
  

 odbor starostlivosti o životné prostredie 

   Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

 
 

 

Čís.:  OU-NZ-OSZP-2019/002731-10-Kn                                Nové Zámky dňa:  11.04.2019 

                                                                                                       Právoplatnosť: 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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 

 

u d e ľ u j e 

podľa  § 97  ods. 1  písm. c)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s ú h l a s 

 
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – „Zariadenie na zhodnocovanie 

odpadov lisovaním“, 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) 

pre  

PolyStar, s. r. o. 

Slovenská 13A 

940 01 Nové Zámky 

IČO: 36 552 119 
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Prevádzka 

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 

04 02 09 
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný 

textil, elastomér, plastomér) 
O 

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O 

09 01 08 
fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo 

zlúčeniny striebra 
O 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 

12 01 21 
použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako 

uvedené v 12 01 20 
O 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 09 obaly z textilu O 

15 02 03 
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a 

ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 
O 

19 12 04 plasty a guma O 

19 12 12 

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov                          

z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené     

v 19 12 11 

O 

 

Celkové množstvo odpadov, ktoré sa budú v zariadení zhodnocovať  je 1 700 ton za rok. 

 

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:  

  

 Jedná sa o zariadenie na zhodnocovanie odpadov umiestnené v  Nových Zámkoch          

na ulici Slovenská 13A. Zariadenie na úpravu odpadov lisovaním je tvorené autonómnym 

lisovacím kontajnerom BERGMAN MPB 907 SN. Zariadenie pozostáva z nasledovných 

pracovných častí: spínacia skrinka, hydraulický agregát, piest lisu, lisový štít, lisovací priestor, 

kontajnerová časť, dverný záves a vyprázdňovacie dvere. Na základe konštrukčného 

prevedenia lisového štítu je zariadenie vhodné aj na lisovanie odpadov s relatívne veľkými 

rozmermi. Odpady z jestvujúceho zariadenia na zber budú v primeranom množstve 

zodpovedajúcom jednému plneniu lisovacieho kontajnera (cca 7 m3) premiestnené 

v prenosnom kontajneri vhodných rozmerov priamo k lisovaciemu kontajneru. Z prenosného 
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kontajnera budú odpady ručne nadávkované do lisovacieho kontajnera. Po ukončení jedného 

lisovacieho cyklu sa lisovací kontajner nadvihne pomocou Hákového nakladača MEC SC 207 

L, tak aby vznikol dostatočný spád. Zlisovaný odpad vlastnou váhou vypadne do vopred 

pripraveného prenosného kontajnera.       

 Pri nakladaní s odpadmi sa bude dbať o oddelenú manipuláciu s jednotlivými druhmi 

odpadov, tak aby nedochádzalo k zmiešavaniu jednotlivých druhov odpadu – zlisované budú 

vždy len odpady jedného druhu. Zhromažďovanie v Sklade odpadov bude oddelené podľa 

druhov odpadu.          

 Úpravou odpadu v zariadení na zhodnocovanie nevzniknú nové druhy odpadu. 

Zlisované odpady budú na základe obchodných zmlúv odovzdávané na ďalšie materiálové 

zhodnotenie oprávneným organizáciám.   

  

Zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva.  
 

 

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:  
 

Areál zariadenia je oplotený, uzamykateľný a zabezpečený proti vniknutiu 

nepovolených osôb. Vjazd a vstup do areálu zariadenia je možný iba so súhlasom 

zodpovedného zamestnanca. Všetci pracovníci, ktorí v zariadení pracujú sú oboznámení              

so všetkými náležitosťami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci, 

s evidenciou do zápisníkov bezpečnosti. Pracovníci sú vybavení pracovnými ochrannými 

pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia. Pracovníci, ktorí  sa 

na prevádzke pohybujú, sú povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia súvisiace 

s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie. 

 

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 a vyhláške MŽP SR                  

č. 373/2015 Z. z.  o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní 

s vyhradenými prúdmi odpadov.  

2. Žiadateľ musí mať súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia                                     

na zhodnocovanie odpadov  podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2  a 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.  
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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 o odpadoch, platnosť súhlasu sa udeľuje do  

31.12.2023 
 

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) a b) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca 

platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané alebo  zánikom zariadenia, na ktorého činnosť 

bolo vydané, alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa § 

114 ods.4 zákona o odpadoch.  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. 

    

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 18.12.2018 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 lisovaním), 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.   

Pre  nedostatky  v  podaní bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania listom č. OU-

NZ-OSZP-2019/002731-02-Kn zo dňa 21.01.2019, aby žiadosť doplnil o zmluvu                         

na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré sa 

v zariadení zhodnocujú  zmysle § 21 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 371/2015 z. z. , ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  a o bezpečnostné opatrenia                         

pri prevádzke zariadenia  alebo pri výkone činnosti a konanie prerušil rozhodnutím č. OU-NZ-

OSZP-2019/002731-03-Kn zo dňa 21.01.2019. Po doplnení podania dňa 04.02.2019  

a 13.02.2019 bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania začatie konania vo veci 

vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Oznámením 

o začatí konania č. OU-NZ-OSZP-2019/002731-06-Kn zo dňa 20.02.2019 správny orgán 

nariadil ústne pojednávanie na deň 07.03.2019 v sídle zariadenia na zhodnocovanie odpadov.  

Z ústneho pojednávania dňa 07.03.2019 bola napísaná zápisnica, v ktorej sa  účastník 

konania – Mesto Nové Zámky vyjadril, že do 7 kalendárnych dní dodá stanovisko za Mesto 
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Nové Zámky.  Stanovisko bolo doručené správnemu orgánu 13.03.2019. Mesto Nové Zámky 

v stanovisku uvádza nasledovné: 

„Na základe znenia žiadosti  o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia                 

na zhodnocovanie odpadov má byť predmetom zhodnocovania odpad kategórie – ostatné 

odpady činnosťou R12 a R13, pričom sa plánuje zhodnocovať odpad v rozsahu 14-tich druhov, 

tvoriacich samostatné kategórie. 

Zhodnocovanie, vrátane recyklácie, resp. všetky činnosti nad rámec dočasného 

uloženia odpadu po dobu jeho prípravy na odvoz, ďalej nad rámec zneškodňovania 

(sterilizovania) odpadov pochádzajúcich zo zdravotníckych zariadení areálu FNsP Nové 

Zámky, považujeme kategoricky za činnosti, ktoré nespadajú pod súhrn dovolených činností, 

ktoré možno na dotknutom území v súlade s ustanoveniami platného územného plánu mesta 

vykonávať. 

Zhodnocovanie je priamo klasifikované ako druh funkcie, nesúvisiacej , resp. 

nezlučiteľnej s funkciami stanovenými formou súhrnu činností pri jednotlivých kategóriách 

príslušných regulatívov pre dotknutú oblasť.„ 

 

Listom č. OU-NZ-OSZP-2019/002731-09-Kn zo dňa 22.03.2019 správny orgán 

oboznámil podľa §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania  s podkladmi pre vydanie 

rozhodnutia, ako i so spôsobom ich zistenia za účelom možnosti vyjadriť sa k nim.  Do doby 

vydania tohto rozhodnutia tunajší úrad neprijal žiadne nové pripomienky ani námietky                  

ku konaniu. 

 

Predmetom danej žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov je „Zariadenia na zhodnocovanie odpadov lisovaním“, umiestnené na ulici Slovenská 

13A v Nových Zámkoch. V zariadení sa budú zhodnocovať ostatné odpady produkované 

v zdravotníckych zariadeniach. Úpravou odpadu v zariadení na zhodnocovanie nevzniknú nové 

druhy odpadov. Zhodnocovanie odpadu lisovaním sa bude uskutočňovať za účelom zníženia 

objemu odpadu, vzhľadom k tomu sa znížia prevádzkové náklady pri následnom spracovaní 

a preprave. Znížením prepravovaného objemu odpadov dôjde zároveň aj k zníženiu emisií z ich 

prepravy. 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie námietku ohľadom 

rozporu činnosti zhodnocovania s územným plánom Mesta Nové Zámky zamieta, nakoľko 

podľa dostupného územného plánu Mesta Nové Zámky, je v predmetnej lokalite                                 

v urbanistickom bloku 20-03 uvedené ponechanie  možností zariadení na skladovanie, 

spracovávanie a distribúciu odpadov produkovaných v zdravotníctve, t. j. spracovávanie 

obyčajných, ale aj nebezpečných zdravotníckych odpadov v súčasnom areáli, resp. pri jeho 

rozšírení pri zabezpečení adekvátnych hygienických požiadaviek.  Predmetná činnosť je podľa 

zákona o odpadoch definovaná ako činnosť  zhodnocovania odpadov v zmysle § 3 ods. 13 a       

§ 5 ods. 2. Podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch sa bude jednať o zhodnocovanie činnosťou R 

12 a R 13.  Pri tejto činnosti nevznikajú nové druhy odpadov, dôjde len k zníženiu ich objemu. 

Zlisované odpady budú odovzdávané oprávnenej organizácii na ďalšie zhodnotenie, resp. 

zneškodnenie.  

 

Žiadosť bola na základe výzvy doplnená  v zmysle výzvy o zmluvu medzi žiadateľom 

a spoločnosťou Duslo a. s. Šaľa o spaľovaní odpadov v spaľovni nebezpečných odpadov 

v Duslo a. s., zmluva o dielo 63 15 08 0037 a o rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia 

vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia č. 6099-
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32772/37/2012/Bal/720080103/Z6 zo dňa 19.11.20012 na povolenie činnosti v prevádzke 

„Spaľovňa odpadu“. 

 

 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 je aj výpis z obchodného registra a prevádzkový poriadok. 

 

Predmetom žiadosti sú odpady, ktoré žiadateľ  bude odoberať od pôvodcov a držiteľov 

odpadov zo zdravotníckych zariadení a následne zhodnocovať mechanickou úpravou - 

lisovaním. Kapacita zariadenia, miesto a rozsah  nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené 

tak, ako  v podanej  žiadosti.  

 

Platnosť súhlasu je  stanovená v súlade  ustanovením § 97 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa 

ustanovenia § 97ods. 17 platnosť súhlasu je možné predĺžiť 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.  

 

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.  

 

P o u č e n i e 
 

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 cestou elektronickej schránky: 

- INECO s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica 

- Mesto Nové Zámky - primátor mesta  

 
 
 

 
 

 

Ing. Peter Kosztolányi 

vedúci odboru 

 


