OKRESNÝ ÚRAD TVRDOŠÍN
odbor starostlivosti o životné prostredie
Medvedzie 254 , 027 44 Tvrdošín
Č. j. OU-TS-OSZP-2016/000863

V Tvrdošíne dňa 24. 06. 2016

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán
štátnej správy podľa § 2 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu
a ochranu životného prostredia podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108
písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Zberný dvor mesta Tvrdošín
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov pre držiteľa odpadov:
Obchodné meno: Technické služby mesta Tvrdošín
Právna forma:

Príspevková organizácia

Sídlo:

Pod Velingom 263
027 44 Tvrdošín

Pridelené IČO:

00 490 628

Miesto prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
Areál Technických služieb mesta Tvrdošín v katastrálnom území Medvedzie, parcela
registra CK-N číslo 273/1,273/4,273/5,273/6,273/7 a 273/8
Spôsob nakladania s odpadmi:
Predmetom činnosti nakladania s odpadmi je zber, zhromažďovanie a triedenie na účel ich
prepravy za účelom zhodnotenia, zneškodnenia odpadu oprávnenou osobou na základe
zmluvných vzťahov.

Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre nasledujúce
druhy odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, podľa nasledovného zoznamu:
I.
Katalógové číslo

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
20 01 01
20 01 02
20 01 03
20 01 10
20 01 11
20 01 25
20 01 39
20 01 40
20 01 40 01
20 01 40 02
20 01 40 03
20 01 40 04
20 01 40 05
20 01 40 06
20 01 40 07
20 02 01
20 02 02
20 03 02
20 03 03
20 03 07
20 03 08

Názov odpadu

obaly z papiera a lepenky
obaly z plastov
obaly z dreva
obaly z kovu
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obaly zo skla
papier a lepenka
sklo
viacvrstvové kombinované materiály na báze
lepenky (kompozity na báze lepenky)
šatstvo
textílie
jedlé oleje a tuky
plasty
kovy
meď, bronz, mosadz
hliník
olovo
zinok
železo a oceľ
cín
zmiešané kovy
biologicky rozložiteľný odpad
zemina a kamenivo
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
objemný odpad
drobný stavebný odpad

kategória

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Spôsob nakladania s odpadmi:

Zberný dvor mesta slúži pre obyvateľov mesta Tvrdošín. Zber odpadov je vykonávaný
priamym prevzatím od obyvateľov mesta počas jeho otváracích hodín uvedených
v prevádzkovom poriadku, technickými službami, ktoré zabezpečujú rozmiestnenie a zber
kontajnerov z jednotlivých stanovíšť kontajnerov rozmiestnených po meste Tvrdošín a od
rodinných domov na zberný dvor. Pri preberaní odpadu do zberného dvora od obyvateľov
mesta vykoná zodpovedný pracovník dvora vizuálnu kontrolu dovážaného komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorou určí zaradenie odpadu a prípadné
nevyhovujúce zložky odpadu vráti späť. Zodpovedný pracovník prevádzky overí predložené
osobné údaje a vykoná evidenciu v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Odovzdanie – preprava zhromažďovaných odpadov sa vykonáva vlastnými vozidlami alebo
vozidlami nasledujúceho opraveného držiteľa.

Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre nasledujúce druhy
odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov, podľa nasledovného zoznamu:
II.

Katalógové
číslo
20 01 21
20 01 23
20 01 35

20 01 36

Názov odpadu
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované
uhľovodíky
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce
nebezpečné časti
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

Kategória
N
N
N
O

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zber odpadov bude organizovaný priamym prevzatím od držiteľa odpadu – od právnickej
alebo fyzickej osoby. Pri preberaní odpadu do zariadenia vykoná pracovník zberne vizuálnu
kontrolu, ktorou určí zaradenie odpadu, meranie hmotnosti odpadu a vykoná evidenciu.
Prevzatý elektroodpad sa následne dočasne uskladní na určenom mieste zariadenia do skladu.
Zber a zhromažďovanie elektroodpadu je zabezpečený a uskutočňovaný v členení do
zberových skupín podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov, až do doby odovzdania na zhodnotenie oprávnenej osobe. Elektroodpady sú
zhromažďované v kontajneroch a v sklade odpadov – zabezpečené proti atmosférickým
vplyvom. Po nazhromaždení elektroodpadov, v závislosti od prepravnej kapacity dopravných
prostriedkov sa elektroodpady odovzdajú len oprávnenej osobe nakladať s nimi. Preprava
z miesta zberu do zariadenia na spracovanie elektroodpadu je zmluvne zabezpečená
oprávnenou organizáciou - odberateľom.
Kategórie elektrozariadení podľa Prílohy č. 6 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov pre držiteľa odpadov:
I. časť:Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018
(prechodné obdobie)
1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely
5a. Osvetľovacie zariadenia
5b. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov)
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty

II. časť:Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon
od 15. augusta 2018
1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako
100 cm2
3. Svetelné zdroje
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale
nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej
elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a
športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu;
predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie
nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale
nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na
prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického
náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok;
prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1
až 3 a 6.
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej
ako 50 cm).
Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre nasledujúce
druhy odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, podľa nasledovného zoznamu:
III.
Katalógové
číslo

Názov odpadu

Kategória

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,16 06 02
alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

N

20 01 34

O

Spôsob nakladania s odpadmi :
Použité batérie a akumulátory sa zbierajú a zhromažďujú podľa § 16 vyhlášky MŽP SR
č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s
vyhradenými prúdmi odpadov. Použité batérie a akumulátory sa zhromažďujú v kontajneroch
(samostatný kontajner pre prenosné batérie a akumulátory, špeciálny kontajner pre
automobilové batérie a akumulátory) a v sklade odpadov – zabezpečené proti atmosférickým
vplyvom a odcudzeniu. Použité batérie a akumulátory, kategórie N – nebezpečný odpad sú
umiestňované do špeciálneho kontajnera určeného pre zber olovených batérií o objeme 500l,
ktorý má vnútorný priestor pogumovaný kyselinovzdornou gumou a je opatrený povrchovou
úpravou voči poveternostným pomerom a negatívnym meteorologickým vplyvom. Po
nazhromaždení nebezpečných odpadov, v závislosti od prepravnej kapacity dopravných

prostriedkov sa odovzdajú len oprávnenej osobe nakladať s nimi. Preprava z miesta zberu je
zmluvne zabezpečená oprávnenou organizáciou - odberateľom.
Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre nasledujúce
druhy odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, podľa nasledovného zoznamu:
IV.
Katalógové
číslo
15 01 10

15 02 02
20 01 26
20 01 27

Názov odpadu
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
absorbenty,filtračné materiály vrátane olejových
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky

Kategória

N

N
N
N

Spôsob nakladania s odpadmi a spôsob zabezpečenia zberu vrátane ich prepravy:
Nebezpečné odpady sa zhromažďujú podľa jednotlivých druhov v skladoch a prislúchajúcich
kontajneroch, alebo sudoch na to určených. Odpady sú zhromažďované podľa § 8 vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Nebezpečné odpady sú zabezpečené proti atmosférickým vplyvom. Po nazhromaždení
nebezpečných odpadov, v závislosti od prepravnej kapacity dopravných prostriedkov sa
odovzdajú len oprávnenej osobe nakladať s nimi. Preprava z miesta zberu je zmluvne
zabezpečená oprávnenou organizáciou - odberateľom.
Technický popis a technické vybavenie zariadenia:
Zberný dvor je umiestnený v areáli Technických služieb mesta Tvrdošín v
priemyselnej zóne. K areálu vedie prístupová komunikácia. Zberný dvor je oplotený, na
vstupe je vybavený uzamykateľnou bránou a prevádzkovými budovami. Plocha, na ktorej sa
zber odpadov realizuje má výmeru 9433 m² a je vo vlastníctve mesta Tvrdošín. Zberný dvor
pozostáva z nasledovných objektov: oplotenie; cestná váha; sklady odpadov; prístrešky
kontajnerov; miestnosť obsluhy a údržby; spevnená – manipulačná plocha; zberné nádoby
určené na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením
kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa katalógu odpadu, pre ktorý je určená; osobitne
vyčlenený priestor a veľkokapacitné kontajneri pre: objemný odpad, drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov spolu s uvedením kategórie,
druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadu; skladovací priestor pre odpad vhodný
na prípravu na opätovné použitie. Zberný dvor mesta Tvrdošín spĺňa technické požiadavky na
prevádzku zberného dvora uvedené v § 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vstup do zberného dvora je
zabezpečený uzamykateľnou bránou. Dvor je označený informačnou tabuľou viditeľnou z
verejného priestranstva obsahujúcou údaje podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Po prevzatí odpadov na
zberný dvor sa odpady zatriedia a rozdelia v zmysle katalógu odpadov. Následne sú odpady

utriedene zhromažďované v označených kontajneroch, v skladoch, v prístreškoch alebo na
spevnených plochách zabezpečené voči odcudzeniu a meteorologickým vplyvom.
Po nazhromaždení dostatočného množstva jednotlivých druhov odpadov, v závislosti
od prepravnej kapacity dopravných prostriedkov a zazmluvnených dodacích podmienok sa
odpady odovzdávajú len osobám oprávneným nakladať s nimi, tak aby bol naplnený § 14 ods.
1 písm. e) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Technické vybavenie zariadenia:
1. Zberové vozidlo Man
2. Ramenový nosič kontajnerov MAN
3. Čelný kolesový nakladač
4. Štiepkovač
5. Traktor s vlečkou
6. Vysokozdvižný vozík
7. Zberné nádoby na jednotlivé odpady
8. Kontajneri na nebezpečný odpad
9. Veľkoobjemové kontajneri
10. Váha, merací rozsah do 30 000 kg
11. Triediaca linka pre ručné dotrieďovanie komunálnych odpadov – Bluetech
12. Vertikálny paketovací lis dvojkomorový – LUX
13. Spevnené plochy
14. Uzamykateľné oplotenie
Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:
Kontrola technického stavu zariadení a ich údržba bude zabezpečená v zmysle právnych
predpisov a technických noriem pre dané zariadenia, vlastnými silami a prostriedkami, resp.
na základe zmluvného vzťahu s inými externými organizáciami oprávnenými k takejto
činnosti.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia
Všetci pracovníci pracujúci na prevádzke budú oboznámení so všetkými náležitosťami
súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci, s evidenciou do
zápisníkov bezpečnosti. Pracovníci budú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami,
prostriedkami, a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia. Pracovníci, ktorí sa na
prevádzke budú pohybovať sú povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia, súvisiace
s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie. Ostatné osoby sa budú môcť pohybovať
v priestoroch zariadenia len so súhlasom vedúceho prevádzky za podmienky dodržania ich
príkazov a upozornení. Po prevádzkovej dobe zariadenia je zabezpečené uzamknutie
oploteného areálu zodpovednou osobou alebo vedúcim. V prípade vzniku havarijného stavu
sa pracovníci budú riadiť pokynmi Prevádzkového poriadku a Opatreniami pre prípad
havárie.
Spôsob ukončenia prevádzky zariadenia
- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením
všetkých druhov odpadov nachádzajúcich sa v objektoch oprávneným subjektom, objekty
budú následne vyčistené a zabezpečené proti nepovolenému vstupu
- oznámenie o ukončení činnosti zariadenia bude doručené príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti

Podmienky súhlasu:
1. Počas prevádzkovania zariadenia a pri ukončení činnosti je prevádzkovateľ zariadenia na
zber odpadov povinný mať uzavreté zmluvy o odbere odpadov s osobou na to oprávnenou
a zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
2. Prevádzku zariadenia na zber odpadov vhodne označiť informačnou tabuľou viditeľnou
z verejného priestranstva v súlade s § 6 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
3.Nebezpečné odpady označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu v súlade s § 6
ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.
4. Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov je povinný dodržiavať technické
a bezpečnostné požiadavky v súlade s prevádzkovým poriadkom a opatreniami pre prípad
havárie.
5. Dodržiavať povinnosti ustanovené v § 16 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch a zasielať ohlásenia v súlade s Vyhláškou
MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Všeobecné ustanovenia:
Tunajší orgán môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť podľa § 114 zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť súhlasu je na dobu: určitú do 31. 03. 2021.

O d ô v o d n e n i e:
Navrhovateľ: Technické služby mesta Tvrdošín so sídlom Pod Velingom 263,027 44
Tvrdošín, IČO 00 490 628, ktorý požiadal listom zo dňa 23. 05. 2016 doručeným dňa
23. 05. 2016 tunajší Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Zberný dvor mesta
Tvrdošín podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Žiadosť bola vypracovaná podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa
§ 22 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preskúmaní
podkladov bolo zvolané ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením za prítomnosti
účastníkov konania Oznámením o začatí správneho konania a nariadenia ústneho konania pod
č. OU-TS-OSZP-2016/000871 zo dňa 03. 06. 2016, ktoré sa konalo v termíne dňa 16. 06.
2016. Z predložených podkladov a z miestneho šetrenia bolo zistené, že v zariadení na zber
budú len odpady uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia, ktoré sú zaradené podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov sa bude vykonávať vo vlastných priestoroch. Ako podklady pre
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov boli predložené:
- Výpis zo živnostenského registra
vydaný Okresným úradom Námestovo, odbor
živnostenského podnikania pod č. 560-20303 zo dňa 08. 06. 2016
- Prevádzkový poriadok Zberného dvora mesta Tvrdošín(zber, triedenie a úprava odpadov)
zo dňa 23. 05. 2016
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom vypracovaný 05/2016
- jednotlivé zmluvné zabezpečenia prostredníctvom oprávnených osôb

- súhlasné stanovisko Mesta Tvrdošín bolo vydané dňa 08. 06. 2016 na konaní
- zmluva o zneškodnení odpadov na území mesta Tvrdošín na rok 2016 zriadená medzi
vykonávateľom Technickými službami mesta Tvrdošín so sídlom Pod Velingom 263, 027 44
Tvrdošín a zriaďovateľom Mesto Tvrdošín, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom
Šaškom zo dňa 20. 05. 2016
- Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi zo dňa 24.06.2016 uzavretá s medzi Mestom
Tvrdošín zastúpené primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom a Technickými službami mesta
Tvrdošín so sídlom Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
- Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP-Z08142015079-/A zo dňa 22.06.2016 uzavretá
medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK,a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, 821
04 Bratislava a zberovou spoločnosťou Technickými službami mesta Tvrdošín so sídlom Pod
Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
- rozhodnutie Okresného úradu Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vydané pod
číslom OU-TS-OSZP-2016/000464 zo dňa 26. 04. 2016 zo zisťovacieho konania podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so záverom , že navrhovaná činnosť Zberný
dvor mesta Tvrdošín, ktorý predložil navrhovateľ Technické služby mesta Tvrdošín, Pod
Velingom 263, 027 44 Tvrdošín po ukončení zisťovacieho konania sa nebude ďalej
posudzovať
- správny poplatok v hodnote 11 € podľa položky 162/d, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený E-kolkom formou Potvrdenia
o úhrade správneho poplatku
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Zberný dvor mesta Tvrdošín sa
podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch udeľuje na určitý čas. Tunajší úrad určil platnosť tohto
rozhodnutia do 31. 03. 2021.
Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti
o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa
§ 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Ján Vrabček
vedúci odboru

Doručí sa :
1. Technické služby mesta Tvrdošín , Pod Velingom 263,027 44 Tvrdošín
2. Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín
Na vedomie:
1. SI ŽP – IOH, Legionárska 5, 012 05 Žilina
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd

a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

