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OZHODNUTIE
Okresný úrad Kysucke le— Meslu. „111ml smnmhvmh uzlvolné proslredlc ako
pmlugn' gán m1=sln=J Štátnej spravy podľa g 1 a 5 4 zákuna Č 131mm; /. 7 oorganvácll
m1=smcj š mc, spráw :\ o zmene a dnplnenl Nemam Liknnm, ako prísluš
organ 31mm]
správy srarosnivosn o 1. all-lé proslrcdle padľn ý ; zákona NR SR Č 52512003 z z a mum

m

správe s\amsmvosu oživome proslredle „07mm aduplnsní nlekmrých zákal-1m 11
\ecne a mlesme príslušný nrgan šlálnel správy udpadoveho hospodárswa podľa š los uds
plsm m) zákuna NR Sk € 7921115 z A o udpaduch a o lmcne a doplncnl nickmrých
zákonov [ďalej len „zákon o odpadoch") :\ podľa zákona č 71/1967 Zb o právnom konal-li
» (není neskuršich pl=dplso\ lspmm pormdok)
1

udeľuje súhlat
podľa

5

na prevádzkovanie Whernéhu uvum
plnu 41 111mm „ ndpudnch plc obec

07 ods

1

nám

Nesluša
sldlo'
Nuslušn 978. 1123 41 Nesluša
IČO
00 314 137
mlcsm naklndlmia prevádzka Zberný dvor Nesluša, Nesluša 1261. 023 4]
Newlušav parc č. KN- ' Jill/l !, 3121/10

Suhlax sa vydáva na prevádzkm'anxe stméhu dvora. prevádzkai Nesluša, Nesluša 1261,
013 41 Nesluša, pm č. KN-c 3121/11, 3211/10, vklcmm sa budú zbcm anáslcdne
mrumaždoval pred prepravau za účelom zhndnulenla zneškodncnla nasledovné druhy
„11mm kmré sú zaradené padla \yhláškv MŽP SR (: 16512015 z
kmrou sa uda]
Knlalog udpaduv » znení „blu—mm prcdplsm
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drobný smebrrý odpad

Navrhovaná kapacnu zanudcma
bude priblrine 9 mu za rok.
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biolngrcky ronnžud'ný odpad
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pnbhžne 300 mu
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mk. ] who nebezpečncho odpadu

1221
duyr \Ácsmšu. eruy koniec, pan: d K\»C
Druh) čmnusu' \'prevad/kc lbcmy
od „mudr 01m— rrarnne Jeho predbežného
3121110: zber odpadov. zhmmald'mame odpadu
do zanadcm'd nn spracmanie cdpadox
medenla adubasného uloženia na učely pmpxmy
nudných v predmetnom súhlase
11.

zneskodnnraurn resp. mudnncdvnnia odpadov
lud črunosr' \ýkajúca sn úpra\ y. :pmcmmama.
nie je predmetom mhm sumasu

Terlmickě pnžindlvky na prevádzku larindcnin
KN-C 3221111. 3221110 krere' beh
Lbemý dvor sn nachádm » ohm Nesiuša, nn parcelách
spevnenej plochy. oplotenia mnm
udčlcncné z pacely Kh-C 3211 11 Fozuslávd betónovej
admlmstranvnc] budovy (súpisné usm 1251) a váhy na
s uzamykaxeľncj \'Slupnq brány,
kelcsovy lrakmr NEW HOLLAND mcdel
dopramc pmsmedk) Súčasťou pr1s1uscus1ra ,s
7 len nosičom kontajnerov. (= ks nccľovych
105115 srnndcrrromu, bridcnuu Hečkau do
BOBCAT model A770 smechamckým
uwomných 5 m) konrnrneruv akulcsm') uddndua v1dlam1.
amu rndhcou, zamewcim
;
rycmoupinaěom zdklndnuu lopurnu. paleuzačnýxm
a dmčc'rm sravcbnéhu malcnálu
zariadenim. drdpáknm na humusu, dničom biomasy
mhm pornicnru Zbemy dvor ma
Preráddrmnnre mnadcnia nn dnrmt me rc sudusrnu

;

\“ nrcáh zberného drum budu
určenú prevádzkovú duhu amdpovcdnéhn zamcsmancd

odpad) zberanš a zhromažďované v riadne omačeny'ch vol'kokapaorrných kom.alncmch
oddclenc podla druhu odpadu do oaou \Ch mixom na ich lhodnolcme alebo zneškodnenie
Zber odpadov do arealn bude Zabezpečeny cez kcnlmlovanú vsrupna hranu aváhu Po
prevzali sa odpad umie ni do skladnvadch prioaiorov alebo na spmncné plochy Odpad bud:
odovzdávarly zmluvnými sposobom oprá\n=nym \uhluklom Prevádzka sa označl príslušnuu
infnrmačnou tabuľou Priestory na 7hrom'dzd'munlc odpadov a skladovanie odpadov rnnsra
splnar' lechnrcke poziadavk aby nemohla dôjsť k nelladuccmu vplyvu na Žlvomé proslmdle
a k poškodzovaniu hmolnéhw majetku
i

Bnpečnnsmé op.-ronin pri prevádzku zariadenia
Na /bemum dmre su zavedene prolipužiame opulrcnlar v nroall a riaohadzapi prosllledky na
plcsnk, perlrr.
likvidáciu pripadnor havárie (mdramy. ha.»
pnĺxmlju. sorpono mdmnál)
mulenal.
kladiva,
malelialy
upohavku
lexulný
v=drá.
na
nia—l„
cukry.
piliny.
lopaty.
ochranné rukavice. rúškn a plašle) Fn prevádzke mnadcnlu nd zbor odpadov je polrebné
dneriavnl' padmlsnky bezpecnonr nochlaliy zdrairo pn práci u>lanmené \'osobllných
právnych prodprsooh Zber odpadov \ prerod/ko. ruopcklhc »)kim pracovnej cinnosri musi
byť mbczpcčovaný lak, aby nedoohadzalo kohrozenln zdravia, zima. majclku ako aj
mmm-i živulného a pracuvneho proslrcdla v pripado havarijnej . naoio rroba posrnpovar'
v súlade s prevádzkuvým poriadkom zarrndenra a opaironiaini pre prípad haváne:
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Podmlcnk) al'lhldm
|

Prevádquvdlcl jo púvlmlý zbcmý dvor prevadrki ar \ mlade xplalnnu legislatívou
a uslanovtnlaml
na miro odpadmcho llospndarswa.<1\o mm
ls
; s
MŽP
SR
371/2015
liorou
zákona
o
z
o odpadoch ag s
č
7 U villldšk)
582

z

sa vykonávajú niekrore usmnovenia zakona o odpadoch

Fn naklodanr s odpadmi dmerlel' pohlnnmll drzllel'a odpadu podl'a uounmellla g
25 „ikona
H zakona oodpadoch. nnklodai' \ llchulpcčnýml odpadmi v mlade
o odpddoch
>“

3

„<

Umnožswech adrnhoob odpadov viosv avrdonciu azaiielaf požadované hlásenia
vsúladc sustanmeniaml vyhlášky MŽP SR c JGGJZGIS neVldenčnel povlnnosll
a ohlasovacej povinnoslr.
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Fre\ůdeil\nlE|' bude Lbcml'
suhlas:

lori v_vbrnne

druh) odpridov, marion: \ predmelmim

Fl=vád7J<ovm=ľ adovzda zberaný odpad len usubc oprávnenej nakladať s nim podl'a
IAkorla o odpadoch
(,

Dodrzar' lcchmcké požiadavky prevádzk) zariadenia ako

uvedene v prcdinženum prevádzkovom poriadku

a_l

bczpccnmlnc opnrronra

7

Akmahzuvaľ prevádzkový pnnadok v súlade s rýmro mzhodnun'm

x

Vprípade akýchkoľvek zmien vprc

dm

pravá kovalcľ zberného dvora mro
skuločnosl' bezudkmdne oznám1 príslušnému nrg' u šrdrrroj správy vdpadavéhe

hospodársm
0

Po ukončmi prorodzkr ,o prevadlkmmeľ puunný vrormíno do 30 dní ohlásu'
ukončeme prevádzky na Okresn úrad K)suckc Nové h'ĺeslo.odsuán1\'\'še(ky odpady
rraorrádzajrrco so \ prevadzke o Madeline uucsl' prevádzku do pôvndného s\avu.

10

Prrdrrrrmy súhlm ]C rydmy na dobu urem'r do 31. marca 11124. pokiaľ nenuslanu
dôvod) na Jeho zmenu. zmšcmc 211ch srroru plarnosu pudl'a prislušných ustanovzm' s
1

14

zákona o odpadoch

Väcnh
1

cm:.

11

Obec Nesluša. alebo m'm povrrony subjckL je povmný

prorokom sDkresným
úradom Kyauckě Nnvé Mesto \Šclky okolnoslĺ, ktoré môžu mal' Vplyv na zmenu
skutočností udelenéhu suhlasu
Vsúladc suslanmcmaml
114 0415
zákona oodpadoch môže Okresný urad
1116120 zmenu“
Meslu
Nmé
zrušu'
mir—ten;
suhm
Kysucké
&

;

1

Na základe žiadam 71adalel'a Okresný urad K

Lmy51e597 ods 17 zákona () odpadnch. p(vkl
uslanmcma
»

4

—

Nove Mesro predĺži renm súhlas
budú dodržané podmlcnk) mhm

cke'

[rušením uvedene) prevádzky alebo zmenou 1denuf'1kdčného
\ predmetnom súhlnc, zanika p1amusl' rohro súhlasu.

s. Predmetný súhlas ncnahrádm vydamu

legislatívnych predprsov

151515

(ICC), uvedmeho

mých súhlasov podľa d'alsmh

p1amych

Odôvodnenie
Obec Nesluša. N=s1uša 978„ 023 41 Nexluša, IČO 00314117 požiadala 7 marca
3019 Okmsný úrad Kysucke
wcsro o ud=l=mc mum na prevádzkmame 7bcmého
dvora pro prcváddáu Nesluša, Nvžný komec. poro o 1211 | Dňom podoma žmdosn
0 wdanic súhlasu na prevádzknvame lbemrhl) dvma.\ ; 7 marca 21119 bulu učené eprávm:
konanie vlejio \'cc1 Okrem) úrad Kysucké I\'mé Meslu. odbor slarosllivoau nživomé
prosrrodio liolom ouervosz1>vzo19111002121102 219 marca 2019 omárml mane
\prmnťho konania \ predmcmm vem a lamveň srorrovd mrmr'rr úslncho puJA-Anávania
> »,»Lonanr'm mresme, obhlmdky na deň 29 marec 2019

ch

Obci Nealuša 13010 na novnslavhu [bemehu dvom vydané Stavebné povolenie
mrhndnulím 303/2016 z 11 mAJa 2016 Následne rozhodnutím 53/2019 118. marca 2019
17013 stavba Sknlaudnvaná Prcvádurorq huduve 7bemc'ho dum: bolo
pridelené >úpisne

126! xlokahzácia celej smby zbeméhn dwla bola kolaudoony'm rozhodnuum
3321111. 3221/10. kroro boli odolonooé zpúvodncj parcely
uprosoona na parcely
3321/1. Tunajší úrod z mhm dovodu v rozhodnuu' uvmlu] akmáln: parccly 3221/11. 32211110
a súpisné olslo 1261

61510

mc

Množslm vyzbierauoho odpouu » /bcmum dmrc

so

navrhuje pnbhzno

3111;

ton

a rok.

z\oho nohozpooneho odpudu bude oco 9 len odpndu Žladmel'. respcku'vc puvádzkmalcl'
zberného
ra obec Nesluša v hadom pozudmal zhor odpodov 17 01 07 (zmes] belonu.
1:hál,škr iol. obkladovéhu mulcriálu :» koranuky iné ako uvedene v 17 01 vo 1. Nakoľko ye
-

zbcmý dvor zanademo na zber komunálneho udpndu a dmbného s\avcbného odpudu o lemu
druh odpadu nie je produkovaný fyzlcky'rnl osobam» obyvolol'mi obou, runoys» ho nemhmul
do zoznamu povolouych druhov zblemných odpudo»

„

Prllohuu mum-11
u; mxercčllc zanovrsko 1 pmccw posudzmanla »plylor na
Žneme prosxrsdle alebo mlhodnuuc tu a. n\aclcho konomo k zomoru olobo k omámenm o
zmono, ak sa na nulu č1m1os1'1yzaduyc Podlu zokona & 2412006 7„ z o posudzouoor »plyvov
na zrvome' pmslrodio a o zmene a doplnení nleklorych zokonuv » zoool noskors h prodprso»
(ďalej len „(úkon EIA“) j= provudzkovnmo zberného dmr-o. » klorom budú zherané uj
nebezpečne odpad). zaradené do kuplloly <: lnrrašlrukrurar polozky 9 smo). zonodonro,
ob_lekly a pncxlory na nakladume s nebo-zpo- ynn udpudml od |U (on zo rok pn: nsl'ovaclc
konanlo Keďže .odnu kapucne) iberu ncbczpccnóho odpadu \' lbemom dvor: bud cc.- q um
zo rok, prodmolno činnosť ntnapĺr'la llmll polozky zarodono, v prllohe :; za'kono FIA
z uxedonéha vyplýva. Ž: čmnosl' (cda nupodhoho pusudwvumu podľa zakona EIA & nebolo
potrebné kzladosu dokladov rozhodnuue zo let'ovzcleho konama Žladalel' 1=da pr=dložll
uselky nalezllosu súlade s prlslušnou vykooovooou vyhláškou
Úslneho pojednávaniaamllzsmej uhhllddky konuncl 19 maruozuwsoz' “\nlll Ing
Zuluna noova (sraroslko utne Nosluw „ lou l'llhlcll Manáková (spravny urgán Okresný
urod Kysuoko Novo Mosul, oulbm suuoslllvosn u7lmlně prusu'cdic. usek odpudmoho
hospudarslxul.
Počas mlesln» obhlladky bolo preukamne že zlodulel splnil usolky podnnenky pro
udelenie požadovaného :uhlaxu, znnudcnlo b\ldc splunl vselky Lákunné niechnlcké
požiadmky pre pmvádzkcvame v predmsmnm zonodonl so budu yhual odpady mudcne ho
»»roku»s1 času mhm m7hndnullu Žladale! mn spruoo»any proudzkou ponadol» kloreho
sllcusmu sú a) npmrema pn' pnporl hovono Prux/dk' orlpudy budu zhndnocomllc olobn
meskudňmané prosrrcdnlorvom uprdvoenych orgamzacli na lmluvnom zaklodo Odber
vyhrodony'oh prúdov odpadov yo mlmé uokulo'oval' na základe zmluvy sorganrzaorou
zadpcvednosn vyrobcu», príslušnou »rol'ou osobou alebo výrobcom príslušného vyhrodooo'ho

vyrobku

okresny- úrad Kysucke Now Mesh), ndbnr slalusthvosll ollvnlné prostredie, oko
mlesmc o »oono [vn'slušny o.pon šlámc] „pom odpadového hospodarslva. po mlesmq
ubhuadke „» preskúmal-li predhlžených doklodo» dospel kzdvoru. le boll splnené zákonu:
poonnenk» pro udelenie suhlasu ua prevAd/Lm'unlr zhomo'ho dvora v lakom rozsahu v akom
bol udolcny

Žiadam“ obec Nesluša le podľa 5 4 uus ! plsm a) Zákona č 145/1995
. ;
usprávnych poplatkoch uslobndená od sprámych poplnlkm, čiže nebolo peuebne' uhradn
puplalok v hodnole noo € (slovum Jedenásť eur) v súlade spoložkou 162 písm. d) tohto
zákona

el' nľšdĺužll
_

zuauosr \)pracovanu v suluue s ; zz \yhlášky MŽP sa
sa vykonávajú mekmrě uuanmcms zákona „ uupsuueh.

cv

371mm 2 I,.klomu

dokumen! prevádzkového porladku. klureho súčasťou sú u, opall'cma pre prípad
havárie,
_

-

.

kapm >\a\ebnéhn pomlcma & Jozzoló
.bemého dvnra“ \ obcl I\eslušu.

: ll

máju 2015 na slavbu Novusmba

kópiu knlaudačného rozhodnuxm & 53'20l9 z IS marca 201? ktorým sa povoľuje
uzívame stavby Novostavba „Zbeme'hu uveru“ v obcl Nesluša.
kópiu zmluvy

umuuenu
I

* l'. a

s

()

pmlqtmanl

služieb

v

odpndcvum hospodárstve a. 2292

medzi obledm'mmrum obalu Nesluša azhomvxleľnm spuločnosťnu

v

.

kóplu 7m|uvy oodber: odpadov uzancrenu medu pôvodcom odpadu obcou
Nesluša a vdberalcl'um spoloeuusrou Peler Bulck EKORAY.

.

kóplu powrdcma uprcvzan

,

&

,

udbemel

rem Bulek

0557

i l-KORAV»,

7.-

mk 2018 (douálalel obec Neslušn

kaplu zmluvy u pnskymvznl' sluzieb pn zber: kuchynského odpadu waworeuu
medz. dodávateľom obcou Nesluša audbcralcl'nm spoločnosťou Trarm Oil
SK, s r

o,

.

kóplu zmluvy a lAlnrls ozabezpeeem' zberu, prepravy uzneškednmia
komunálnych odpadov. drobnýnh slav=bných odpadov avylricdeny'ch zložiek
komunnlnych udpudm uzunorenú medu držiteľom uupudu ohccu Nesluša
& Znuškodňmaleľom :pulučnasl'au 1+1, ll <
,

,

kópiu prebemmlm plnlnkolu uduhod) Unuíhanl boxu na pnuz'ile' pmnusné
balón: :: mkumulálury medu obcou Nesluša „\ spoločnosmu SLOVMAS. a s.

»

kňplu zmluvy uspoluprácl pn ynheypečovam' systému združeného nakladanla
„ udpädml , „balm u umbulmycu \)mbkm medzl abcnu Nesluša .: orgunlzaciuu
mdpmednosu \ýlobcov spoločnual'uu ELEKOS

Fllučcnic
Pmli mmmo rozhodnutiu je mcžne podľa 5; 53 a 54 zákona Č. 71/1957 Zb „
splávnmn konaní v znení neskorších predpmn podm' odvolanie do |5 dní ado dm oznámena
roúodnutia na Okresný úrad Kvsucké \'n M . o. odbor starostlivosti o žnmné prostredie.
[.xlovclská\218.024 01 K_\=ucke Nove Mc n
Tom rozhodnutie nie je prczkúmmel'ně >udum_ pokiaľ nebol vyčerpaný nadny opravny

pmslriedok v rámci správneho konama.
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ml.»;n/

Mgr I\una Čopková
v=dúca odboru

Dumci m
Obec Nežlušu. Nealnša 97x, 02] 41 Nesluša
!

Na \edom
|

;

Slovenská xnšpckcl'

lelnéhn prostredia - OIOH, Legionárska 5. 012 05

