OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2020/022179-004

22. 12. 2020

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
a prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
podľa § 97 ods. 1 písm. c), e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov
NOVIMPEX s.r.o., Šurianska cesta 62, 940 01 Nové Zámky
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, 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 právnych predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a na základe žiadosti: NOVIMPEX s.r.o.,
Šurianska cesta 62, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31105092, udeľuje:
súhlas
pre:
NOVIMPEX spol. s r. o.
Šurianska cesta 62
940 01 Nové Zámky
IČO : 31 105 092
sídlo zariadenia: Šurianska cesta 62, 940 01 Nové Zámky
I.
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kód činnosti
podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
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)
Miesto a spôsob nakladania s odpadmi, technické požiadavky zariadenia:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v jestvujúcom areáli zberne odpadov NOVIMPEX spol. s r. o.,
v kat. úz. mesta Nové Zámky, Šurianska cesta 62, 940 01 Nové Zámky. Zhodnocovanie odpadov sa uskutočňuje v
časti areálu v zastrešenom prístrešku s betónovou manipulačnou a skladovacou plochou. Hlavným dôvodom úpravy
odpadov je zmena ich objemu za účelom ich následnej prepravy. Úprava odpadu spočíva v lisovaní odpadov v
kontinuálnom lise ANIS TREND typ ATS 110-110 5VT.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Zhodnocovanie odpadov bude prebiehať podľa prevádzkového poriadku zariadenia. Areál zariadenia je oplotený,
uzamykateľný. Na prístupovej ceste do areálu sú umiestnené tabule so zákazom vstupu nepovolaným osobám.
Vjazd a vstup do areálu zariadenia je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca. Zamestnanci prevádzky
sú v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia povinní dodržiavať podmienky bezpečnosti
práce uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia, ktorý je uložený na určenom, dostupnom mieste prevádzky.
Všetci pracovníci, ktorí v zariadení pracujú sú oboznámení so všetkými náležitosťami súvisiacich s bezpečnosťou
a ochranou zdravia i majetku pri práci. Pracovníci sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami
a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia. Za dodržanie bezpečnosti a hygieny práce je zodpovedný technický
dozor – určený zamestnanec prevádzky.
A. Podmienky súhlasu :
1. Súhlas sa vydáva pre odpady zaradené 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 odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať :
Katalógové číslo odpadu – Názov odpadu – Kategória odpadu
15 01 01 obaly z papiera a lepenky - O
15 01 02 obaly z plastov- O
16 01 19 plasty - O
17 02 03 plasty - O
19 12 01 papier a lepenka - O
19 12 04 plasty a guma - O
20 01 01 papier a lepenka - O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) - O
20 01 39 plasty - O
Predpokladaná celková maximálna kapacita zariadenia je 2500 t/rok
2. Dodržiavať povinnosti uvedené v zákone o odpadoch a vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
3. V prípade ukončenia činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie
resp. zneškodnenie skladovaných odpadov v areáli prevádzky. 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. Škody na životnom prostredí v zariadení vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša prevádzkovateľ zariadenia
v plnej výške.
5. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2016 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
6. V zariadení je povolené zhodnotiť a skladovať maximálne ročnú produkciu do 4800 t odpadov.
7. Dodržiavať návod na obsluhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov ako aj zásady bezpečnosti pri práci.
II.
podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkové poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov
Podmienky súhlasu :
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1. 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.
2. Prevádzkový poriadok musí byť uložený na viditeľnom mieste v prevádzkovej budove zariadenia a všetci
pracovníci zodpovední za prevádzku musia s ním byť preukázateľne oboznámení.
Súhlas podľa bodov I.a II. sa udeľuje do 30.11.2025
B. Všeobecné ustanovenie :
Tunajší úrad môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po
vykonanom konaní podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona o odpadoch.
Odôvodnenie
Spoločnosť Novimpex spol. s r. o., Šurianska cesta 62, Nové Zámky požiadala dňa 26.11.2020 tunajší úrad o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na vydanie súhlasu na prevádzkový poriadok
zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre svoju prevádzku so sídlom Šurianska cesta 62, Nové Zámky.
Žiadosť spĺňala predpísané náležitosti. Žiadateľ priložil k žiadosti aj potvrdenie o úhrade správneho poplatku: 11.€ /podľa položky č. 162 písm. c) a 11.- € /podľa položky č. 162 písm. e), zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti, predložených dokladov
a vykonaného správneho konania zistil, že zhodnocovanie odpadov je zabezpečené v súlade s podmienkami
uvedených v zákone o odpadoch a v priebehu konania neboli preukázané dôvody, ktoré by bránili udeleniu súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlasu na prevádzkový poriadok.
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
Platnosť súhlasu je stanovená v súlade ustanovením § 97 ods. 17zákona o odpadoch.
Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné
prostredie 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 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 nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia.
Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
NOVIMPEX spol. s r.o., Šurianska cesta 62, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
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