
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2021/018134-002

Nové Zámky
10. 11. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov /
PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 119, v zastúpení spoločnosťou INECO s. r. o.,
Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica, IČO: 36 738 379

Výrok
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, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, udeľuje

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších právnych predpisov, na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov -
„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov 18 01 07", kód činnosti:

R12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
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
sídlo zariadenia: Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky

Podmienky súhlasu:
1. V zariadení na zhodnocovanie odpadov možno zhodnocovať činnosťou R12 a R13 len nasledovný druh odpadov
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:
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Kat. číslo - Názov odpadov - Kategória
18 01 07 - chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 - O

Celkové množstvo odpadov, ktoré sa budú v zariadení zhodnocovať: 50 t/rok

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.

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. septembra 2021 požiadala spoločnosť PolyStar, s.r.o., Slovenská 13A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552
119, v zastúpení spoločnosťou INECO s. r. o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 tunajší
úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.

Predložený prevádzkový poriadok spĺňa náležitosti § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Súčasťou žiadosti je Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov - prevádzka „Zariadenie na
zhodnocovanie odpadov 18 01 07", evidenčné číslo: PP-OH-09/2021-R a kópia Plnomocenstva pre spoločnosť
INECO, s.r.o. zo dňa 03. 01. 2018.

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 tohto
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, odbor starostlivosti o životné prostredie. 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


