
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NR-OSZP3-2020/045948-002

Nitra
18. 12. 2020

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu podľa §-u 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra) ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 1 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
ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), v súlade s ustanoveniami zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje právnickej osobe:

Waste trasport a. s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava (IČO: 36 046 221)

podľa §-u 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Miesto prevádzkovania zariadenia: Žirany 474, 951 74 Žirany

Vykonávaná činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (príloha č. 1):
R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

Druh a kategória odpadov:
Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré môže žiadateľ zhodnocovať v zariadení:

Kat. číslo/ Názov druhu odpadu /Kategória
15 01 01/ obaly z papiera a lepenky/ O
15 01 02/obaly z plastov/ O
15 01 05/kompozitné obaly/ O
16 01 19/plasty/ O
17 02 03/plasty/O
20 01 01/papier a lepenka /O
20 01 39/plasty/ O
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Kapacita zariadenia:
Množstvo odpadov: 4500 t/rok.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s uvedenými odpadmi spočíva v ich:
- prebratí od zákazníkov - pôvodcov, prípadne držiteľov odpadov
- vizuálnej kontrole, odvážení, zaevidovaní,
- triedení,
- zhromažďovaní podľa druhu odpadu,
- po vyzbieraní a vytriedení dostatočného množstva budú jednotlivé komodity mechanicky upravované zlisované
na menší objem činnosťou R12
- výsledkom budú zlisované balíky určené na ďalšie zhodnotenie činnosťou R1-R11 u zmluvných oprávnených
spoločností
- starostlivosť o miesto nakladania s odpadmi,

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

- zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v areáli spoločnosti Waste transport a.s., na parc. č. 3707/87
v oceľovej montovanej hale rozmerov 18 x 10 x 7,5 m, ku ktorej je prístup cez spevnenú plochu slúžiacu na zber
odpadov, ktoré budú v zariadení zlisované, V zariadení sa nachádza:

# 1 ks lisovací mobilný kontajner je určený výlučne k lisovaniu odpadu a druhotných surovín (papier,
kartón).Materiál na spracovanie je vhadzovaný príslušným otvorom a vo vnútri zlisovaný. Objem sa zmenšuje až
na jednu pätinu pôvodného stavu. Lisovací kontajner sa skladá z násypky, hydraulického lisovacieho mechanizmu,
ovládacieho panelu a zadných uzatvárateľných dverí.
# 1 ks vertikálny balíkovací lis sa používa na lisovanie odpadu (fólia, plast, PET- fľaše) Skladá sa z komory, lisovacej
hlavy(valec, doska, dva vodiace stĺpy, hydraulický agregát, rozvádzač s ovládacím panelom, koncové spínače, háčik
na preťahovanie viazacej látky. Obsluhujúci pracovník vkladá do lisovacej komory materiál, lisovacia doska sa dá
do pohybu a materiál v komore je stlačovaný. Po dosiahnutím maximálneho tlaku sa lis vypne.
# 1 ks Vysokozdvižný vozík Hyster H2,5 FT
# 1 ks Nakladač Liebherr L 507 Stereo
# 1 ks Nakladný automobil Renault Midlum 220.12/C
# 1 ks Ramenový nosič kontajnerov Mercedes- Benz Axor 2 1833K
# 1 ks Hákový nosič kontajnerov Volvo FM 460 64R

- Areál je chránený /oplotený zo všetkých strán,
- Areál je riadne označený informačnou tabuľou v zmysle §6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Podmienky súhlasu:

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy
na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:

- zhodnocovať odpady v súlade s týmto súhlasom,
- zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
- viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje:
# technologický reglement - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhl. MŽP SR 371/2015 Z. z.)
# prevádzkový poriadok - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
# prevádzkový denník - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
# obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
# vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode zhodnocovaného odpadu, o jeho vlastnostiach a zložení,



3 / 4

-

zasielať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. 02. nasledujúceho roka (§ 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z. z o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti),
-

- odpady možno skladovať najdlhšie jeden rok, na dlhšie skladovanie môže okresný úrad životného prostredia dať
súhlas len výnimočne,
umožniť kontrolnému úradu prístup do objektov, kde sa uskutočňuje zhodnocovanie odpadov a poskytovať pravdivé
a úplné údaje súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
-
- označiť zariadenie v zmysle § 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
dodržiavať hygienické a technické predpisy stanovené pre danú prevádzku,
- každú zmenu je potrebné predložiť tunajšiemu úradu na odsúhlasenie.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov,
nachádzajúcich sa v zariadení oprávneným subjektom,
- ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Správne poplatky: Správny poplatok vo výške 11 € podľa položky 162 c.) sadzobníka správnych poplatkov (príloha
časť X. položka 162 c.) ) bol zaplatený e-kolkom.

Podľa § 114 ods. 3 písm. b/ - d/ a ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnutie vydané podľa tohto zákona
stráca platnosť zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané alebo
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote do 30 dní od tejto zmeny. Podľa § 114 ods. 1 písm.
a/ zákona č. 79/2015 Z. z. môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydané rozhodnutie zmeniť, ak
to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité
záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia alebo ak sa nedodržia
podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušiť v zmysle uvedeného odseku písm. b/, ak vznikla alebo hrozí vznik
závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas
po čas dlhší ako jeden rok.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 30. 11. 2025.

Odôvodnenie
Dňa 17. 12. 2020 požiadala právnická osoba Waste transport, a. s., Kukuričná 8, 813 03 Bratislava o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré sa bude vykonávať v mieste sídla prevádzky na
adrese Žirany 474, 951 74 Žirany. Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch aj príslušná obec. Preto OÚ Nitra oznámil začiatok konania aj Obci Žirany, a to zaslaním
oznámenia o začatí správneho konania s upustením od ústneho pojednávania. Účastníci konania mali možnosť
uplatniť svoje návrhy, požiadavky a pripomienky do siedmich dní od doručenia oznámenia. Túto možnosť však
nevyužili.
K žiadosti boli doložené všetky náležitosti požadované podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Konaním uskutočneným podľa § 32 správneho poriadku neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu
súhlasu. Preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
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o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
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
Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03  Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Žirany, Žirany 194, 951 74  Žirany, Slovenská republika


