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Váš list #íslo/zo d#a

Vec
Opätovné U p o v e d o m e n i e o za#atí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov Miroslav Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík, #.
parcely 1111/17, 1111/16.
Listom zo d#a 25. 09. 2020 doru#eným na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie d#a
29. 09. 2020 spolo#nos# ENVI s. r. o. , so sídlom Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen v zastúpení Miroslav Kasana
– SANUS, bydlisko Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky, prevádzka Miroslav Kasana – SANUS, družstvo
Zemiansky Vrbovok 190, 962 41 Bzovík požiadala tunajší úrad o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím
#. OU-BB-OOP3-2021/008984-003 zo d#a 12.07.2021, právoplatné d#a 13.07.2021, zrušil rozhodnutie Okresného
úradu Krupina, odboru starostlivosti o životné prostredie #. OU-KA-OSZP-2021/000019-022 zo d#a28.01.2021 a
vrátil na nové prejednanie.
Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pod#a § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 zákona #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods.1 písm. m)
zákona #. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (#alej
len „zákon o odpadoch “) Vám v súlade s § 18 ods. 3 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok )
v znení neskorších predpisov
upovedomuje
o za#atí konania vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pod#a § 97 ods.
1 písm. c.) zákona o odpadoch pre:
Obchodné meno: Miroslav Kasana – SANUS
Sídlo: Pod Hliníkom 27, 951 41 Lužianky
I#O: 33 709 459
Prevádzka – zariadenie na zhodnocovanie: Miroslav Kasana – SANUS, Družstvo Zemiansky Vrbovok 190, 962 41
Bzovík, #. parcely 1111/17, 1111/16 (vo vlastníctve Miroslava Kasanu)
a) ZOZNAM DRUHOV ODPADOV, S KTORÝMI SA BUDE V ZARIADENÍ NAKLADA#
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Kat. #íslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
07 02 13 odpadový plast O
b) ZOZNAM VYKONÁVANÝCH #INNOSTÍ
R12 – Úprava odpadov ur#ených na spracovanie niektorou z #inností R1 až R11
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z #innosti R1 až R12 (okrem do#asného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
a
naria#uje
v súlade s § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie s miestnou ohliadkou
na de# 11.08.2021 (streda) o 9,00 hod.
so stretnutím na obecnom úrade Zemiansky Vrbovok, Zemiansky Vrbovok 53, 96241 Bzovík.
Ú#astníci konania si môžu pri ústnom pojednávaní uplatni# svoje pripomienky a námety, návrhy.
Sú#asne Vás na ústnom pojednávaní v súlade s ustanovením § 33 zákona o správnom konaní vyzveme na ústne
vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, spôsobu ich zis#ovania a k pripomienkam a námetom,
návrhom uplatnených na ústnom pojednávaní , ktoré bude zapísané v zápisnici z konania vo veci.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnu# (robi# z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom
úrade Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie, v #ase od 8:00 do 15:00 hod, na adrese ul. #SA 2190/3,
963 01 Krupina.

Ing. Milan Blaško
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-KA-OSZP-2021/000019-035
Miroslav Kasana - SANUS, Pod Hliníkom 900/27, 951 41 Lužianky
ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, 960 01 Zvolen 1
Obec Zemiansky Vrbovok, Zemiansky Vrbovok, 962 41 Zemiansky Vrbovok
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