ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov

____________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

• Obec Zemplínska Nová Ves

•

•

•

Hlavná 182/51
076 16 Zemplínska Nová Ves
Slovenská republika

Vybavuje/linka

OU-TV-OSZP-2021/009896-002Ing. Ján Zambori/0961715762

Trebišov
27. 09. 2021

Vec
Udelenia súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
- oznámenie o začatí konania
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva, podľa zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení so zákonom č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúc v súlade s § 108 písm.m)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v
zmysle §18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
oznamuje
známym účastníkom konania, že dňa 22.09.2021 bola listom na tunajší úrad doručená žiadosť o vydanie súhlasu
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, podľa §97 ods.1 písm.g) zákona o odpadoch, pre
žiadateľa obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves.
Jedná sa o nebezpečný odpad kat. č. 17 06 05 – stavebné materiály obsahujúce azbest označený ako nebezpečný
v množstve 1,5 t/rok.
Predmetný odpad vznikne pri odborných prácach spojených s odstránením eternitovej strešnej krytiny z objektu
budovy, Hlavná 59/84 v obci Zemplínska Nová Ves, časť Úpor. Odborné práce bude vykonávať spoločnosť Gardenwood, s.r.o., Dargovských hrdinov 118, 078 01 Sečovce.
Dňom podania bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Účastníci konania si môžu svoje námietky a pripomienky k predmetnému konaniu uplatniť do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Po uplynutí uvedenej
lehoty tunajší úrad nebude na prípadné pripomienky prihliadať.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do spisového materiálu na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o
životné prostredie, Námestie mieru 804/1, 075 01, Trebišov, tretie poschodie č.d. 48..
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