
OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KM-OSZP-2022/000519-009

Kysucké Nové Mesto
11. 03. 2022

Rozhodnutie
s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný
drvič drevného odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

Výrok
Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 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 ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

u d e ľ u je
s ú h l a s

žiadateľovi : BIOPEL, a. s.
sídlo spoločnosti: Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO: 46 823 492
Sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi: Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu podľa § 97 ods.
1 písm. c) zákona o odpadoch

činnosťou R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
činnosťou R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)

Podmienky súhlasu

1./ V zariadení (pomalobežný drvič drevného odpadu) na zhodnocovanie odpadov v prevádzke Kysucký Lieskovec
847, 023 34 Kysucký Lieskovec bude nakladané s druhmi odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
nasledovne:

Kód odpadu Názov odpadu Kategória



2 / 7

15 01 03 obaly z dreva O
Kód odpadu Názov odpadu Kategória

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo O
drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako
uvedené v 03 01 04

03 03 01 odpadová kôra a drevo O

Drevný odpad, ktorý je v zariadení – pomalobežný drvič spracovávaný je nasledovný:

15 01 03 - obaly z dreva – konkrétne sú to poškodené drevené palety, bedničky, ktoré po mechanickej úprave (činnosť
R12), t.j. po podrvení v pomalobežnom drviči na menšie kúsky sa použijú ako palivo pre kotly na výrobu tepla,
ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet v samostatnom technologickom zariadení – linka na výrobu peliet.

03 01 05 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04 – konkrétne sú to odrezky a odpadové rezivo, ktoré ak je to potrebné sa podrvia v pomalobežnom drviči
na menšie kúsky (činnosť R12) a sú používané ako palivo pre kotly na výrobu tepla, ktorým sa sušia piliny pre
výrobu peliet v samostatnom technologickom zariadení – linka na výrobu peliet.

03 03 01 - odpadová kôra a drevo – to je vytriedená nevyhovujúca prímes z pilín privážaných do zariadenia, ktorá,
ak je to potrebné sa podrví v pomalobežnom drviči na menšie kúsky (činnosť R12) a je používaná ako palivo pre
kotly na výrobu tepla, ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet v samostatnom technologickom zariadení – linka
na výrobu peliet.

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – linka na výrobu peliet prebieha na základe samostatného
povolenia, rozhodnutia o udelení súhlasu pre spoločnosť BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký
Lieskovec. Použitie pomalobežného drviča nie je nevyhnuté pre činnosť linky na výrobu peliet, nakoľko väčšina
privážaného odpadu je priamo vhodná na vykurovanie kotlov na sušenie a na výrobu peliet aj bez predchádzajúcej
mechanickej úpravy.

Činnosť R13 – je to skladovanie vyššie uvedených druhov odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12,
t.j. skladovanie odpadu predtým ako sa odpad dostane do technologického zariadenia.

2./ Súhlas sa vzťahuje na nakladanie len s vybranými druhy odpadov, uvedenými v predmetnom súhlase
zaradenými do kategórie „O“ – ostatný odpad. Prevádzkovateľ zariadenia bude odpady zhodnocovať v zariadení na
zhodnocovanie odpadov v prevádzke Kysucký Lieskovec 847,
023 34 Kysucký Lieskovec v oplotenom areáli spoločnosti BIOPEL a. s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký
Lieskovec.

3./ Maximálne množstvo zhodnotených odpadov v zariadení spolu neprevýši 4900 t/rok.

4./ Súhlas sa vydáva na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, ktoré sa nachádza v areáli spoločnosti BIOPEL, a.
s., na adrese Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec a to:
POMALOBEŽNÝ DRVIČ DREVA (PS 08)
Technické údaje o zariadení:
Názov zariadenia: Pomalobežný drvič
Označenie stroja: PS 08 Pomalobežný drvič dreva
Výrobné číslo: 097-02/15
Rok výroby: 2016
Dopravná dĺžka: 4 090 mm
Svetlá šírka: 1640 mm
Celková šírka: 1660 mm
Kapacita: 5 t drevného odpadu/pracovná zmena, t.j. do 1 500 ton/rok (neprevyšuje 4900 t/rok)
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- popis činnosti: V zariadení na zhodnocovanie odpadov s označením PS 08 dochádza k drveniu vyššie uvedeného
drevného odpadu. Drevný odpad je na miesto privážaný vo veľkokapacitných kontajneroch, resp. iných vhodných
strojných zariadeniach, pomocou zaškolenej obsluhy je ručne nakladaný do pomalobežného drviča a ďalej
dopravovaný pomocou prísunového dopravníka. Drevný odpad je dávkovaný do násypky drviča a pomocou rotora s
nožmi a protinoža je drvený na požadovanú frakciu. Drevný odpad je k rotoru dotláčaný pomocou bočného prítlaku.
Prístup k náhonu je zabezpečený konštrukčným prevedením náhonovej stanice.

Odsunový dopravník následne slúži na nakládku a dopravu podrveného drevného odpadu do kontajnera prípadne
do skladu štiepok. Pásový magnetický separátor odseparuje kovové časti z dopravovaného materiálu.

Technologické zariadenie na drvenie drevného odpadu sa skladá z nasledovných prvkov:
- Prísunový dopravník
- Pomalobežný drvič
- Magnetický separátor
- Odsunový dopravník

Prísunový dopravník

Slúži na nakládku drevného odpadu do pomalobežného drviča. Obsluha ukladá drevný odpad na prísunový
dopravník manuálne.

Pomalobežný drvič

Slúži na drvenie drevného odpadu a následnú dopravu na odsunový pásový dopravník. Materiál je dávkovaný do
násypky drviča a pomocou rotora s nožmi a protinoža je drvený na požadovanú frakciu G50. Materiál je dotláčaný
pomocou bočného prítlaku.

Pásový magnetický separátor

Slúži na odseparovanie a dopravu kovových častí z dopravovaného materiálu odsunovým dopravníkom do
kontajnera. V rámci pásového magnetu je osadená magnetická doska, ktorá zabezpečuje odseparovanie kovových
častí z dopravovaného materiálu. Vyseparovaný kovový odpad je sústredený do zbernej nádoby a odovzdávaný
oprávnenej organizácii.

Odsunový dopravník

Slúži na nakládku a dopravu podrveného drevného odpadu na požadovanú frakciu G50 do kontajnera, prípadne do
skladových priestorov.

Výstup z drviča, t.j. podrvený drevný odpad frakcie G50 z vyššie uvedených druhov odpadov sa používa ako palivo
pre kotly na výrobu tepla (činnosť R1), ktorým sa sušia piliny pre výrobu peliet (činnosť R12 - peletizácia) v
samostatnom technologickom zariadení – linka na výrobu peliet.

5./ Technické požiadavky prevádzky zariadenia – zhodnocovanie uvedených druhov odpadov vykonávať
technologickými postupmi v súlade s technickou dokumentáciou zariadenia, technickými normami a jednotlivými
ustanoveniami legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Zhodnocovanie odpadov v prevádzke,
respektíve výkon pracovnej činnosti musí byť zabezpečovaný tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života,
majetku ako aj zhoršeniu životného a pracovného prostredia.

6./ Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia – obsluha zariadenia musí byť riadne vyškolená o technických,
organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať
pri prevádzkovaní a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie.
Obsluha musí mať k dispozícii pracovné pomôcky a prostriedky potrebné pri prevádzkovaní zariadenia ako aj
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prostriedky pre prípad vykonania opatrení pri vzniku havárie. V prípade havárie je nutné postupovať podľa opatrení,
ktoré sú uvádzané v prevádzkovom poriadku.

7./ Priestory na zhromažďovanie a skladovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu vplyvu
na životné prostredie. Odpady prepravovať a skladovať na vhodne zabezpečenom mieste, kde nenarušujú prachom
okolité prostredie.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku zariadenia tak, aby eliminoval hlučnosť a prašnosť, aby nemohlo
dôjsť k poškodzovaniu zdravia a hmotného majetku obyvateľov.

8./ Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri jeho prevádzkovaní je povinný dodržať v nadväznosti
na platnú legislatívu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 17 zákona o odpadoch a rovnako aj ustanovenia § 6 a
§ 9 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

9./ Prevádzková dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov bude vedená podľa § 10 Vyhlášky č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a evidencia podľa § 2, § 3 a § 6 Vyhlášky MŽP
SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

10./ Všetky činnosti spojené s nakladaním s uvedenými druhmi odpadov budú v súlade s platnou legislatívou v
oblasti odpadového hospodárstva.

11./ Súhrnné množstvo zhodnocovaných odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov v prevádzke Kysucký
Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec nepresiahne 4 900 t/rok.

12./ Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeľuje tunajší úrad na dobu určitú do 28.
februára 2027, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie alebo stratu platnosti podľa § 114 zákona o
odpadoch.

Všeobecné ustanovenia

1./ Spoločnosť BIOPEL, a. s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec alebo ním poverený
subjekt, je povinný prerokovať s OÚ všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu skutočností udeleného
súhlasu.

2./ Okresný úrad Kysucké Nové Mesto môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť v zmysle ustanovenia § 114 ods.
1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

3./ Na základe žiadosti žiadateľa OÚ Kysucké Nové Mesto predĺži tento súhlas v zmysle § 97 ods. 17 zákona o
odpadoch, pokiaľ budú dodržané podmienky tohto ustanovenia.

4./ Zrušením vyššie uvedenej spoločnosti a/alebo jej prevádzky zaniká platnosť tohto súhlasu.

5./ Predmetný súhlas nenahrádza vydanie iných súhlasov podľa ďalších platných legislatívnych predpisov.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 07. februára 2022
doručená žiadosť od spoločnosti BIOPEL, a.s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec IČO: 46
823 492 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného
odpadu v prevádzke BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec.

Spoločnosti BIOPEL, a.s., sídlom Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec IČO: 46 823 492 prevádzkuje
predmetné zariadenie – pomalobežný drvič drevného odpadu na základe rozhodnutia Okresného úradu Kysucké
Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie o udelení súhlasu č. OU-KM-OSZP-2017/000263-003 zo
dňa 17.03.2017 a jeho zmeny č. OU-KM-OSZP-2017/000666-003 zo dňa 18.07.2017.

Kapacita pomalobežného drviča drevného odpadu je podľa projektovej dokumentácie zariadenia do 1 500 t/rok.
Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, bod 9 Infraštruktúra, pol.
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č. 6 činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu od 5 000 t/rok zhodnocovaných odpadov. Na základe uvedeného nie je
potrebné požadovať stanovisko/rozhodnutie EIA a v zariadení sa môže nakladať s odpadom v množstve do 4 900
t/rok ( < limitná hodnota).

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej
správy oznámil účastníkom konania, spoločnosti BIOPEL, a.s. a Obci Kysucký Lieskovec, listom č. OU-KM-
OSZP-2022/000519-002 zo dňa 09. februára 2022 začatie správneho konania vo veci udelenia súhlasu podľa § 97
ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (Pomalobežný drvič
drevného odpadu) a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 21. februára 2022 o 10.30 hod.
so stretnutím na tvare miesta – prevádzka Biopel, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec.

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tunajší úrad v oznámení o začatí správneho konania
účastníkom konania uviedol, že sa môžu k podkladom pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia vyjadriť,
prípadne navrhnúť ich doplnenie na ústnom pojednávaní, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa doručenia
predmetného oznámenia, inak nebude na ne prihliadnuté. Do podkladov pre rozhodnutie bolo možné nahliadnuť na
Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, prízemie, kancelária č. 6.

Ústneho pojednávania a miestnej obhliadky sa zúčastnili:
za Okresný úrad Kysucké Nové Mesto – Ing. Zuzana Hýllová (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva)
za žiadateľa Biopel, a.s. – Mgr. Pavol Lenhart (predseda predstavenstva)
za Obec Kysucký Lieskovec – Milan Králik (starosta obce)

Ústne jednanie sa začalo oboznámením sa so spisovým materiálom a diskusiou týkajúcou sa aj ďalšieho
technologického zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou BIOPEL, a.s. – linky na výrobu peliet, ktorá súvisí aj s
prevádzkovaním pomalobežného drviča, keďže odpad podrvený v drviči slúži ako palivo pre kotly výrobnej linky
na pelety.

Následne sa vykonala miestna obhliadka celého areálu prevádzky. Prevádzkovateľ previedol správny orgán a
zástupcu obce Kysucký Lieskovec celou prevádzkou. Bol obhliadnutý celý areál, od miesta príchodu áut s drevným
odpadom, váženie, skladovanie, drvenie v pomalobežnom drviči, samotná technológia linky na výrobu peliet, aj
priestorov ich balenia a uskladnenia. Obhliadkou bolo preukázané, že spôsob nakladania s odpadmi v prevádzke je
v súlade s predloženými písomnosťami opisujúcimi technologický postup.

Následne bola spísaná zápisnica, kde žiadateľ uviedol, že požaduje vydať predmetný súhlas a Obec Kysucký
Lieskovec uviedla, že všetky materiály predloží na zasadnutí Obecného zastupiteľstva, nakoľko aj predtým v roku
2020 to bolo prejednávané na obecnom zastupiteľstve, vtedy prejednávaná linka na výrobu peliet.

Dňa 23. 02. 2022 sa konalo 35. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obci Kysucký Lieskovec. Dňa 25. 02.
2022 Obec Kysucký Lieskovec doručila cez elektronickú poštu správnemu orgánu nesúhlasné stanovisko č.
OKL94/2022-2 s vydaním rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu – pomalobežný
drvič drevného odpadu. Obec vo svojom stanovisku uviedla, že starosta obce sa zúčastnil ústneho pojednávania
spojeného s miestnou obhliadkou, no neuvádza dôvody vydania nesúhlasu. Uvádza iba, že Obecné zastupiteľstvo
Obce Kysucký Lieskovec na svojom 35. zasadnutí dňa 23.02.2022 prijalo uznesenie č. 388/2022/A, ktorým
neschválilo vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (Pomalobežný drvič drevného odpadu) pre prevádzku BIOPEL, a.s., Kysucký
Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec. Vyjadreniu Obce Kysucký Lieskovec chýba argumentácia, prečo
nesúhlasí s vydaním rozhodnutia - súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu – pomalobežný
drvič drevného odpadu.

Keďže Obec Kysucký Lieskovce vo svojom vyjadrení č. OKL94/2022-2 neuvádza dôvody nesúhlasu s predmetným
zariadením na zhodnocovanie odpadov, správny orgán nepozná odôvodnenie. Správny orgán môže len predpokladať,
že nesúhlasné stanovisko obce vyplývalo z pripomienok uvedených v nesúhlasnom stanovisku Obce Kysucký
Lieskovec č. OKL863/2020 k inému zariadeniu na zhodnocovanie odpadov prejednávanému v inom správnom
konaní – linka na výrobu peliet, ktorú prevádzkuje spoločnosť BIOPEL, a.s. v rovnakom areáli a technologicky so
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sebou môžu súvisieť. So všetkými pripomienkami k uvedenému zariadeniu – linka na výrobu peliet sa správny orgán
vysporiadal v samostatnom správnom konaní číslo: OU-KM—OSZP-2022/000211 týkajúcom sa linky na výrobu
peliet.

Správny orgán listom č. OU-KM-OSZP-2022/000519-003 zo dňa 25. 02. 2022 oboznámil účastníka konania,
spoločnosť BIOPEL, a.s. o zaslanom nesúhlasnom stanovisku druhého účastníka konania Obce Kysucký Lieskovec
a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dal mu možnosť sa k predmetnému nesúhlasnému stanovisku vyjadriť.
Spoločnosť BIOPEL, a.s. dňa 25.02.2022 elektronickou poštou doručila správnemu orgánu svoje vyjadrenie k
predmetnému nesúhlasnému stanovisku Obce Kysucký Lieskovec, v ktorom uvádza, že sa s ním nestotožňuje,
nakoľko neobsahuje dôvody, Obec Kysucký Lieskovec nepredložila nijaké zistenia, návrhy, podnety brániace
prevádzkovaniu zariadenia.

Dňa 04.03. 2022 správny orgán listom č. OU-KM-OSZP-2022/000519-007 oznámil účastníkom správneho konania
skončenie dokazovania a oboznámil ich, že v predmetnej veci rozhodne.

V prevádzke spoločnosti žiadateľa, na adrese Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec sa budú
zhodnocovať drevné odpady na pomalobežnom drviči dreva PS 08. Zariadenie je umiestnené v oplotenom areáli
spoločnosti, na mieste vhodne zabezpečenom, kde nenarušuje hlukom, či inak okolité prostredie.

V predmetnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, zaradené do
kategórie „O“ - ostatný odpad (činnosťami R12 a R13). Technologický postup je uvedený v podmienkach tohto
súhlasu. Vzniknuté drevné štiepky slúžia ako palivo pre vykurovanie kotlov na sušenie a na výrobu peliet v zariadení
na zhodnocovanie odpadov – linka na výrobu peliet, ktorá je prevádzkovaná na základe samostatného povolenia,
rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Žiadateľ ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov predložil všetky doklady a splnil zákonné
podmienky potrebné k udeleniu požadovaného súhlasu.

Zariadenie na zhodnocovanie drevného odpadu výrazne prispieva k zachovaniu hierarchie v odpadovom
hospodárstve a k plneniu limitov stanovených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a v
Programe odpadového hospodárstva Žilinského kraja, kde zhodnocovanie odpadu je nadradené nad zneškodňovanie
odpadu, nevhodné je najmä ukladanie na skládky odpadov.

Na základe vyššie uvedených skutočností, predložených podkladov, vykonaného dokazovania, ústneho
pojednávania a miestnej obhliadky správny orgán rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán má za to, že naplnil ustanovenia § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku a vykonaným dokazovaním zistil
presne a úplne skutočný stav veci a boli zaobstarané všetky potrebné podklady pre vydanie rozhodnutia. Doklady,
ktoré boli vydané správnym orgánom, t.j. Okresným úradom Kysucké Nové Mesto (predchádzajúce rozhodnutia
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov) sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z
úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.
Správny orgán vyhodnotil dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej
súvislosti.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok e-kolkom v hodnote 11,00 € (slovom jedenásť eur) v súlade s položkou 162 písm.
c) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ predložil

- žiadosť vypracovanú v súlade s § 21 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch,

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10782/L, k dátumu 04. 01. 2022,
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- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, február 2022,

- opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov –
pomalobežný drvič drevného odpadu,

- Požiarny štatút prevádzky

- ES vyhlásenie o zhode č. ESV-097-00-15, že zariadenie spĺňa základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky
smernice 2006/42/ES pre strojové zariadenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto, 024 01.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci
správneho konania.

Ing. Zuzana Hýllová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
BIOPEL, a. s., Kysucký Lieskovec , 023 34  Kysucký Lieskovec, Slovenská republika
Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec 29, 023 34  Kysucký Lieskovec, Slovenská republika


