
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NZ-OSZP-2022/021840-003

Nové Zámky
03. 11. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti

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

u d e ľ u j e

podľa § 97 ods. 1 písm. n) 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 odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti pre:

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

prevádzky:
- Slovenská 13 A, Nové Zámky
- Slovenská 11, Nové Zámky
- Továrenská 1, parc. č. KN-C 3455/7, k. ú. Šurany

Súhlas sa vzťahuje na odpady vhodné na využitie v domácnosti:

Kat. číslo - Názov odpadu - Kategória - Množstvo odpadu t/r
02 01 10 - odpadové kovy - O - 3 t/rok
12 01 17 - odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 - O - 3 t/rok
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky - O - 7 t/rok
15 01 02 - obaly z plastov - O - 3 t/rok
15 01 03 - obaly z dreva - O - 5 t/rok
15 01 04 - obaly z kovu - O - 5 t/rok
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15 01 05 - kompozitné obaly - O - 5 t/rok
15 01 07 - obaly zo skla - O - 5 t/rok
15 01 09 - obaly z textilu - O - 2 t/rok
15 02 03 - absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 - O - 2 t/rok
17 02 01 - drevo - O - 8 t/rok
17 02 02 - sklo - O - 5 t/rok
17 04 01 - meď, bronz, mosadz - O - 5 t/rok
17 04 02 - hliník - O - 5 t/rok
17 04 03 - olovo - O - 5 t/rok
17 04 04 - zinok - O - 5 t/rok
17 04 05 - železo a oceľ - O - 5 t/rok
17 04 06 - cín - O - 5 t/rok
17 04 07 - zmiešané kovy - O - 5 t/rok

Účel na ktorý sa odpady odovzdávajú:

- 02 01 10 odpadové kovy - uskladnenie napr. krmiva pre domáce zvieratá, využitie ako polievacie nádoby, na stavbu
kovových nábytkov, postelí,
- 12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 - stavebný materiál, využitie ako podstielka
pre domáce a exotické zvieratá,
- 15 01 01 obaly z papiera a lepenky - uskladnenie vecí a materiálov, využitie ako palivo,
- 15 01 02 obaly z plastov - uskladnenie napr. krmiva pre domáce zvieratá, nádoby na uskladnenie tekutých
materiálov, polievacie nádoby,
- 15 01 03 obaly z dreva - využitie ako palivo, stavanie drevených stavieb, postelí nábytku,
- 15 01 04 obaly z kovu - uskladnenie napr. krmiva pre domáce zvieratá, využitie ako polievacie nádoby, na stavbu
kovových nábytkov, postelí,
- 15 01 05 kompozitné obaly - uskladnenie napr. krmiva pre domáce zvieratá,
- 15 01 07 obaly zo skla - uskladnenie napr. krmiva pre domáce zvieratá, polievacie nádoby,
- 15 01 09 obaly z textilu - uskladnenie napr. krmiva pre domáce zvieratá, využitie ako absorbenty, dekorácie,
- 15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 - využitie
ako absorbenty,
- 17 02 01 drevo - využitie ako stavebný, resp, obkladový materiál, na výrobu postelí, nábytku, energetické
zhodnotenie - ako palivo,
- 17 02 02 sklo - využitie na domáce zasklievanie, výroba zimných záhrad, skleníkov, využitie opravy okien,
- 17 04 01 meď, bronz, mosadz - využitie na domácu výrobu rôznych predmetov a opravu zariadení, odpad sa bude
odovzdávať ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy,
- 17 04 02 hliník - využitie na domácu výrobu rôznych predmetov, súčiastok, opravu zariadení, odpad sa bude
odovzdávať ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy,
- 17 04 03 olovo - využitie na domácu výrobu predmetov, súčiastok, opravu zariadení, odpad sa bude odovzdávať
ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy,
- 17 04 04 zinok - využitie na domácu výrobu predmetov, súčiastok, opravu zariadení, odpad sa bude odovzdávať
ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy,
- 17 04 05 železo a oceľ - využitie na domácu výrobu predmetov, súčiastok, opravu zariadení, odpad sa bude
odovzdávať ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy,
- 17 04 06 cín - využitie na domácu výrobu rôzneho nábytku, súčiastok, domáce cínovanie, opravu zariadení, odpad
sa bude odovzdávať ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy,
- 17 04 07 zmiešané kovy - využitie na domácu výrobu rôzneho nábytku, súčiastok, opravu zariadení, odpad sa bude
odovzdávať ako nefinančná výpomoc zamestnancom firmy.

Miestom odovzdávania sú zariadenia spoločnosti PolyStar, s.r.o. na adresách:
- Slovenská 13 A, Nové Zámky
- Slovenská 11, Nové Zámky
- Továrenská 1, parc. č. KN-C 3455/7, k. ú. Šurany

Podmienky súhlasu:
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1. Držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odovzdaných odpadov.
2. Odpady vhodné na využitie v domácnosti budú odovzdávané do domácností len na území miest: Hurbanovo,
Nové Zámky, Šurany a na území obcí: Bánov, Dvory nad Žitavou, Rastislavice.
3. Držiteľ odpadu môže odovzdať iba odpad vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec
určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu a odpadu uvedeného v § 14 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky č.
OU-NZ-OSZP-2019/001092-08-Hr zo dňa 29.01.2019.

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
Spoločnosť PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 552 119 požiadala dňa 30. septembra 2022
tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

Žiadateľ priložil k žiadosti správny poplatok vo výške 11,0 Eur podľa položky 162 písm. o) zákona č. 145/1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.

Predložená žiadosť obsahovala náležitosti podľa § 34 ods. 1 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

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 14. októbra 2022 začatie konania s tým, že v uvedenej veci upustil od ústneho pojednávania
nakoľko 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.
Účastníci konania v určenej lehote nedoručili žiadne písomné pripomienky.

Z výsledkov preskúmania podkladov sa zistilo, že účelom nakladania s odpadmi je fyzické nakladanie s odpadmi -
ich odovzdávanie na využívanie v domácnosti na účely využitia, čím sú splnené zákonné podmienky pre udelenie
súhlasu na odovzdávanie odpadov.

S prihliadnutím na vyššie uvedené 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 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
PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A , 940 01  Nové Zámky, Slovenská republika
Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01  Hurbanovo, Slovenská republika
Mesto Nové Zámky, Školská ulica 14, 940 52  Nové Zámky, Slovenská republika
Mesto Šurany, Nám. hrdinov 1, 942 01  Šurany, Slovenská republika
Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01  Bánov, Slovenská republika
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31  Dvory nad Žitavou, Slovenská republika
Obec Rastislavice, Rastislavice 27, 941 08  Rastislavice, Slovenská republika


