
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2022/021839-003

Nové Zámky
15. 11. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

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 13 A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 119, udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – „Zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov
skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu“ /ďalej len
zariadenie na zhodnocovanie odpadov/, 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 13 A
940 01 Nové Zámky
IČO: 36 552 119

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky – prevádzkový objekt s parnými
sterilizátormi

Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 sa vzťahuje na nasledovné odpady zaradené podľa prílohy
č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Kat. číslo - Názov odpadu - Kategória odpadu - Množstvo odpadu t/r
18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
- N - 3 560 t/rok
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18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
- N - 40 t/rok

08 03 18 - odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 - 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 07 - obaly zo skla - 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
16 05 09 - vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 - O
18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03 - O
18 01 04 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky - O
18 01 07 - chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 - O
18 01 09 - liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 - O
18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02 - O
18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy - O
18 02 06 - chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 - O
18 02 08 - liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 - O

Predpokladané množstvo ostatných odpadov, ktoré sa budú v zariadení zhodnocovať - 900 t/rok

Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:

Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa nachádza na Slovenskej ulici 13 A -prevádzkový objekt s
parnými sterilizátormi v katastrálnom území Nové Zámky.
Nakladanie s vyššie uvedenými odpadmi bude pozostávať zo zhodnocovania odpadov, 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:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v prevádzkových priestoroch k tomu upravených v oddelenej
časti budovy na Slovenskej ulici 13 A v Nových Zámkoch. Vstupným materiálom do procesu sterilizácie je zmes
rôznych odpadových materiálov produkovaných v rôznych zdravotníckych alebo veterinárnych zariadeniach.

V zariadení budú umiestnené 2 ks sterilizátorov typu ECODAS T 2000, francúzskeho výrobcu ECODAS S.A.S.,
ktoré pracujú pri sterilizačnej teplote 138°C. V sterilizátore je integrovaný drvič, ktorý vstupné odpady najskôr
dôkladne podrví a fáza sterilizácie nasleduje až po ukončení tohto procesu. Mikrobiálna inaktivácia sa pohybuje
na úrovni 8 log10. Parný sterilizátor ECODAS T 2000 má vstupnú objemovú kapacitu na úrovni 2 000 l/cyklus,
čo predstavuje priemernú procesnú hmotnostnú kapacitu od 200 – 300 kg/hod. Vložený odpad sa pred vlastnou
sterilizáciou v zariadení podrví pomocou integrovaného drviča. Dôsledkom takejto manipulácie s odpadom je
to, že priamym výstupom procesu zariadenia ECODAS je odpad s katalógovým číslom 19 12 12 - iné odpady
vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 „O“ a nie je
potrebné následné drvenie. Súčasťou zariadenia sú aj mobilné vyklápače nádob MVN-440MTC2800-2,2.1V0 a
MVN-550MTC2900-2,2.1V0
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Kapacitné podmienky sú také, že infekčný odpad dopravený od držiteľov je možné priamo upravovať v
sterilizačných zariadeniach. Procesy sterilizácie sú riadené priemyselnými počítačmi s dotykovou obrazovkou s
nastaveným programom sterilizácie a jeho správnosť je kontrolovaná dodávateľom technológie. V celom procese
nedochádza k znečisťovaniu ovzdušia a ani vôd.

Spoločnosť PolyStar, s.r.o. disponuje s menším príručným skladom vyhradeným a prispôsobeným na skladovanie
uvedených odpadov bezprostredne pred ich sterilizáciou, ktorý je situovaný na parc. č. 2733/42 na adrese Slovenská
13 A, Nové Zámky a skladovacím priestorom o výmere 20 m2.

Manipulačná plocha pri príručnom sklade je využívaná na pristavenie vozidiel a veľkokapacitných kontajnerov na
odpad od držiteľov odpadov, z ktorých sú odpady priamo dávkované do parných sterilizátorov.

Na odvoz vzniknutého odpadu v zariadení na zhodnocovanie odpadov slúžia veľkokapacitné kryté kontajnery na
vysterilizovaný odpad. Preprava odpadov je zabezpečená vlastnými vozidlami spoločnosti PolyStar, s.r.o., ako aj
vozidlami držiteľov odpadov na základe vydaných právoplatných súhlasov na prepravu nebezpečných odpadov
uskutočňovanej v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

1. Pred začatím samotnej obsluhy parných sterilizátorov sa všetci pracovníci musia oboznámiť s návodom na obsluhu
vrátane jeho príloh. O zaškolení zamestnancov musí byť vyhotovený záznam. Použitie iným spôsobom, ako uvádza
výrobca je zakázané a rovnako aj vykonávanie svojvoľných zmien parných sterilizátorov.
2. Parné sterilizátory ECODAS T 2000, ako aj mobilné vyklápače nádob MVN môžu obsluhovať len pracovníci
starší ako 18 rokov, spôsobilí, preškolení a poverení obsluhou zariadenia. Osoby, ktoré nie sú poverené obsluhou
parných sterilizátorov majú zákaz vstupu do priestorov kde sú parné sterilizátory umiestnené. Osoby obsluhujúce
pracovisko s parnými sterilizátormi sú povinné dbať na bezpečnostné nápisy, svetelné a zvukové signály a s parnými
sterilizátormi môžu pracovať iba za dobrej viditeľnosti, prípadne pri zabezpečení umelého osvetlenia. Údržbu a
čistenie parných sterilizátorov môžu uskutočňovať iba za podmienok, keď sú parné sterilizátory vypnuté a je zaistený
hlavný vypínač a elektrický prúd je odpojený.
3. Je zakázané prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov s akoukoľvek poruchou v konštrukcii alebo
v mechanizme parných sterilizátoroch a bez bezpečnostných prvkov parných sterilizátorov. Výmenu poškodených
dielov zariadenia je nutné zveriť odborníkovi alebo výrobcovi zariadenia. Môžu byt' použité iba originálne diely.
4. Je zakázané prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov pod vplyvom alkoholu, drog alebo akýchkoľvek
liekov, ktoré môžu znižovať pozornosť a schopnosť reakcie.
5. V blízkosti priestoru zariadenia je zakázané akékoľvek skladovanie horľavých látok, fajčenie a hasenie
elektrických zariadení vodou (nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom). Všetci pracovníci musia používať
povinne pracovné pomôcky (pevná obuv, pracovné oblečenie, rukavice a ochranný štít na tvár), čo pravidelne
kontroluje externý bezpečnostný technik.

Podmienky súhlasu:

1) V zariadení na zhodnocovanie odpadov je zakázané zhodnocovať všetky ľudské amputáty, orgány a ich časti,
ľudské plody, placenty, extrahované zuby, vyoperované tkanivá, urinálne vrecká s obsahom, drobný anatomický
odpad (vlasy, nechty, zuby...), uhynuté zvieratá, kadávery, násadové vajcia, krvné vrecia a krvné konzervy okrem
18 01 03.
2) Zhodnocovať sa môžu len odpady, ktoré majú iba jednu nebezpečnú vlastnosť – HP 9 – infekčnosť.
3) V zariadení sa môže zhodnocovať iba odpad produkovaný zdravotníckych alebo veterinárnych zariadeniach.
4) Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého
katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu
a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania.
5) Následné nakladanie s odpadmi je prípustné len v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov, ktoré majú vydaný
súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 - Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným
spôsobom.
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6) Kontajner určený pre skladovanie upraveného odpadu musí byť vybavený tak, aby trvale znemožňoval prístup
nepovolaných osôb k upravenému odpadu, resp. neumožnil styk odpadu s hlodavcami a potulnými zvieratami. V
prípade šírenia zápachu z kontajnera zabezpečiť okamžitý odvoz upraveného odpadu.
7) Dopravu odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonávať dopravnými prostriedkami vyhovujúcim
ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí.
8) V prípade ukončenia činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie
odpadov, ktoré prevzal na zhodnotenie v inom vhodnom zariadení na zhodnocovanie odpadov. Ku dňu ukončenia
prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov nesmú byť v príručnom sklade, sklade odpadov a ani v samotnom
objekte parných sterilizátoroch žiadne nebezpečné odpady ani odpady po úprave, ktoré musia byť odvezené na
zhodnotenie. Ukončenie prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný písomne
oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia jeho
prevádzky.
9) Zásoba nebezpečných odpadov určených na zhodnotenie nesmie v príručnom sklade a v sklade odpadov prekročiť
kapacitu skladu.
10) Prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov podľa schváleného prevádzkového poriadku.
11) Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, Vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
12) Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
13) Škody na životnom prostredí v zariadení na zhodnocovanie odpadov vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša
prevádzkovateľ zariadenia v plnej výške.
14) Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia strácajú platnosť rozhodnutia č. OU-NZ-
OSZP-2021/013515-005 zo dňa 06.08.2021 a OU-NZ-OSZP-2021/016940-003 zo dňa 06.10.2021.

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. 2027.

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 30.09.2022 požiadala spoločnosť PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552
119 o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (Zariadenie na zhodnocovanie
nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho
výskumu), sídlo zariadenia: Slovenská 13 A, Nové Zámky (prevádzkový objekt s parnými sterilizátormi), 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.
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Zariadenie je umiestnené na pozemkoch parcelné čísla 2733/35, 2733/36, 2733/42 a 2733/43 v existujúcom objekte,
na Slovenskej ulici 13 A v Nových Zámkoch. V zariadení sú umiestnené 2 ks sterilizátorov typu ECODAS T 2000,
francúzskeho výrobcu ECODAS S.A.S., ktoré pracujú pri sterilizačnej teplote 138°C. Nakladanie s odpadmi bude
pozostávať zo zhodnocovania odpadov, činnosťami: 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).

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 Rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 6185/2021-1.7/pb, 13747/2021, 18166/2021-int. zo dňa 06.04.2021,
v ktorom bolo rozhodnuté, že zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie efektívnosti zariadenia na úpravu odpadov“
sa nebude posudzovať,
- kópia Zmluvy o dielo 63 22 08 0013 uzatvorenej so spoločnosťou Duslo, a.s. zo dňa 31.12.2021,
- kópia Zmluvy č. 1098/50/2018 o nakladaní s odpadom uzatvorenej so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu
a.s. v skratke OLO a.s. zo dňa 01.02.2018,
- kópia Dodatku č. 1098/50/2018-3 ku zmluve č. 1098/50/2018 o nakladaní s odpadom uzatvorenej so spoločnosťou
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. zo dňa 05.05.2020,
- kópie Identifikačných listov nebezpečných 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 17. októbra 2022 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.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladov doručených
žiadateľom, všeobecne známych skutočností a na základe skutočností zistených pri úradnej činnosti dospel k záveru,
že boli splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

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
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IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A , 940 01  Nové Zámky, Slovenská republika
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 1, 940 02  Nové Zámky, Slovenská republika


