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VNitre dňa 19. 02. 2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (d‘alej len OU Nitra), ako príslušný orgán štátnej
správy 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, ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podl‘a ~ 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 v znení neskorších
predpisov, v súlade s ~ 46 a ~ 47 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, Po preskúmaní žiadosti podanej dňa 15. 01. 2019
mení
podl‘a * 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Č. j.: OU-NR~OSZP3-2016/019235 04 F42 zo dňa 29. 04.
2016, o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre spoločnost‘:
—

—

ElektroWaste s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky (IČO: 44 296 592)
tak, že text výrokovej časti nahrádza v pinom rozsahu novým zneflím, nasledovne:
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (d‘alej len OU Nitra), ako príslušný orgán štátnej
správy podl‘a ~ 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, ako príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva podl‘a ~ 104 ods. 1 písm. d) a ~ 108 ods. 1 písm. m)
zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d‘alej len zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), v súlade s ~ 46 a ~ 47 zákona č.
7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, udel‘uje
právnickej osobe:
ElektroWaste, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky (IČO: 44 296 592)
podl‘a ~ 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,
Miesto prevádzkovania zariadenia: prevádzka Hlavná ul. Č. 1, 951 35 Vel‘ké Zálužie
Telefón
+421/37/6549236

E-mail
si1via.cu1akova~minvsk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Druh a kategória odpadov:
Tento súhlas sa vzt‘ahuje na nasledovné druhy odpadov (podl‘a „Katalógu odpadov“ vyhl. MŽP
SR Č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
-

Kat. číslo
16 02 1.1

Názov druhu odpadu
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhl‘ovodíky.

Kategória
N

16 02 13

HCFC, HFC
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

20 01 21

uvedenévl6_02_09_až_16_02_12
žiaiivky a iiiý odpad obsaliujúci oituť

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahuj úce chlórfluorované uhl‘ovodíky

N

mé ako

N

Kategória elektrozariadení, ktoré sa budú v zariadení zbierat‘ podl‘a prílohy Č. 6 zákona Č.
79/2015 Z. z. o odpadoch, v súlade s prilohon Č. 16 vyhlášky Č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej
zodpovediiosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov:
• Zariadenia na tepelnú výmenu
+ Svetelné zdroje
Spósob nakladania s odpadmi:
Nakiadanie s uvedenými odladmi spočíva v:
prebratí odpadu od organizácií zodpovednosti výrobcov, zberových spoloČností alebo priamo
od póvodcov elektroodpadov a elektrozariadení do prevádzky na Hlavnej ulici Č. 1, Veľké
Zálužie,
vizuálnej kontrole vstupujúcich odpadov poverenými zamestnancami, ich následnom
rozdeleni do skupin a vstupnom odvážení odpadov,
pomocou vysokozdvižného vozíka budú odpady vyložené, rozvážené a následne dopravené
do skladu elektroodpadov tieto dočasné skiadovacie priestory sú vhodnou formou oddelené
od konštrukčne spojeného zariadenia na zhodnocovanie odpadov (ktoré je situované
v identickom areáli spoločnosti)
v rámci vyššie uvedeného procesu zberu elektroodpadov sú tieto priebežne evidované
v zmysle aktuálne platnej evidenčnej povinnosti na úseku odpadového hospodárstva
—

—

—

—

—

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
—

—

—

—

—

—

—

miesto zariadenia na zber odpadov sa nachádza v bývalom areáli poľnohospodárskeho
družstva v priemyselnej časti obce Vel‘ké Zálužie na Hlavnej ulici č. 1 v areáli zariadenia na
zhodnocovanie elektroodpadov,
exitujúci areál je prístupný z verejnej komunikácie na začiatku obce Veľké Zálužie,
objekt zariadenia na zber odpadov je samostatne stoj aci, j ednopodlažný, nepodpivničený,
objekt haly má nosný oceľový skelet predsadený pred obvodový plášt‘,
strechu tvorí oceľový väzník, pričom strešná krytina haly je plechová,
rozmery haly sú 54,4 x 17,3 rn,
sklad elektroodpadov sa nachádza vo vyčlenenej časti zariadenia na zhodnocovanie
elektroodpadov a má vyčlenenú plochu 425 m2,
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—

—

—

podlaha v sklade je betónová opatrená epoxidovým dvoj zložkovým náterom,
sklad sa člení na 2 samostatné oddelené skladové priestory:
V skladové plochy určené pre zariadenia na tepelnú výmenu
V skladové plochy určené pre svetelné zdroje
objekt zariadenia na zber odpadov je označený informačnou tabuľou na viditel‘nom mieste.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
a) obsluha zariadenia musí preberat‘ odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu a vyraďovať
prímesi odpadu, ktoré sa do privezených odpadov nedopatrením dostali,
b) prevádzka technických zariadení musí byt‘ zabezpečovaná podl‘a návodu na ich obsluhu
a obsluhovat‘ ich smie len osoba zaškolená na túto prácu, prípadne osoba odborne spósobilá,
pokial‘ sa spósobilost‘ vyžaduje,
c) technické zariadenia využívané v prevádzke je potrebné udržiavať v stave spósobilom na
bezpečnú prevádzku, musia byt‘ pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré
vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
d) pri výkone činnosti dodržiavat‘ osobitné predpisy na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti
pri práci,
e) pri manipulácii s odpadmi používat‘ ochranné pracovné prostriedky,
f) ukladat‘ odpady tak, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k ohrozeniu zdravia,

Ďaišie podmienky sůhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov je povinný v plnej miere dodržiavat‘ ustanovenia
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné
povinnosti:
.

správne zaradit‘ odpad, zhromažďovat‘ odpady vytriedené podl‘a druhov odpadov,

.

zabezpečit‘ odpady pred odcudzením alebo mým nežiaducim únikom,

.

vykonávat‘ vizuálnu kontrolu s cieľom overit‘ deklarované údaje o póvode, vlastnostiach
a zložení odpadu,

.

viesť a uchovávat‘ evidenciu o množstve, druhu a póvode dodaného odpadu,

.

zasielat‘ ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému
orgánu štátnej správy, a to najneskór do 28. 02. nasledujúceho kalendárneho roka podl‘a
~ 3 ods. 2 vyhlášky MZP SR Č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti,

.

označit‘ zariadenie na zber odpadov informačnou tabul‘ou viditeľnou z verejného
priestranstva, ktorá obsahuje údaje uvedené v ~ 6 ods. 1 vyhlášky MZP SR
č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,

.

označit‘ sklady, manipulačné miesta, kontajnery, obaly v ktorých sa nachádzajú
nebezpečné odpady identifikačným listom nebezpečného odpadu (Príloha č. 7 vyhlášky
MZP SR č. 371/2015 Z. z.) a v súlade s osobitnými súvisiacimi predpismi (~ 25 ods. 4
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch),
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.

technické riešenie skladových priestorov na uvedený odpad musí byt‘ v súlade
s ustanoveniami STN 650201 Horl‘avé kvapaliny, prevádzky, sklady, STN 753415
Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skiadovanie a vyhlášky MVSR Č.
96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii
a skladovaní horl‘avých kvapalín, t‘ažkých vykurovacích olejov a rastlinných
a živočíšnych tukov a olejov.
—

.

—

dodržiavat‘ podmieriky uvedené v ~ 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Platnost‘ súhlasu:
Podl‘a ustanovenia ~ 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platnost‘ súhlasu sa
udel‘uje do 31. 01. 2024.
Platnost‘ súhlasu podl‘a ~ 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, sa predÍži, a to
aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa
žiadost‘ o predlženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskór tn mesiace pred skončením platnosti súhlasu (~ 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch).
Podl‘a ~ 114 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch rozhodnutie vydané
podľa tohto zákona stráca platnost‘ zánikom zariadenia, na ktorého činnost‘ bob vydané,
skončením činnosti, na ktorú bob vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa
zariadenia v lehote do 30 dní od tejto zmeny. Podl‘a ~ 114 ods. 1 písm. a! zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch móže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydané rozhodnutie zmeniť, ak
to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia l‘udí,
alebo mé dóležité záujmy spoločnosti, ak dójde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušit‘ v zmysle
uvedeného odseku písm. b/, ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej
závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného dóvodu nevyužije súhlas Po čas dlhší ako
jeden rok.
Spósob ukončenia činnosti zariadenia a následný spösob 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,
ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, najneskór do 30 dní od ukončenia činnosti.
-

-

Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súčast‘ rozhodnutia Č. j.: OU-NR-OSZP3-2016/019235
—04—F42,zodňa29. 04. 2016.

Odóvodnenie
Dňa 15. 01. 2019 podala spobočnost‘ ElektroWaste, s. r. o., Korytovská 20, Lužianky, na
OU Nitra, svoju žiadost‘ o predlženie platnosti rozhodnutia Č. j.: OU-NR-OSZP3-2016/019235
04— F42 zo dňa 29. 04. 2016 o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Ziadatel‘ požiadal o predlženie platnosti rozhodnutia, nakol‘ko dňa 30. 04. 2019 uplynie
doba platnosti predchádzajúceho rozhodnutia.

—

OU-NR-OSZP3-2019/Ol 1949: strana 4

OÚ Nitra žiadatel‘ovi vyhovel z dóvodu, ‚že nedošlo k zmene skutočno stí, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu a žiadost‘ o predlženie súhlasu bola doručená v termíne, t. j.
najneskór tn mesiace pred skončením platnosti súhlasu. K žiadosti boli doložené všetky
náležitosti požadované podl‘a vyhlášky MZP SR Č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoréustanovenia zákona o odpadoch.
Učastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch aj príslušná obec, preto OU Nitra oznámil začiatok konania aj obci
Vel‘ké Zálužie. Nakol‘ko boli účastníkom konania pomery v prevádzke známe, OU Nitra upustil
od ústneho poj ednávania. Obec Vel‘ké Zálužie nevzniesla žiadne pripomienky ani námictky k
priebehu konania.
Vzhl‘adom na novú právnu úpravu na úseku odpadového hospodárstva OU Nitra zmenil
predmetné rozhodnutie tak, že výrokovú čast‘ rozhodnutia zosúladil s platnou legislatívou
v odpadovom hospodárstve
zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a všeobecne záväznými
právnymi predpismi vydanými na jeho základe.
Správny poplatok vo výške 4 eur 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.
Konaním uskutoČneným podl‘a ~ 32 zákona č. 7 1/67 Zb. o správnom konaní neboli
zistené také skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu súhlasu. Preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je
to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
—

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiuje možné podat‘ odvolanie podl‘a ~ 53 a ~ 54 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OU Nitra,
Stefánikova 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

Doručí Sa:
1/ ElektroWaste, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
2/ Obec Vel‘ké Zálužie, Obecný úrad, Obecná 955, 951 35 Vel‘ké Zálužie
Na vedomie:
1/ SIZP, odbor inšpekcie OH, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
2/ OU-NR-OSZP1 (OH)
3/ OU-NR-OSZP3 k spisu (OH)
-
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