
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2021/018136-003

Nové Zámky
08. 11. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / PolyStar,
s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 119, zastúpená splnomocneným zástupcom - INECO,
s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie
10, Nové Zámky

Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona 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 predpisov v súlade s ustanoveniami § 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, IČO: 36 738 379

I. r u š í

podľa § 114 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie číslo č. OU-NZ-OSZP-2018/017341-05-Hr zo dňa 13.12.2018 vydané pre PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A,
Nové Zámky, IČO: 36 552 119 – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – katalógové
číslo 18 01 07,

II. udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 18 01 07", kód
činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:

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

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
Slovenská 13 A, Nové Zámky

Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 12 a R 13 sa vydáva pre ostatný odpad zaradený podľa Prílohy č.1
k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov - druh
a kategória odpadu s ktorým sa v zariadení bude nakladať:

Kat. číslo - Názov odpadov - Kategória
18 01 07 - chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 - O

Celkové množstvo odpadov za rok: 50 ton

Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:

Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov - „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 18 01 07" sa nachádza
na Slovenskej ulici 13A v katastrálnom území Nové Zámky.

Nakladanie s odpadmi bude pozostávať zo zhodnocovania odpadov katalógového čísla 18 01 07, činnosťami
uvedenými v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pod položkami -
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).

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Vstupným materiálom do procesu zhodnocovania sú plastové (HDPE) nádoby, obsahujúce hydrogénuhličitan sodný
(NaHCO3) produkované v zdravotníckych zariadeniach. Uvedený odpad neobsahuje infekčné látky, ktoré by mohli
vyvolať choroby zvierat a ľudí, a nemá ani iné nebezpečné vlastnosti, ktoré by vyžadovali zaradenie do kategórie
nebezpečných odpadov. Vstupný odpad bude privážaný do Skladu odpadov (Zariadenie na zber v prevádzke
spoločnosti PolyStar, s.r.o.) pomocou vlastných dopravných vozidiel.

Úprava bude pozostávať z jednoduchého porušenie celistvosti plastovej nádoby pomocou ručnej páky tak, aby
bolo možné vysypať obsah do pripravenej označenej nádoby. Výstupom z procesu úpravy budú dva druhy odpadu
kategórie "O":
- plastová fľaša - kat. č. 19 12 04 - plasty a guma - O
- sóda bikarbóna - kat. č. 19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu
iné ako uvedené v 19 12 11 - O.

Pri nakladaní s výstupnými odpadmi sa bude dbať o oddelenú manipuláciu s jednotlivými druhmi odpadov, tak
aby nedochádzalo k zmiešavaniu jednotlivých druhov odpadov - budú zhromažďované v oddelených označených
nádobách. Uvedené odpady budú na základe zmlúv odovzdávané na ďalšie materiálové zhodnotenie oprávneným
organizáciám.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Vjazd a vstup do areálu zariadenia je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca. Pri výkone vstupnej
kontroly pri preberaní odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadu sa kontroluje kompletnosť a správnosť
požadovaných dokladov a údajov uvedených v predložených sprievodných dokladoch k preberaným odpadom, ako
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aj iných zmluvne dohodnutých podmienok preberania odpadu. Vykoná sa kontrola množstva dodaného odpadu a
vizuálna kontrola správnosti triedenia dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach
a zložené odpadu.
Všetci pracovníci, ktorí v zariadení pracujú sa zúčastňujú školenia o opatreniach pre prípad havárie. Všetky
havarijné prostriedky určené havarijným poriadkom sú umiestnené vo vyhradených obaloch a určených miestach v
prevádzkových priestoroch a v sklade nebezpečných odpadoch. V prípade vzniku havárie sa postupuje v súlade s
vypracovaným plánom opatrení pre prípad havárie.

Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať povinnosti uvedené v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.
2. Pri spracovaní odpadov dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
3. V prípade ukončenia činnosti zariadenia je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,
ktoré prevzal na zhodnotenie, v inom vhodnom zariadení. Ku dňu ukončenia prevádzky nesmú byť v samotnom
zariadení žiadne odpady. Ukončenie prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému
orgánu odpadového hospodárstva najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia prevádzky.
4. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
5. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
6. Škody na životnom prostredí v zariadení vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša prevádzkovateľ zariadenia
v plnej výške.

Platnosť súhlasu:

Podľa ustanovenia § 97 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, platnosť súhlasu sa udeľuje

do 31. 10. 2026.

Platnosť súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch, 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 (§ 97 ods.
17 zákona o odpadoch).

Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom
zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.
Podľa § 114 ods. 1 písm. a/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 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.

Odôvodnenie
Dňa 30.09.2021 požiadala spoločnosť PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 119,
zastúpená splnomocneným zástupcom - INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36
738 379 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov 18 01 07), sídlo zariadenia: Slovenská 13 A, Nové Zámky, v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom zhodnocovania odpadov v existujúcom areáli prevádzky spoločnosti na Slovenskej ul. 13A v Nových
Zámkoch bude zhodnocovanie odpadov činnosťou - R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z
činností R1 až R11 a R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku). Vstupným materiálom do procesu zhodnocovania sú plastové (HDPE)
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nádoby, obsahujúce hydrogénuhličitan sodný (NaHCO3) 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 z procesu úpravy 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.

Žiadosť spĺňala predpísané náležitosti v zmysle § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadateľ priložil k žiadosti aj správny poplatok vo výške 11,00 Eur podľa
položky 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Súčasťou žiadosti sú nasledovné prílohy:
- kópia Zmluvy o zbere odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie uzatvorenej so spoločnosťou ALBACENTRUM
s.r.o. zo dňa 12.04.2019,
- kópia Zmluvy o dielo 63 21 08 0003 uzatvorenej so spoločnosťou Duslo, a.s. zo dňa 31.12.2020,
- kópia Plnomocenstva pre spoločnosť INECO, s.r.o. zo dňa 03.01.2018,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- Prevádzkový denník zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
a § 113 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznámil dňa 11. októbra 2021 začatie konania s tým, že v uvedenej veci upustil od ústneho pojednávania
nakoľko sa jedná o jestvujúcu prevádzku a prijaté podklady boli dostatočné na vydanie rozhodnutia vo veci.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do
7 dní od doručenia oznámenia o zahájení konania. Do doby vydania tohto rozhodnutia tunajší úrad neprijal žiadne
pripomienky ani námietky ku konaniu.

Kapacita zariadenia, 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.

S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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 právnych predpisov, možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia
na Okresný úrad Nové Zámky.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11  Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky, Slovenská republika


