MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLO VENSKEJ REPUBLIKY
81235 BRA TISLA VA, NÁMESTIE L‘UDO VÍTA ŠTÚRA I

Bratislava: 18.5.2017
Císlo:
16018/2017
(4941/2017-1.8)

Rozhodnutie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako prfslušný orgán štátnej
správy podl‘a ~ 105 ods. 2 písm. i) zákona č. 79/2015 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
neskoršfch predpisov
Mení
podl‘a ~ 96 ods. 1 zákona o odpadoch rozhodnutie Č. 4516/2013 zo dňa 24.1.2013 o udelení
autorizácie číslo 208/A113-3.3 pre spoločnost‘ ElektroWaste, s.r.o., Korytovská 20, 951 41
Lužianky, prevádzka ElektroWaste, s.r.o., Hlavná ulica Č. 1, 951 31, Vel‘ké Zálužie (d‘alej len
ElektroWaste, s.r.o., Lužianky) vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa ~ 8, ods.
3, písm. d) a podl‘a ~ 13, ods. 2 zákona o odpadoch v znení rozhodnutia Č. 53685/20 15 zo dňa
18.5 .20 l7nasledovne:
I.

Vo výrokovej časti autorizácie Č. 208/AJ 13-3.3 dňa 24.1.2013 v časti „Osobné údaje
odborne spósobilej osoby“ sa:
Ing. František Öszi
Cintorínska 710/46
90045 Malinovo
Císlo osvedčenia:

09/10/0-3.3 zo dňa 20.5.2010

mení nasledovne:
Martin Slamka
Nad Humnanii 433
951 32 Horná Král‘ová
Císlo osvedČenia:
13/16/0-1.8 zo dňa 17. 10.2016

Ostatné časti rozhodnutia 4516/2013 ZO dňa 24.1.2013 o udelení autorizácie číslo
208/A113-3.3 pre spoločnost‘ ElektroWaste, s.r.o., Lužianky zostávajú nezmenené.
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Táto zmena tvorí neodelitel‘nú súčast‘ rozhodnutia 4516/2013 zo dňa 24.1.2013
o udelení autorizácie Č. 208/A/13-3.3.
O d 6 V o d n e n i e.
SpoloČnost‘ ElektroWaste, s.r.o., Lužianky listom zo dňa 22.3.201‘7 predložila na
Ministerstvo životného pro~tredia, Odbor odpadového hospodártsva (ďalej len Ministerstvo)
žiadost‘ o zmenu autorizácie v zmysle * 96 ods. 1 zákona o odpadoch. Dövodom žiadosti
o zmenu je zmena odbome spósobilej osoby na autorizovanú Činnosf: K žiadosti firma
ElektroWaste, s.r.o., Lužianky predložila:
Dohoda o vykonaní práce medzi Elektrowaste, s.r.o., Lužianky ako zamestnávateľom
a Martinom Slamkom ako zamestnancom zo dňa 2.11.2015
Kolok v hodnote 20 EUR
-

-

Ministerstvo na základe predloženej žiadosti o zmenu autorizácie podľa ~ 96 ods; 1
zákona o odpadoch, Po preskúmaní predložených dokladov zistilo, že žiadateľ splňa
podmienky udelenej autorizácie podľa ~ 90 zákona o odpadoch na spracovanie odpadu
z elektrických a elektronických zariadení.
Na základe horeuvedených skutočností Ministerstvo 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 neskoršfch 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 preskúmať súdom.

gr. leonór Šuplatová
riaditeľka odboru odpadového hospodárstva
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