
OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ul. Rozmarínová 4, 934 01  Levice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LV-OSZP-2021/009635-003

Levice
15. 07. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok
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 ustanovenia § 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 zákon o odpadoch) v súlade s § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v platnom znení udeľuje pre spoločnosť:

Obchodné meno: Waste transport, a.s.
Sídlo: Kukuričná 8, 93103 Bratislava
IČO: 36046221 (ďalej len „Waste transport, a.s.“)

podľa § 97 ods.1 písm. c) zákona o odpadoch

s ú h l a s
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
vo vyhláške MŽP SR č. 365 /2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradených nasledovne :

Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

07 02 13 odpadový plast O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O

Množstvo zhodnotených odpadov : 4500 t/rok
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Určenie miesta nakladania s odpadmi:

„Triediareň odpadov Levice“ - Ul. Mochovská, parc.č. 12629/9 a 12629/8, Levice

Spôsob nakladania s odpadmi:

Zariadenie je určené na zhodnocovanie odpadov rozmerovou úpravou v lisovacom zariadení – horizontálny kanálový
lis PRESONA SP 5022; Vertikálny paketovací lis LUX L-20-2
Jedná sa o činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch
R-12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 –R11
R-13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1-R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
v mieste vzniku)

Technické požiadavky prevádzky zariadenia :

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Triediareň odpadov Levice“, je zriadené v oceľovej montovanej hale v
uzavretom, oplotenom a uzamykateľnom areáli. Podlaha haly je v celom priestore izolovaná proti priesaku ropných
látok. Je vyrobená z drátkobetónu hrúbky 200 mm. Hala pozostáva z dvoch častí. Z časti vyhradenej na zber
odpadov a z časti vyhradenej na zhodnocovanie odpadov. Súčasťou priestoru zariadenia na zhodnocovanie odpadov
sú technologické zariadenia : príjmový dopravník reťazový typ RL (dopravník D01), triediaci pásový dopravník
typ ND-2 (Dopravník D02, súčasť triediacej kabíny), triediaca kabína ( pracovisko ručného triedenia). Vytriedené
komodity sú zhadzované do big- begov cez otvory po stranách triediacej linky; nevyužiteľné zvyšky sú vynášané
dopravníkovým pásom do veľkoobjemového kontajnera. Zberný (dopravník D03) a vynášací (dopravník D04)
dopravník typ LR –zabezpečuje plnenie lisu PRESONA SP5022 vyseparovanou surovinou, ktorá je následne
lisovaná a viazaná do balíkov. Odpady do zariadenia na zber sú privážané automobilovou dopravou prevádzkovateľa,
pôvodcov alebo inou oprávnenou osobou. Následne sú presúvané do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Zariadenie je vybavené certifikovanou váhou.
Zariadenie je označené podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Odpady preberané do zariadenia sú vizuálne kontrolované evidované a uskladňované podľa druhu a vlastností na
určené miesto tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo poškodeniu priestoru zariadenia. Pracovníci sú oboznámení
s protipožiarnou bezpečnosťou, s bezpečnosťou a ochranou zdravia a majetku pri práci. V prípade vzniku
nepredvídanej udalosti postupujú v súlade s vypracovaným plánom opatrení pre prípad havárie.
Na prevádzku zariadenia dohliada zamestnávateľom určená zodpovedná osoba – vedúci strediska
Pracovníci obsluhujúci všetky technické zariadenia sú vyškolený na obsluhu a údržbu zariadenia výrobcom a
prevádzkovateľom zariadenia

Podmienky súhlasu:

- technické podmienky zhodnocovania odpadov prevádzkovateľ nepretržite zabezpečí tak, aby nemohlo dôjsť k
nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku
- množstvo odpadu v priestore haly musí byť regulované tak, aby nebránilo riadnej prevádzke triediarne odpadov
- v prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadení, prevádzkovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
- prevádzkovateľ je povinný nepretržite zabezpečiť technické a bezpečnostné vybavenie prevádzky zariadenia v
súlade s platnou legislatívou.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následný spôsob starostlivosti o miesto výkonu:

- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov
nachádzajúcich sa v objektoch oprávneným subjektom; objekty budú následne vyčistené a zabezpečené proti
nepovolenému vstupu
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- oznámenie o ukončení činnosti zariadenia bude doručené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti

Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia:

Na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona
o odpadoch so zreteľom na § 14, § 17, v nadväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., Katalóg odpadov a vyhlášku MŽP SR
č. 373 /2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi.

Platnosť súhlasu:

Podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu udeľuje do 30. 6. 2026

Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy vo veciach odpadového
hospodárstva prijal dňa 15.06.2021 žiadosť, ktorú podala spoločnosť Waste transport, a.s. o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
Žiadosť bola podaná z dôvodu končiacej platnosti súčasne udeleného súhlasu rozhodnutím OU-LV-OSZP-
2016/009342-ODP-Z zo dňa 27.06.2016, ktorá je stanovená do 24.06. 2021. Vzhľadom k tomu, že podľa § 135f/
zákona o odpadoch, platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať, požiadala
spoločnosť o udelenie nového súhlasu. Rozsah zhodnocovania odpadov v podanej žiadosti, bol aktuálne upravený.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zriadené v oceľovej montovanej hale na ulici Mochovská v oplotenom
areáli „triediarne odpadov Levice“ v Leviciach. Spoločnosť má uvedené priestory v dlhodobom nájme od mesta
Levice.
OULV-OSŽP-OH, zaslal účastníkom konania oznámenie o začatí konania. Námietky alebo pripomienky účastníci
konania doposiaľ neuplatnili.
Odpady do zariadenia za zhodnocovanie sú privážané vlastnou automobilovou dopravou, pôvodcami alebo inou
oprávnenou osobou. Účelom prevádzky zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov je zabezpečiť recykláciu,
materiálové alebo energetické zhodnotenie vyseparovaných komodít.

Zariadenie slúži prioritne k zhodnoteniu odpadu. Odpadové hospodárstvo má prevádzkovateľ zabezpečené zmluvne
s oprávnenými subjektmi, ŽP EKO QELET a.s., Martin, AUTO GlASS RECYCLING, s.r.o., Šelpice, KURUC-
COMPANY spol. s.r.o., Veľké Lovce, De Paauw Recycling Slovakia, s.r.o., Green Recycling, s.r.o., Bratislava
– ktorých kópie zmlúv tvoria prílohu žiadosti. Prílohou žiadosti sú aj zmluvy s mestom Levice o nájme,
výpis z obchodného registra, prevádzkový poriadok a rozhodnutie ministerstva životného prostredia SR, odbor
posudzovania vplyvov na žilvotné prostredie č.: 8478/2021-6.6/dh, 26314/2021, 26315/2021-int. Zo dňa 08.06.2021
v ktorom rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti „Triediareň odpadov Levice – doplnenie druhov odpadov“ sa
nebude posudzovať.

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov obsahuje náležitosti uvedené
v § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. V podaní sú uvedené druhy odpadov, ktoré spoločnosť bude v zariadení
zhromažďovať a zhodnocovať.

Platnosť súhlasu je stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch. Podľa § 97ods. 17 platnosť súhlasu
je možné predĺžiť aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak
sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri
mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Miesto a rozsah nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené tak, ako v podanej žiadosti.
Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového
hospodárstva.

V rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania zo strany účastníkov neboli vznesené námietky ani
pripomienky k udeleniu predmetného súhlasu.
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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

Podľa § 114 ods. 3 písm. a), b), a d) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa
zariadenia v lehote podľa §114 ods. 4 zákona o odpadoch.

Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je stanovené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Účelom prevádzky zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov je zabezpečiť recykláciu, materiálové alebo
energetické zhodnotenie vyseparovaných komodít

Rozhodnutie je spoplatnené správnym poplatkom podľa položky 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 11,00 € (listinné podanie)

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, Rozmarínová 4, 934 01 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.

Mgr. Libor Jesenský
vedúci odboru starostlivosti o ŽP

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa
WASTE TRANSPORT, a.s. , Mochovská , Levice  Levice, Slovenská republika
Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01  Levice, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Nitra, OSŽP, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1


