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Rozhodnutie
podľa § 97 ods. 1 písm. e/ zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej OÚ Nitra), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 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 § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti
podanej dňa 30. 09. 2021 u d e ľ u j e právnickej osobe:

ENVI – GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky (IČO 31 434 347)

s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. e/ zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.

Druh a kategória odpadov:
A/ V zariadení je možné zhodnocovať nasledovné druhy odpadov zaradené podľa prílohy č. 1 písm. B/ Vyhlášky
MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória odpadu
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
20 01 25 jedlé oleje a tuky O

Miesto prevádzkovania zariadenia: Korytovská 20, Lužianky

Vykonávaná činnosť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (príloha č. 1):
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).
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Spôsob nakladania s odpadmi
Do zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú preberané odpady od ich pôvodcov a držiteľov. Jedná sa
predovšetkým o odpadové potraviny a jedlé oleje a tuky z internetového predaja, veľko-obchodu a maloobchodu,
od výrobcov potravín, či z gastro-priemyslu, ako aj odpady od fyzických osôb a z obcí. Zhodnocovanie odpadových
potravín a zhodnocovanie jedlých olejov a tukov, sú navzájom súvisiace činnosti, keďže nedôsledným triedením u
pôvodcov dochádza často k zmiešavaniu týchto druhov odpadov. V zariadení budú tieto odpady doriedené a následne
ďalej spracované.
Nakladanie s odpadmi kategórie O – ostatný odpad spočíva v úprave tuhých aj kvapalných odpadových potravín,
zabalených v sklenených obaloch. Tieto obaly budú v zariadení manuálne otvárané a ich obsah bude zhromažďovaný
vo vyhovujúcich uzatvárateľných nádobách, podľa zloženia a charakteru odpadových potravín (napríklad v
IBC kontajneroch). Odpadové jedlé oleje a tuky budú do zariadenia preberané predovšetkým v sklenených a
plastových obaloch. Obaly budú rovnako manuálne otvárané a ich obsah bude zhromažďovaný vo vyhovujúcich
uzatvárateľných nádobách (napríklad v IBC kontajneroch).
Takto upravený odpad bude odovzdávaný zmluvnému odberateľovi na ďalšie zhodnotenie činnosťou R3
– Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov). Odpady z obalov budú zhromažďované
samostatne a odovzdávané na zhodnotenie oprávnenej osobe, alebo zhodnotené priamo žiadateľom v zariadení na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R3.
Ako súčasť procesu zhodnocovania odpadov, a tiež z dotriedenia odpadov prijatých do zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, bude v zariadení vznikať odpadová zmes rôznorodého zloženia (napr. plastové a papierové obaly, plastové
a kovové viečka a uzávery, a iné). Tento odpad bude ďalej zhodnocovaný oprávnenou osobou, alebo ukladaný na
skládke odpadov.

Platnosť súhlasu:
Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu sa udeľuje do 30. 09. 2026.
Platnosť súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 17 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.
18 zákona o odpadoch).

Tento súhlas nadväzuje na
- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného OÚ Nitra udelené pod č. j.: OU-NR-
OSZP3-2021/035275 – 04 zo dňa 04. 10. 2021.

Odôvodnenie
Dňa 30. 09. 2021 požiadala spoločnosť ENVI – GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, Lužianky (ďalej len žiadateľ)
o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1
písm. e) zákona o odpadoch pre prevádzku na Korytovskej 20 v Lužiankach.
Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti v zmysle zákona o odpadoch a 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.
Správny poplatok vo výške 11 eur podľa položky 162 e) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený e-kolkom.
Tento súhlas nadväzuje na súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaného OÚ Nitra
udelené pod č. j.: OU-NR-OSZP3-2021/035275 – 04 zo dňa 04. 10. 2021. Platnosť tohto súhlasu je v súlade s
platnosťou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené také skutočnosti, ktoré
by bránili udeleniu súhlasu, a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská , 951 41  Lužianky, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina, 949
01 Nitra 1


