
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NR-OSZP2-2020/044048-004

Nitra
18. 12. 2020

Rozhodnutie
predĺženie platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov

Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy 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 a podľa
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade
s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní
žiadosti podanej dňa 27.11.2020 a doplnenej dňa 18.12.2020

predlžuje

podľa § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“)

platnosť súhlasu

na prepravu nebezpečných odpadov do zariadenia na zber odpadov udeleného rozhodnutím Okresného úradu Nitra,
odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
č.j.: OU-NR-OSZP1-2016/024636 zo dňa 07.07.2016 v znení rozhodnutia č. OU-NR-OSZP1-2018/008922 zo dňa
05.03.2018, pre spoločnosť:

Obchodné meno: Tekovská ekologická, s.r.o.
Sídlo: 935 33 Nový Tekov č. 133
IČO: 34 131 451

Platnosť uvedeného súhlasu sa predlžuje do 31.03.2024.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č.j.: OU-NR-OSZP1-2016/024636 zo dňa 07.07.2016 v
znení rozhodnutia č. OU-NR-OSZP1-2018/008922 zo dňa 05.03.2018, ktorým bol udelený súhlas na prepravu
nebezpečných odpadov do zariadenia na zber odpadov zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č.j.: OU-NR-
OSZP1-2016/024636 zo dňa 07.07.2016 v znení rozhodnutia č. OU-NR-OSZP1-2018/008922 zo dňa 05.03.2018,
ktorým bol udelený súhlas na prepravu nebezpečných odpadov do zariadenia na zber odpadov.
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Odôvodnenie
Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov (ďalej len žiadateľ) podala dňa 27.11.2020 na Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov udeleného rozhodnutím Okresného úradu
Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja č.j.: OU-NR-OSZP1-2016/024636 zo dňa 07.07.2016 v znení rozhodnutia č. OU-NR-OSZP1-2018/008922 zo
dňa 05.03.2018 do zariadenia na zber odpadov – objekt SO22 Sklad odpadov, ktorý sa nachádza v areáli Skládky
odpadov Nový Tekov.

Vzhľadom na to, že žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti, konanie bolo rozhodnutím č. OU-NR-
OSZP2-2020/044048-002 zo dňa 08.12.2020 prerušené a žiadateľ bol zároveň vyzvaný na doplnenie podania o
právoplatné rozhodnutie, ktorým je udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, platný minimálne
počas doby, na ktorú sa žiada predĺženie platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov a zmluvy na
zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia odpadov, ktoré sú predmetom zberu v zariadení.
Lehota na doplnenie bola 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení t.j. do 08.02.2021 a žiadateľ bol zároveň
upozornený, že v prípade nedoplnenia podania v stanovenej lehote bude konanie zastavené.
Podanie bolo doplnené v stanovenej lehote dňa 18.12.2020.

K žiadosti boli predložené nasledovné doklady:
- rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja č.j.: OU-NR-OSZP1-2016/024636 zo dňa 07.07.2016, v
znení rozhodnutia č. OU-NR-OSZP1-2018/008922 zo dňa 05.03.2018ktorým bol udelený súhlas na prepravu
nebezpečných odpadov do zariadenia na zber odpadov – objekt SO22 Sklad odpadov, ktorý sa nachádza v areáli
Skládky odpadov Nový Tekov,
- rozhodnutie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ŽP č.j. OU-NR-OSZP-2020/018256-004 zo dňa
16.12.2020, ktorým bolo zmenené rozhodnutie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ŽP č.j. OU-LV-
OSZP-2016/006038-ODP-Z zo dňa 11.04.2016, v znení rozhodnutia č.j. OU-NR-OSZP-2018/002041-003/ODP-Z
zo dňa 24.1.2018, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,
- rozhodnutie Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ŽP č.j. OU-LV-OSZP-2016/006038-ODP-Z zo dňa
11.04.2016, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,
- rámcová zmluva č. Z5107002 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov zo dňa 24.04.2020 uzavretá
medzi EBA, s.r.o., Bernolákovo a žiadateľom,
- Zmluva o zaistení zneškodnenia odpadu č. 15/03/11 zo dňa 15.03.2011 uzatvorená medzi ŠPILA, corp. Export-
Import s.r.o., Banská bystrica a žiadateľom,
- zmluva o dielo č. 417/2007 zo dňa 14.7.2007 uzavretá medzi ecorec Slovensko s.r.o., Pezinok a žiadateľom,
- zmluva o uložení odpadu č. 59/2008 zo dňa 11.12.2008 uzatvorená medzi ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad Hronom
a žiadateľom,
- zmluva o dielo č. 1 479/BA/2009 zo dňa 13.01.2009 uzavretá medzi ARGUSS s.r.o., Bratislava a žiadateľom,
- Rámcová dohoda č. 30627 zo dňa 07.09.2012 uzavretá medzi KONZEKO spol. s r.o., Markušovce a žiadateľom,
- zmluva o dielo č. TE-T/08 zo dňa 28.11.2008 uzavretá medzi Ing. Ondrej Lazoň – TECHNOL, Nedožery –Brezany
a žiadateľom,
- zmluva o zbere, odbere a doprave odpadu zo dňa 08.11.2011 uzavretá medzi AKU-TRANS s.r.o., Nitra a
žiadateľom.

Žiadosť bola podaná v stanovenej lehote v zmysle s § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prevádzke zariadenia na zber odpadov nedošlo k
zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie súhlasu.

Platnosť súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov bola predĺžená v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a
na základe rozhodnutia Okresného úradu Levice, odboru starostlivosti o ŽP č.j. OU-LV-OSZP-2020/018256-004 zo
dňa 16.12.2020, ktorým bola žiadateľovi predĺžená platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
udeleného rozhodnutím č.j. OU-LV-OSZP-2016/006038-ODP-Z zo dňa 11.04.2016 v znení rozhodnutia v znení
rozhodnutia č.j. OU-NR-OSZP-2018/002041-003/ODP-Z zo dňa 24.1.2018 do 31.3.2024.

Správny poplatok vo výške 4 eurá bol uhradený v zmysle položky 162 písm. y) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou e-kolku.
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Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 54 cit. zákona odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V prípade, že tento správny orgán nerozhodne vo veci sám, postúpi ho príslušnému odvolaciemu orgánu.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
Tekovská ekologická, s.r.o., Nový Tekov 133, 935 33  Nový Tekov, Slovenská republika


