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 Rozhodnutie
s ú h l a s  na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

 

 Popis konania / Účastníci konania
TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

 Výrok
    Okresný úrad Bánovce nad Bebravou ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve 
podľa ustanovení zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania  podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje 
s ú h l a s 
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (triedenie odpadu a mechanická úprava 
odpadov lisovaním) podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pre žiadateľa -  TEDOS, spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 31 449 450. Súhlas sa 
vydáva pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov v areáli sídla firmy na Hollého 1162/5 v Bánovciach nad Bebravou. 
Súhlas sa udeľuje na dobu určitú a to do 31.5.2026. 
 

 

 Odôvodnenie
     Dňa 25.6.2021 požiadal TEDOS, spol. s r.o. o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov (triedenie odpadu a mechanická úprava odpadov lisovaním) v areáli sídla firmy na Hollého 
1162/5 v Bánovciach nad Bebravou. K žiadosti bol doložený prevádzkový poriadok vypracovaný podľa § 10 vyhlášky 
MŽPSR č. 371/2015 Z.z. a potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 11,0 eura podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 162.  
     Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Bánovce nad Bebravou tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti. 
 

 

 Poučenie
     Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bánovce 
nad Bebravou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Toto 
rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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