
 
 

Č.:  OU-MT-OSZP-2018/010725                                                                V Martine,    14.8.2018      
 
 
 

R O Z H O D � U T I E 

 
 
              
          Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe staros-
tlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov a podľa § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní v znení neskorších predpisov  

m e n í 
 
podľa ustan. § 114 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie príslušného orgánu ŠS OH v Mar-
tine č. ŽP–2012/02289–OH.Mi zo dňa 26.11.2012, následne so zmenou aj s predĺžením platnosti 
súhlasu rozhodnutím OÚ Martin, OSŽP - ŠS OH č. OU-MT-OSZP-2015/009634-OH.Mi zo dňa 
27.7.2015, následne so zmenou rozhodnutím OÚ Martin, OSŽP-ŠS OH  č. OU-MT-OSZP-2016/ 
/004331-OH.Mi zo dňa 10.5.2016, následne so zmenou rozhodnutím OÚ Martin, OSŽP - ŠS OH 
č. OU-MT-OSZP-2017/015644 zo dňa 23.11.2017, ktorými bol udelený (resp. 1x menený s pre-
dĺžením platnosti, 1x menený s kompletn. prepisom podľa platn. legislatívy OH, ako aj 1x me-
nený) pre držiteľa odpadov sp. GALIMEX EKO, a.s., pôv. na adr.:  Sučianska cesta 49, 036 08 
Martin, po zmene na adr. Sučianska 49, 036 08 Martin (IČO: 36 795 640) pôvodne  s ú h l a s  na 
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (s miestom podnikania v sídle) v zmysle ust. § 7 
ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorš. predpisov, následne s aplikáciou (podľa 
novej platnej legislatívy v OH po 1.1.2016) na  s ú h l a s  na prevádzkovanie zariadenia na zber 
odpadov v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. (o odpadoch) v platn. znení, 
s následnými zmenami ďalším rozhodnutím, pričom z dôvodu vykonania návrhu zmeny - predĺ-
žením platnosti predmetného súhlasu sa predmetné rozhodnutie mení  n a s l e d o v n e :   
 
1) Rozhodnutie č. ŽP–2012/02289–OH.Mi zo dňa 26.11.2012,  následne so zmenou aj s predĺže- 
     ním platnosti súhlasu  rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2015/009634-OH.Mi zo dňa 27.7.2015,  
     následne so zmenou rozhodnutím č.  OU-MT-OSZP-2016/004331-OH.Mi  zo dňa  10.5.2016,  
     následne so zmenou rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2017/015644 zo dňa 23.11.2017  znie  
     a) vo výrokovej časti rozhodnutia z hľadiska uvedenia doby platnosti súhlasu v súlade s ustan. 
          § 97 ods. 17 zákona o odpadoch v platnom znení (v náväznosti na ustan. § 97 ods. 16 tohto  
          zákona) nasledovne: 
 
     „Súhlas sa udeľuje na, resp. predlžuje na určitý čas a to pre obdobie  od  1.11.2018  do  31.10.  
       2023. 
  
2) Ostatné časti rozhodnutia príslušného orgánu ŠS OH v Martine  č. ŽP–2012/02289–OH.Mi zo  
     dňa 26.11.2012,  následne so zmenou aj s predĺžením platnosti súhlasu rozhodnutím OÚ Mar- 
     tin,  OSŽP - ŠS OH  č.  OU-MT-OSZP-2015/009634-OH.Mi  zo dňa  27.7.2015,  následne  so  
     zmenou rozhodnutím  OÚ Martin, OSŽP-ŠS OH  č.  OU-MT-OSZP-2016/004331-OH.Mi  zo  
     dňa  10.5.2016,  následne  so zmenou  rozhodnutím  OÚ Martin,  OSŽP - ŠS OH  č.  OU-MT- 
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     OSZP- 2017/015644 zo dňa 23.11.2017, zostávajú nezmenené (aplikované) a v platnosti. 
    Toto rozhodnutie (č. OU-MT-OSZP-2018/010725 zo dňa 14.8.2018) tvorí neoddeliteľ.  súčasť  
     vyššie uvedených predmetných rozhodnutí. 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 

 Žiadateľ spol. GALIMEX EKO, a.s., Sučianska 49, 036 08 Martin (IČO: 36 795 640)     
listom podaným dňa 02.07.2018 požiadala Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné 
prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s ust. § 114 ods. 
1 písm. a) –b. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektor. zákonov v zne- 
ní neskorš. predpisov, s uvedením ust. § 97 ods. 17 tohto zákona, o predĺženie platnosti, zároveň  
zmenu udeleného súhlasu rozhodnutím príslušného orgánu ŠS OH v Martine č. ŽP–2012/02289–
–OH.Mi zo dňa 26.11.2012, následne so zmenou aj s predĺžením platnosti súhlasu rozhodnutím 
OÚ Martin, OSŽP - ŠS OH č. OU-MT-OSZP-2015/009634-OH.Mi zo dňa 27.7.2015, následne 
so zmenou rozhodnutím OÚ Martin, OSŽP-ŠS OH č. OU-MT-OSZP-2016/004331-OH.Mi zo 
dňa 10.5.2016,  následne so zmenou rozhodnutím  OÚ Martin, OSŽP - ŠS OH č. OU-MT-OSZP-
-2017/015644 zo dňa 23.11.2017, ktorými bol udelený (resp. 1x menený s predĺžením platnosti, 
1x menený s kompletn. prepisom podľa platn. legislatívy OH, ako aj 1x menený) pre držiteľa od-
padov spol. GALIMEX EKO, a.s., pôv. na adr.:  Sučianska cesta 49, 036 08 Martin, po zmene na 
adr. Sučianska 49, 036 08 Martin (IČO: 36 795 640) pôvodne  s ú h l a s  na prevádzkovanie 
zariadenia na zber odpadov (s miestom podnikania v sídle) v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. d) zá-
kona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorš. predpisov, následne s aplikáciou (podľa novej platnej le-
gislatívy v OH po 1.1.2016) na  s ú h l a s  na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 
v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. (o odpadoch) v platn. znení. Pri zosta-
vení obsahu žiadosti rešpektoval žiadateľ príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 
Z.z. v platn. znení (vykonávací predpis), konkrétne podľa ust. § 22 ods. 6 a § 21 ods. 3 tohto 
predpisu. Súčasťou podania v prílohe boli kópie podkladov:  –predchádzajúce rozhodnutia k veci 
(4x, dtto vyššie). Súčasťou podania bolo ďalej potvrdenie o úhrade správn. poplatku v hodnote € 
4,- v súlade s ust. podľa Čl. III (zák. č. 79/2015 Z.z. v platn. znení), keď zákon č. 145/1995 Z.z. 
o správn. poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zmenil a doplnil - viď. 1. V prílohe časti X. 
Život. prostredie položka č. 162 v znení písm. „y“ (vydanie rozhodnutia o zmene udelených sú-
hlasov...), pre spoplatnenie úkonu.   
          Okresný úrad Martin, odb. starostlivosti o živ. prostredie ako prísluš. orgán štátnej správy 
odpad. hospodárstva preskúmal doložené podklady podania, posúdil obsah žiadosti ako v súvis-
losti s ust. Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platn. znení (vykonáv. predpis k zákonu o odpa-
doch, § 22 ods. 6 atď.), tak osobitne s ust. § 113 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. (o odpadoch 
v platn. znení). Orgán ŠS OH v Martine upustil od vykonania miestnej obhliadky, nakoľko je mu 
známy stav z predchádzajúceho miestneho zisťovania v minulom období. Spr. orgán vykonáva-
júci konanie akceptoval rozsah predmet. zmeny - predĺženia platnosti súhlasu rozhodnutím podľa 
podkladov v žiadosti, keď zistil, že žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu bola doručená prísluš. 
orgánu št. správy odpad. hospodárstva v lehote (skôr ako tri mesiace pred skončením platnosti 
súhlasu) a nedošlo ku zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, teda v súlade 
s ust. § 97 ods. 17 zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.  v platn. znení).  Spr. orgán  vykonávajúci  
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konanie preto v zmysle uvedeného pristúpil k vydaniu rozhodnutia vo veci zmeny v súhlase - 
s predĺžením platnosti súhlasu, teda vyhovel návrhu zmeny z hľadiska stanovenia doby, na ktorú 
sa súhlas udeľuje, pričom určil ďalšie obdobie platnosti súhlasu (v náväznosti na ust. § 97 ods. 
16 tohto zákona).   
          Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie  ako  príslušný orgán štátnej  
správy odpadového hospodárstva v súvislosti s ustan. § 114 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platn. znení, v zmysle ktorých môže 
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva z vlastného podnetu alebo na návrh 
účastníka konania vydané rozhodnutie v určených prípadoch zmeniť, rozhodol tak, ako je uve-
dené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správn. konaní v 
znení neskorš. predpisov podať odvolanie do 15 dní  odo dňa oznámenia rozhodnutia.  Odvolanie 
sa podáva na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie 
nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok 
 
 
 
 

                                                                                         Ing. Miroslav Matula      
                                                                                                              vedúci odboru 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1) GALIMEX EKO, a.s., Sučianska 49, 036 08 Martin  
2) Mesto Martin, Mgr. art. A. Hrnčiar, primátor, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin  
Na vedomie: 
1) Slovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát OH, P.O.BOX B-163, Legionárska 5, 012 52 Žilina 


