MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
81235 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1

Bratislava: 18.11.2015
Císlo:
53685/2015
(7871/2015-3.3)

Rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako prĺslušný orgán štátnej
správy podl‘a ~ 68 ods. 2 písm. 1/ zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o odpadoch“) a na
základe vykonaného správneho konania podl‘a zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
Mení

podľa ~ 75 ods. 1, písm .a), bod 2 zákona o odpadoch rozhodnutie Č. 4516/2013 zo dňa
24.1.2013 o udelení autorizácie Číslo 208/A/13..3.3 pre spoločnost‘ ElektroWaste, s.r.o.,
Koryrovská 20, 951 41 Lužianky, prevádzka ElektroWaste, s.r.o., Hiavná ulica Č.i, 951 31,
Vel‘ké Zálužie (d‘alej len ElektroWaste, s.r.o., Lužianky) vydané Ministerstvom životného
prostredia SRpodl‘a ~ 8, ods. 3, písm. d) apodl‘a ~ 13, ods. 2 zákona o odpadoch nasledovne:
I.

Vo výrokovej Časti autorizácie Č. 208/A/13-3.3 dňa 24.1.2013 v Časti „Osobné
údaje odborne spósobilej osoby“ sa:
Ing. Štefan Straňák
Hlohovecká 281
951 32 Horná Král‘ová
Císlo osvedČenia:
12/13/0-3.3 zo dňa 27.5.2013
mení nasledovne:
Ing. František Öszi
Cintorínska 710/46
900 45 Malinovo
Císlo osvedČenia:

09/10/0-3.3 zo dňa 20.5.2010

Ostatné Časti rozhodnutia 45 16/2013 ~o dňa 24.1.2013 o udelení autorizácie Číslo
208/A/l 3-3.3 pre spoloČnost‘ ElektroWaste, s .r.o., Lužianky zostávaj ú nezmenené.
Táto zmena tvorí neodelitel‘nú súČast‘ rozhodnutia 4516/2013 zo dňa 24.1.2013
o udelení autorizácie Č. 208/A/13-3.3.
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O d ó v o d n e n i e.
Spoločnost‘ ElektroWaste, s.r.o., Lužianky listom zo dňa 2.11.2015 predložila na
Ministerstvo životného prostredia, Odbor odpadového hospodártsva (d‘alej len Ministerstvo)
žiadost‘ o zmenu autorizácie v zmysle ~ 13 ods. 4 zákona o odpadoch. Dóvodom žiadosti
o zmenu je zmena odborne spósobilej osoby na autorizovanú činnosť: K žiadosti firma
ElektroWaste, s .r.o., Lužianky predložila:
Dohoda o vykonaní práce medzi Elektrowaste, s.r.o., Lužianky ako zamestnávateľom
a Infg. Fratišek Oszi ako zamestnancom zo dňa 2.11.2015
OsvedČenie o odbornej spÓsobilosti na auturizáciu Číslu 09/10/0-3.3 zu dňa 20.5.20 10
pre Bc. Framtišek Oszi
Kolok v hodnote 20 EUR
-

-

-

Ministerstvo na základe predloženej žiadosti o zmenu autorizácie podl‘a ~ 13, ods; 4
zákona o odpadoch, Po preskúmaní predložených dokladov zistilo, že žiadatel‘ splňa
podmienky pre zmenu udelenej autorizácie podl‘a ~ 9 zákona o odpadoch na spracovanie
odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
Na základe horeuvedených skutočností Ministerstvo podľa ~ 13 ods. 10 zákona
o odpadoch rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 20,00 EUR podl‘a položky 162 n) zákona č. 145 1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou kolkovej
známky.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podl‘a ~ 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možno podať rozklad do 15 dní od jeho doručenia
k ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky a to cestou odboru odpadového
hospodárstva. Toto rozhodnutie je možné preskúmat‘ súdom.

~l~ra~uplatová
riaditel‘ka odboru odpadového hospodárstva
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Doručuje Sa:
1. ElektroWaste, s.r.o.
Korytovská 20
951 01 Lužianky
Na vedomie:
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie
Stefánikova tr. 69
949 01 Nitra
3. SIŽP-ÚIOH,
Jeséniova ľ/D
831 01 Bratislava
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