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ROZHODNUTIE
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (d'alej len "OÚ
Rožňava") ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 5 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 § 71 ods. 1 písm. n) a podľa § 71 písm. e) zákona Č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon Č. 223/2001 Z. z.) a v súlade s ustanoveniami zákona
č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon Č. 71/1967 Zb.)
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva

držiteľovi odpadov:
Názov:
Adresa:
IČO:

do roku 2015

Obec Slavošovce
04936 Slavošovce 113
OO328 847

Odôvodnenie
Obec Slavošovce požiadala dňa 28.03.2014 OÚ Rožňava o schválenie vypracovaného
Programu odpadového hospodárstva obce Slavošovce do roku 2015 (ďalej len POH do roku
2015).
Predložený POH do roku 2015 je vypracovaný podľa osnovy uvedenej v prílohe Č. 4
k vyhláške MŽP SR Č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch. Predložený POH nie je v rozpore so záväznou časťou POH Košického kraja na
roky 2011-2015, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu
Košice Č. 1/2013 zo dňa 14.10.2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Košického kraja
na roky 2011- 2015, zverejnenej vo Vestníku vlády SR čiastka 4 vydanej 14.11.2013.
Na základe uvedeného OÚ Rožňava rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.

-2Podl'a § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov je obec oslobodená od správneho poplatku.
Poučenie:
Podl'a § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na OÚ Rožňava.
Toto
prostriedku.
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Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
vedúci odboru

Doručuje sa:
Obec Slavošovce, č. 113,04936

Slavošovce

