OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ul. Rozmarínová 4, 934 01 Levice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Levice

OU-LV-OSZP-2021/000084-003

27. 01. 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 § 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 ( správny poriadok) udeľuje pre spoločnosť,
Obchodné meno: Zberné suroviny Žilina a. s.
sídlo: Kragujevská č. 3
010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
podľa § 97 ods.1 písm. c/ zákona o odpadoch
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, činnosťou R12 a R13,
pre odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365 /2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradené nasledovne :
1. odpady z papiera
Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
19 12 01 papier a lepenka O
20 01 01 papier a lepenka O
2. odpady z plastov
Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
07 02 13 Odpadový plast O
15 01 02 obaly z plastov O

17 02 03 plasty O
16 01 19 plasty O
19 12 04 plasty O
20 01 39 plasty O
3. odpady zo železných kovov
Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
02 01 10 odpadové kovy O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 12 02 železné kovy O
20 01 40 kovy O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
Určenie miesta nakladania s odpadmi:
Zberový závod Levice, časť Géňa, Mochovská cesta , 934 01 Levice
Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je určené na úpravu odpadov z papiera, plastov a zo železných kovov. Odpady
z papiera a plastov sú upravované mechanicky lisovaním, odpady z kovov delením. Účelom úpravy odpadov je
efektívne a ekonomické nakladanie s odpadmi pri skladovaní a preprave.
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
Množstvo odpadov v zariadení zhodnotených : 4 999 ton /rok
Technické požiadavky prevádzky zariadenia
Existujúci areál zariadenia na zhodnocovanie odpadov je situovaný v k. ú. mesta Levice, par. č. 920, vo vlastníctve
žiadateľa. Areál je oplotený s uzamykateľnou bránou. V areáli je vybudovaný monitorovací systém Avigilion
s kamerami na zabezpečenie monitorovania celej prevádzky. Súčasťou areálu je: váha s meracím rozsahom do
60 000 kg, váha s meracím rozsahom do 60 kg, spevnené plochy, murovaná hala, stojisko kontajnerov, sklad
farebných kovov, sklad nebezpečných odpadov, veľkoobjemové kontajnery, kontajner na nebezpečné odpady, lis
s dopravníkovým pásom a drvičom určený na lisovanie papiera a plastov, súprava technických plynov, budova
administratívneho a sociálneho zabezpečenia.
Dovoz odpadov do zariadenia sa zabezpečuje vozidlami prevádzkovateľa alebo predchádzajúceho držiteľa odpadu.
Odpady po prijatí do zberového závodu, po odvážení, zaevidovaní a zdokumentovaní sa uskladnia na určené miesto
a následne sa expedujú k jednotlivým technologickým zariadeniam na zhodnotenie .
Na lisovanie odpadov z papiera a plastov je používaný balíkovací hydraulický lis typ: LUX 615H4 – kanálový
balíkovací lis “Acomat“, výrobcu abba –Pressentechnik, Albers Maschinenbeu 49 779 Niederlangen. Jedná sa
hydraulický lis s podávacím pásom, drvičom odpadu a s viazaním stlačených balíkov. Lis je umiestnený v murovanej
hale . Pripravené balíky sú stohované priamo v hale alebo na spevnenej ploche areálu až do doby odvozu k
spracovateľovi . Odpady z kovov sa upravujú rezaním alebo zváraním súpravou tlakových nádob s technickými
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plynmi. Kovy sa rozmerovo upravujú podľa kvalitatívnych noriem a požiadaviek odberateľov. Rozmerovo upravené
kovové odpady sú zhromažďované v kontajneroch alebo na voľnej spevnenej ploche areálu.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosti vykonávané v zariadení sú riadené povereným pracovníkom. Pracovníci sú vyškolení v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia a majetku pri práci a požiarnej ochrany. V prípade nepredvídanej udalosti postupujú podľa
prevádzkového poriadku a pokynov povereného pracovníka.
Podmienka súhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí technický stav zariadenia, zber a zhodnocovanie odpadov, v súlade so
schváleným prevádzkovým poriadkom tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a
hmotného majetku.
Ukončenie činnosti zariadenia
Pred ukončením prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný všetky prevzaté odpady nachádzajúce sa v
zariadení odovzdať na spracovanie inému oprávnenému subjektu. O ukončení činnosti v zariadení prevádzkovateľ
písomne informuje príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení
činnosti.
Povinnosti prevádzkovateľa zaradenia na zhodnocovanie odpadov:
Na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona
o odpadoch so zreteľom na § 17, § 25 zákona, v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.365 /2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Platnosť súhlasu :
Súhlas sa udeľuje do 31.12. 2025
V prípade odpadov, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu je
podmienená dodatkom, resp. novou zmluvou uzavretou medzi prevádzkovateľom a mestom Levice.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, predchádzajúci súhlas udelený na prevádzkovania zariadenia
na zhodnocovanie odpadov rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2018/009038-004/ODP-Z zo dňa 02. 07.2018 stráca
platnosť.
Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, prijal dňa
21.12. 2020, žiadosť spoločnosti Zberné suroviny Žilina, a.s., o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, činnosťou R12 a R13
Dôvodom podania žiadosti je končiaca platnosť súčasne udeleného súhlasu rozhodnutím OU-LVOSZP-2018/009038-002/ODP-Z zo dňa 02.07.2018, ktorá bola stanovená do 31.3. 2021. Podľa § 135f/ zákona
o odpadoch, platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je možné predlžovať, z toho dôvodu
prevádzkovateľ požiadal o udelenie nového súhlasu.
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Zberový závod Levice, je existujúce zriadenie prevádzkované v meste
Levice, časť Géňa, Mochovská cesta. Areál je vo vlastníctve žiadateľa. Činnosť v prevádzke bola v r. 2012
predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhodnocovanie
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odpadov – lisovanie a rozmerová úprav sa uskutočňuje pomocou technologických zariadení umiestnených v
prevádzkovej hale. Účelom úpravy odpadov je efektívne a ekonomické nakladanie s odpadmi pri skladovaní a
preprave.
Podanie obsahuje náležitosti vyplývajúce z § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. V podaní sú uvedené
identifikačné údaje žiadateľa, druhy odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať, zoznam vykonávaných
činností, opis technologického postupu, a spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly. Súčasťou žiadosti
je Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Technologický reglement, Opatrenia pre prípad
havárie, Havarijný plán, Rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie vydané
Obvodným úradom životného prostredia Levice, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, fotokópie zmlúv s odberateľmi odpadov, v súčasnosti sa jedná o spoločnosti METAL HOLDING, a.s.,
Prešov, Ekolumi, s.r.o., Žilina, TROJEKT, a. s. Žilina , Zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom uzavretá s
mestom Levice, platná do 28.6.2022 .Vzhľadom na platnosť zmluvy, bola platnosť súhlasu podmienená platným
dodatkom, resp. novou zmluvou prevádzkovateľa s mestom Levice .
Súčasťou žiadosti je : Splnomocnenie zo dňa 18.8.2020, ktorým spoločnosť Zberné suroviny, a.s. Žilina ,
splnomocňujú spoločnosť ENEX consulting, s.r.o. Trenčín, vo veciach udeľovania súhlasov v oblasti odpadov,
vrátane preberania písomností,
Rozsah nakladania odpadmi, miesto nakladania a množstvo zhodnotených odpadov je v rozhodnutí uvedené tak,
ako v podanej žiadosti. Platnosť súhlasu je stanovená v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch. Podľa § 97ods.
18 platnosť súhlasu sa predĺži, a to 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.
Správny orgán upozornil prevádzkovateľa na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového hospodárstva.
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 ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a) až d) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na
ktorý bolo vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané
resp. neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4.
Na základe vykonaného správneho konania bolo rozhodnuté tak, ako je stanovené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Vydanie rozhodnutia podľa položky 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je spoplatnené správnym poplatkom v hodnote 11,0 € (jedenásť euro).

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. Rozmarínová č. 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
Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia
OÚ Nitra OSŽP. SIŽP Nitra

Ing. Eva Červenáková
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vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice, Slovenská republika
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