenia je oplotený, monitorovaný, zabezpečený a príslušne označený. V zariadení sú zriadené viditeľne označené
oddelené priestory na :
# skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním
# vysušovanie vozidiel
# demontáž vysušených vozidiel
# skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel
# skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na recykláciu
# spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie karosérií starých vozidiel
# skladovanie prevádzkových kvapalín
# skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením
# skladovanie demontovaných pneumatík
# skladovanie autobatérií a iných batérií

Odpady budú zhodnocované činnosťou R12 – úprava odpadov, súčasťou rozhodnutia bude 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.
Obaly a nádoby určené na zhromažďovanie odpadov budú udržiavané v technickom stave zabraňujúcom prípadnému
úniku odpadu. Kvapalné odpady budú zhromažďované v nádobách a kontajneroch vybavené havarijnou záchytnou
vaňou. Pri manipulácii s nebezpečným odpadom sa bude konať tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Podlaha a spevnené plochy určené na manipuláciu s nebezpečným odpadom je odizolovaná príslušnými izolačnými
materiálmi chrániacimi proti ich priesaku a vyspádovaná do nádrže na zachytávanie prípadného úniku týchto
nebezpečných látok.
Odpady ktoré vzniknú v dôsledku spracovania starých vozidiel budú odovzdávané oprávneným organizáciám na
nakladanie s nimi.
Preprava odpadov v súvislosti s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude zabezpečovaná vlastnou
prepravnou technikou na základe príslušných povolení, resp. prostredníctvom zmluvne zabezpečených partnerov
oprávnených na vykonávanie týchto činností na základe príslušných povolení.

Technické údaje o zariadení :
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Kapacita spracovateľského zariadenia : Množstvo starých vozidiel určených na spracovanie (vozidlá kategórie M1
alebo L1, ako aj trojkolesové motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek) sa predpokladá 1 100 kusov ročne.

Technické vybavenie spracovateľského zariadenia :
# váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie
# vysokozdvižný vozík
# mobilné zariadenie na odsávanie prevádzkových kvapalín zo starých vozidiel
# nádoby na zachytávanie prevádzkových kvapalín
# odmasťovací stôl
# elektricko – pneumatické náradie
# elektrický hydraulický nožnicový zdvihák
# zdvíhacie zariadenie na demontáž motorov
# váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel
# elektrické rotačné nožnice určené na strihanie veľkoobjemového odpadu
# kontajnery, sudy a iné nádoby a obaly určené na zhromažďovanie jednotlivých komponentov získaných
spracovaním starých vozidiel (náhradných dielov, autobatérií, pneumatík a ďalších odpadov určených na
zhodnotenie alebo zneškodnenie)
# izolovaná spevnená plocha s zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok a zariadenia na zachytávanie
unikajúcich kvapalín.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly a odbornej technickej pomoci prevádzky zariadenia :
Odborná technická kontrola prevádzky zariadenia 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 a technológia prevádzkovania sú obsahom prevádzkového poriadku a technologického
reglementu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu).

Odborná technická pomoc je zabezpečená prostredníctvom autorizovanej odborne spôsobilej osoby.

Predmetom zhodnotenia – spracovania starých vozidiel (vozidlá kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové
motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek) sú odpady zaradené v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov :

Kat. číslo: Názov druhu odpadu: Kategória odpadu:
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O

Podmienky súhlasu :
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) je potrebné zabezpečiť
plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zariadenie je potrebné prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom, schváleným samostatným rozhodnutím.
2. Spracovanie starých vozidiel je možné len na základe platnej autorizácie udelenej Ministerstvom životného
prostredia SR v zmysle príslušných ustanovená zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade straty platnosti vyššie
uvedenej autorizácie sa rozhodnutie, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov spočívajúce v spracovaní starých vozidiel stáva neplatným a činnosť spracovania starých vozidiel bude
vykonávaná v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
3. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového
hospodárstva a ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva v zmysle §6 zákona č. 79/2015 o odpadoch.
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4. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovaní starých vozidiel) 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 je
potrebné takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
5. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) je prevádzkovateľ povinný označiť v súlade
s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušnej legislatívy.
6. Vykonávať činnosti spojené so spracovaním starých vozidiel a s nimi súvisiace nakladanie s odpadmi vzniknutými
v dôsledku týchto činností je možné len v priestoroch a plochách, na ktoré boli vydané príslušné súhlasy oprávňujúce
prevádzkovateľa ich užívať na daný účel, ktoré spĺňajú technické požiadavky na spracovateľské zariadenie a
podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch, vyhlášky 373/2015 Z. z. a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe
povolení vydaných príslušnými správnymi orgánmi.
7. Predmetom zhodnotenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov – spracovania starých vozidiel (vozidlá kategórie
M1 alebo L1, ako aj trojkolesové motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek) budú odpady uvedené v tomto
rozhodnutí.
8. Maximálne množstvo starých vozidiel určených na zhodnotenie (spracovanie) – 1 100 ton starých vozidiel za rok,
je dané kapacitou priestorov a plôch určených na tento účel uvedených v tomto rozhodnutí
9. Odpady určené na zhodnotenie ako aj odpady vzniknuté v dôsledku prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie
odpadov – spracovania starých vozidiel 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. Odpady je potrebné odovzdať len subjektu oprávnenému na nakladanie s nimi na základe príslušných
povolení.
10. Pri spracovaní starých vozidiel je potrebné zamedziť dlhodobému zhromažďovaniu starých vozidiel ako aj
odpadov vzniknutých v dôsledku činností súvisiacich so spracovaním starých vozidiel, resp. ich zhromažďovaniu
nad rámec kapacít plôch, priestorov a nádob určených na tento účel.
11. Akékoľvek zmeny pri tvorbe odpadov, v nakladaní s odpadmi alebo pri zmene technológie spracovania
starých vozidiel oznámi prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov príslušnému orgánu štátnej správy
v odpadovom hospodárstve.
12. V prípade ukončenia činnosti prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých
vozidiel) 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.
13. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti
vyplývajúce pre prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) z ustanovení
iných zákonov a nariadení, resp. podmienky ustanovené v rozhodnutiach iných správnych orgánov zostávajú
vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

Odôvodnenie
Žiadosťou zo dňa 08. 03. 2021 zaevidovanou na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
dňa 09. 03. 2021 požiadala spoločnosť UMWELT s. r. o., so sídlom Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení
spoločnosti ALUEX s. r. o., so sídlom Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen na základe písomného Plnomocenstva
o udelenie súhlasu podľa §97 ods. 1 písm. c/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel)
Predmetom súhlasu je zhodnocovanie odpadov – spracovanie starých vozidiel. Zhodnocovanie 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), súčasťou rozhodnutia bude činnosť R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej
z činností R1 až R12.
Predmetom zhodnotenia – spracovania starých vozidiel sú vozidlá kategórií M1, alebo N1 ako aj trojkolesové
motorové vozidlá okrem motorových trojkoliek v množstve 1 100 kusov ročne a odpady uvedené v tomto rozhodnutí.
Existujúce spracovateľské zariadenie je umiestnené vo vyhradenej časti areálu spoločnosti ALUEX, s. r. o., so sídlom
zariadenia Môťovská cesta 8460 a 276, Zvolen. Tvorí ho zastrešená uzamykateľná hala, zastrešené spevnené plochy
a vonkajšie spevnené plochy. Areál zariadenia je oplotený, monitorovaný, zabezpečený a príslušne označený. V
zariadení sú zriadené viditeľne označené oddelené priestory na jednotlivé činnosti súvisiace so spracovaním starých
vozidiel.
Súčasťou spracovateľského zariadenia je technické vybavenie a príslušná manipulačná a zvozová technika.
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Zariadenie na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel), spĺňa podmienky pre nakladanie so starými
vozidlami a podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní v zmysle vyhlášky 373/2015 o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Odpady budú zhodnocované činnosťou R12 – úprava odpadov, súčasťou rozhodnutia bude 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.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v
existujúcom areáli, ktorý svojím technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky na umiestnenie zariadenia
na prevádzkovanie odpadov 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-2020/015324/RAP/up zo dňa 08. 10. 2020 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, v stanovenej lehote a umožnil im nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Na činnosť zhodnocovania starých vozidiel, bolo v roku 2008 Ministerstvom životného prostredia SR vydané
rozhodnutie zo zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod
číslom 5822/08-3.4/bj, zo dňa 19. 11. 2008.

Činnosť zhodnocovania starých vozidiel je vykonávaná na základe autorizácie na spracovanie starých vozidiel,
vydanej Ministerstvom životného prostredia SR v zmysle § 92 zákona č. 79/2015 Z. z.. o odpadoch, rozhodnutím
číslo 19/A/10-3.3 4557/2010-3.3 19231/2010 zo dňa 16. 04. 2010 v znení jeho aktuálne platných zmien, vrátane
rozhodnutia o predĺžení platnosti autorizácie číslo 11478/2019-1.8 (62506/2019) zo dňa 28. 11. 2019 s dobou
platnosti autorizácie do 15. 04. 2025.

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 ;
# Obchodné, dodávateľské a rámcové zmluvy na ďalšie nakladanie s odpadmi ;
# Bezpečnostné opatrenia prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov ;
# Plnomocenstvo k zastupovaniu udelené spoločnosťou ALUEX s. r. o. pre spoločnosť UMWELT s. r. o., so sídlom
Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica ;
# Rozhodnutie o autorizácii Ministerstva životného prostredia SR číslo 19/A/10-3.3 4557/2010-3.3 19231/2010
zo dňa 16. 04. 2010 v znení jeho aktuálne platných zmien, rozhodnutie o predĺžení platnosti autorizácie číslo
11478/2019-1.8 (62506/2019) zo dňa 28. 11. 2019 s dobou platnosti do 15. 04. 2025;
# Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR číslo 5822/08-3.4/bj, zo dňa 19. 11. 2008 zo
zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na zber a spracovanie
starých vozidiel vydané pre ALUEX s. r. o. Zvolen ;
# Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ;
# 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 ;

Podmienky vytvorené pre prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vytvárajú predpoklad pre
zabezpečovanie vykonávania činností v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zariadenie, priestory a plochy prislúchajúce k zariadeniu na zhodnocovanie odpadov sú pre uvedenú činnosť z
pohľadu požiadaviek legislatívy vyhovujúce a postačujúce.
Zo strany účastníka konania (Mesto Zvolen) bolo doložené písomné stanovisko vydané pod číslom
03/1918/2021/14425/bsla zo dňa 29. 03. 2021, zaevidované na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o
životné prostredie dňa 31. 03. 2021. Účastník konania neuplatnil k správnemu konaniu v predmetnej veci žiadne
námietky a pripomienky.
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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 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 súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (spracovanie starých vozidiel) a rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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
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