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     ROZHODNUTIE 
 

 

 

 

 

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie,  príslušný orgán štátnej 

správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 

104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov( ďalej zákona o odpadoch),  v súlade s  § 46 a § 47  zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  

        

         m e n í  

 

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2.  zákona o odpadoch  vo výrokovej časti rozhodnutia, ktoré 

vydal Okresný úrad Levice, odbor  starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-LV-OSZP- 

2016/009342 - ODP-Z   zo  dňa 27.06.2016  vo veci súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zber a zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13, „ Triediareň odpadov Levice,“ podľa § 

97 ods. 1 písm. c/ a d/ zákona o odpadoch  pre spoločnosť: 

 

       Obchodné meno:  Waste transport. a.s.   

                  sídlo:    Kukuričná 8,  

                                                               831 03 Bratislava 

                    IČO:   36 046 221  

nasledovné: 
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1. v časti I. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov  podľa § 

97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch,  

-  odpady v zariadení zhodnocované činnosťou R12 a R13 sa dopĺňajú o odpad  

vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 

v platnom znení, zaradený pod  číslo druhu  

 

Číslo druhu 

Odpadu 

 

 

Názov druhu odpadu  

 

 

  

Kategória 

 

 

20 01 04  obaly z kovu      O 

 

- v odseku: „ Spôsob nakladania s odpadmi“  pred  bodkočiarku  v prvej vete sa 

vkladá text:  a Vertikálny balíkovací lis L20-2. 

 

-  odsek: „Technické požiadavky prevádzky zariadenia“ sa dopĺňa nasledovne : 

Úprava odpadu číslo druhu 20 01 04 činnosťou R12 spočíva v lisovaní 

Vertikálnym balíkovacím lisom L20 -2. Jedná sa o dvojkomorový lis 

s hydraulickým valcom, lisovacou doskou a ostatným príslušenstvom. Lis je 

vhodný aj lisovanie papiera, plastov, PET fliaš a pod.  

 

2. v časti II. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 

písm. d/ zákona  o odpadoch,  

- odpady, ktorých zber v zariadení sa vykonáva sa dopĺňajú o odpad  vo 

vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, 

v platnom znení, zaradený pod  číslo druhu  

 

Číslo druhu 

Odpadu 

 

 

Názov druhu odpadu  

 

 

  

Kategória 

 

 

20 01 04  obaly z kovu      O 

 

 

Ostatné časti rozhodnutia č. OU-LV-OSZP- 2016/009342-ODP-Z zo dňa 27.06.2016 

zostávajú v platnosti nezmenené.  

 

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia OU-LV-OSZP- 2016/009342-ODP-

Z zo dňa 27.06.2016. 

 

Odôvodnenie 

 

   Okresný úrad Levice,  odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán 

štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva prijal  dňa 21.09.2018  žiadosť 

spoločnosti   Waste transport a.s., Bratislava, o zmenu  súhlasu udeleného na prevádzkovanie  
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zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovanie zariadenia na  zber odpadov  podľa § 

97 ods. 1 písm. c) a d) zákona o odpadoch, rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2016/009342-ODp-

Z zo dňa 27.06.2016  

 

Podanie na základe  miestneho šetrenia konaného 16.10.2018 v prevádzke zariadenia 

bolo dňa 12.11.2018 doplnené. 

 

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov  „ Triediareň odpadov Levice“ je 

prevádzkované v k. ú. mesta Levice,  v areáli bývalého CTZ , Mochovská ul. od r. 2009.  

Účelom prevádzky zariadenia je zabezpečiť recykláciu, materiálové alebo energetické 

zhodnotenie vyseparovaných komodít.   

 

Žiadosť o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

bola podaná  z dôvodu zmeny vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov v platnom zmení (  do katalógu odpadov  s účinnosťou od 1.1. 2018 bol 

doplnený nový druh odpadu 20 01 04 – obaly z kovu )  a z dôvodu zavedenia novej 

technológie – Vertikálneho balíkovacieho lisu  L20-2, ktorý je vhodný  na lisovanie obalov 

z kovu, papiera, plastov, PET fliaš a pod.  

 

   

Žiadosť o zmenu  súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bola podaná 

z dôvodu zmeny vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

v platnom zmení ( do katalógu odpadov  s účinnosťou od 1.1. 2018 bol doplnený nový druh 

odpadu 20 01 04 – obaly z kovu )  a z dôvodu, že v niektorých prípadoch obaly z kovu môžu 

byť distribuované zmluvnému odberateľovi bez prechádzajúcej úpravy činnosťou R12. 

 

Súčasťou doplneného podania je technický a technologický popis lisu, Rámcová 

zmluva s Organizáciou zodpovednosti výrobcov, spoločnosťou ENVI – PAK, a.s. Bratislava, 

Objednávka na službu – odber  odpadu 20 01 04, poskytovateľom služby spoločnosťou ŽP 

EKO QELET a. s., Martin a Dodatok k zmluve č. 2 uzatvorenej s mestom Levice vo veci 

zabezpečenia služieb v oblasti odpadového hospodárstva.  

 

 

Miestna ohliadka zariadenia bola vykonaná 16.10.2018. V rámci správneho konania 

nevzniesli účastníkmi vznesené  námietky ani pripomienky k zmene  predmetného 

rozhodnutia. 

  

 

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia, správny 

orgán môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie 

zmeniť v súlade s §114 ods. 1 zákona o odpadoch. 

 

Na základe uvedených skutočností a vykonaného správneho konania bolo rozhodnuté 

tak,   ako je stanovené vo výrokovej  časti tohto rozhodnutia. 
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Rozhodnutie je spoplatnené  správnym poplatkom podľa položky  162 písm. y)  

zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  v hodnote  2 x 

4,0 €. 

 

 

Poučenie: 

 

 

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, proti tomuto 

rozhodnutiu možno  podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Ľ.  Štúra  53, 934 03 

Levice.  

 

Rozhodnutie po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, ktorý sa preň pripúšťa a po 

nadobudnutí právoplatnosti je   podľa § 177 a nasledujúcich  zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom.  

                                           

 

 

 

 

 

 

         Ing. Eva Červenáková 

                Vedúca odboru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje: 

 

   -   Waste transport a.s. Kukuričná č.8,  831 01 Levice 

  -  mesto Levice v zastúpení primátorom  

 

Na vedomie:  Okresný úrad Nitra, OSŽP 
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