odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Číslo: OU-NZ-OSZP-2018/017339-02-Hr

Nové Zámky dňa 11. decembra 2018

Rozhodnutie
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa
§ 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych
predpisov a na základe žiadosti : PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky, IČO:
36 552 119, v zastúpení INECO s. r. o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica, udeľuje

súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov na predložený prevádzkový poriadok zariadenia
na zhodnocovanie odpadov 18 01 07, kód činnosti :
R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11
R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku)
pre :

PolyStar s. r. o.,
Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky
IČO : 36 552 119
sídlo zariadenia : Slovenská 13 A, Nové Zámky

Súhlas sa udeľuje do : 30.12.2021
A. Podmienky súhlasu :
1. V zariadení na zhodnocovanie odpadov možno nakladať len s nasledovnými druhmi odpadov

Katalógové
Názov odpadu
číslo
18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

Kategória
odpadu
O
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2. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný

prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám a požiadať o súhlas so zmenou
prevádzkového poriadku príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
3. Prevádzkový poriadok musí byť uložený na viditeľnom mieste v prevádzkovej budove

zariadenia a všetci pracovníci zodpovední za prevádzku musia byť s ním preukázateľne
oboznámení.
B. Všeobecné ustanovenie :
Tunajší úrad môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť z vlastného podnetu alebo na návrh
účastníka konania po vykonanom konaní podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Odôvodnenie
Dňa 26. októbra 2018 požiadala spoločnosť PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 36 552 119, v zastúpení INECO s. r. o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica
tunajší úrad o udelenie súhlasu na predložený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.
V zariadení sa budú vykonávať činnosti – R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R 1 až R 11 a R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností
R 1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). Vstupným materiálom
do procesu zhodnocovania sú plastové nádoby obsahujúce hydrogénuhličitan sodný produkované
v zdravotníckych zariadeniach. Tieto odpady sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógové číslo 18 01 07 chemikálie iné ako
uvedené v 18 01 06 „O“. Výstupom budú dva druhy odpadu kategórie „O“ – 19 12 04 plasty
a guma a 19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11. Predpokladané množstvo odpadov, ktoré sa bude v zariadení
zhodnocovať je 50 t/rok.
Predložený prevádzkový poriadok spĺňa náležitosti § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Podanie žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkový poriadok zariadenia na
zneškodňovanie odpadov bolo spoplatnené vo výške 11,0 Eur podľa položky 162 písm. e) zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.
S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Zámky.
Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto
rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky:
 INECO s. r. o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

