
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NR-OSZP3-2021/009700-004

Nitra
04. 02. 2021

Rozhodnutie
podľa §-u 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 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 ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) 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 (ďalej
len zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) 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 18. 01. 2021 udeľuje právnickej osobe:

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

podľa §-u 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch

S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Sídlo zariadenia na zber: Korytovská 20, 951 41 Lužianky

Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov zaradených podľa prílohy č. 1 písm. B/ Vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

• Odpady kategórie – N nebezpečné odpady:

Kat. číslo Názov odpadu
01 03 04 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy
01 03 05 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky
01 03 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
01 03 10 červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07
01 04 07 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
01 05 05 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej
01 05 06 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky
02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky
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03 02 01 nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
03 02 02 organochlórované prostriedky na ochranu dreva
03 02 03 organokovové prostriedky na ochranu dreva
03 02 04 anorganické prostriedky na ochranu dreva
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy
04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
04 02 19 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
05 01 02 kaly z odsoľovania
05 01 03 kaly z dna nádrží
05 01 04 kaly z kyslej alkylácie
05 01 05 rozliate ropné látky
05 01 06 kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení
05 01 07 kyslé dechty
05 01 08 iné dechty
05 01 09 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
05 01 11 odpady z čistenia palív zásadami
05 01 12 ropné látky obsahujúce kyseliny
05 01 15 použité filtračné hlinky
05 06 01 kyslé dechty
05 06 03 ostatné dechty
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť
06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá
06 01 02 kyselina chlorovodíková
06 01 03 kyselina fluorovodíková
06 01 04 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05 kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06 iné kyseliny
06 02 01 hydroxid vápenatý
06 02 03 hydroxid amónny
06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05 iné zásady
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy
06 03 15 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy
06 04 03 odpady obsahujúce arzén
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy
06 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
06 06 02 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest
06 07 02 aktívne uhlie z výroby chlóru
06 07 03 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť
06 07 04 roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina
06 08 02 odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány
06 09 03 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované
06 10 02 odpady obsahujúce nebezpečné látky
06 13 01 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy
06 13 02 použité aktívne uhlie okrem 06 07 02
06 13 04 odpady zo spracovania azbestu
06 13 05 sadze z pecí a komínov
07 01 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
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07 01 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 01 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 01 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 02 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 02 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 02 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 02 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 02 14 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky
07 02 16 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny
07 03 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 03 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 03 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 04 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 04 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 04 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 04 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 04 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
07 05 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 05 08 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 05 10 Iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 05 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 06 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 06 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 06 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 07 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 07 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 07 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 07 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 07 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
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08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 15 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky
08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
08 03 16 odpadové leptavé roztoky
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
08 03 19 disperzný olej
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 04 13 vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
08 04 15 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
08 04 17 živičný olej
08 05 01 odpadové izokyanáty
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách
09 01 04 roztoky ustaľovačov
09 01 05 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro
09 01 11 fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja
10 01 13 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo
10 01 14 popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky
10 01 16 popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky
10 01 18 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
10 01 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
10 01 22 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky
10 02 07 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 02 13 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
10 03 04 trosky z prvého tavenia
10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia
10 03 17 odpady obsahujúce decht z výroby anód
10 03 19 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
10 03 21 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky
10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
10 03 25 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
10 03 27 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 03 29 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 04 03 arzeničnan vápenatý
10 04 04 prach z dymových plynov
10 04 05 iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 04 06 tuhé odpady z čistenia plynov
10 04 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 04 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 05 03 prach z dymových plynov
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10 05 05 tuhý odpad z čistenia plynov
10 05 06 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 05 08 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 06 03 prach z dymových plynov
10 06 06 tuhé odpady z čistenia plynov
10 06 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu
10 06 09 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 07 07 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 08 08 soľná troska z prvého a druhého tavenia
10 08 12 odpady obsahujúce decht z výroby anód
10 08 15 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
10 08 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
10 08 19 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 09 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky
10 09 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky
10 09 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
10 09 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
10 09 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky
10 09 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky
10 10 05 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce
nebezpečné látky
10 10 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky
10 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
10 10 11 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
10 10 13 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky
10 10 15 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky
10 11 09 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky
10 11 11 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby
10 11 13 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky
10 11 15 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
10 11 17 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
10 12 09 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky
10 12 11 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy
10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty
10 13 12 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
10 14 01 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť
11 01 05 kyslé moriace roztoky
11 01 06 kyseliny inak nešpecifikované
11 01 07 alkalické moriace roztoky
11 01 08 kaly z fosfátovania
11 01 09 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky
11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky
11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
11 02 02 kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu
11 02 05 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky
11 02 07 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy
11 03 02 iné odpady
11 05 03 tuhé odpady z čistenia plynu
11 05 04 použité tavivo
12 01 06 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
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12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
12 01 10 syntetické rezné oleje
12 01 12 použité vosky a tuky
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky
12 03 01 vodné pracie kvapaliny
12 03 02 odpady z odmasťovania parou
13 01 04 chlórované emulzie
13 01 05 nechlórované emulzie
13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 syntetické hydraulické oleje
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
13 01 13 iné hydraulické oleje
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 06 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje
13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta
13 07 02 benzín
13 07 03 iné palivá vrátane zmesí
13 08 01 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení
13 08 02 iné emulzie
13 08 99 odpady inak nešpecifikované
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
14 06 05 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07 olejové filtre
16 01 08 dielce obsahujúce ortuť
16 01 10 výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše
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16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
16 01 13 brzdové kvapaliny
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
16 07 08 odpady obsahujúce olej
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov
16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú
16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami
16 09 01 manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)
16 09 02 chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný
16 09 04 oxidujúce látky inak nešpecifikované
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné
látky
16 11 03 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky

16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest
17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami
17 09 01 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
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18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
18 02 07 cytotoxické a cytostatické liečivá
19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov
19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad
19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov
19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov
19 01 11 popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky
19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky
19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky
19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky
19 02 04 predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
19 02 07 olej a koncentráty zo separácie
19 02 08 kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky
19 02 09 tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky
19 02 11 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08
19 03 06 solidifikované odpady označené ako nebezpečné
19 04 02 popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza
19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky
19 08 06 nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 08 07 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
19 08 08 odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09
19 08 11 kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
19 10 03 úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky
19 10 05 iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky
19 11 01 použité filtračné hlinky
19 11 02 kyslé dechty
19 11 03 vodné kvapalné odpady
19 11 04 odpady z čistenia paliva zásadami
19 11 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
19 11 07 odpady z čistenia dymových plynov
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky
19 12 11 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
19 13 03 kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky
19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá
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20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti *)
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky
*) nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06
a označené ako nebezpečné, ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.

- Odpady kategórie O – ostatné odpady:

Kat. číslo Názov odpadu
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov
01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
01 03 09 červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 09 odpadový piesok a íly
01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07
01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené
v 01 04 07 a v 01 04 11
01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
01 05 07 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
02 01 01 kaly z prania a čistenia
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 10 odpadové kovy
02 02 01 kaly z prania a čistenia
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel
02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02 odpady z konzervačných činidiel
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02 odpad z destilácie liehovín
02 07 03 odpad z chemického spracovania
02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01 odpadová kôra a korok
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03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny
03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka
04 01 02 odpad z lúhovania
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm
04 01 05 činiaca brečka neobsahujúca chróm
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm
04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 20 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien
05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09
05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly
05 01 14 odpady z chladiacich kolón
05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
05 01 17 bitúmen
05 06 04 odpad z chladiacich kolón
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
06 05 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02
06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
06 09 02 troska obsahujúca fosfor
06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
06 13 03 priemyselné sadze
07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
07 02 13 odpadový plast
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11
07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11
07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 06 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11
07 07 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 16 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 01 20 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19
08 02 01 odpadové náterové prášky
08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály
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08 02 03 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály
08 03 07 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu
08 03 08 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
09 01 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
10 01 02 popolček z uhlia
10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva
10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
10 01 06 popol z neošetreného dreva
10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
10 01 15 popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
10 01 17 popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 21 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy
10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne
10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody
10 02 01 odpad zo spracovania trosky
10 02 02 nespracovaná troska
10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
10 02 10 okuje z valcovania
10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
10 02 15 iné kaly a filtračné koláče
10 03 02 anódový šrot
10 03 05 odpadový oxid hlinitý
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia
10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia
10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia
10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia
10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov
10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach
10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach
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10 08 09 iné trosky
10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12
10 08 14 anódový šrot
10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17
10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
10 09 03 pecná troska
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15
10 10 03 pecná troska
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15
10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach
10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 12 06 vyradené formy
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom
spracovaní
10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna
10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
10 13 14 odpadový betón a betónový kal
11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
11 01 12 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11
11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05
11 05 01 tvrdý zinok
11 05 02 zinkový popol
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
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12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 05 hobliny a triesky z plastov
12 01 13 odpady zo zvárania
12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 05 kompozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly
15 01 07 obaly zo skla
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 01 22 časti inak nešpecifikované
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05 iné batérie a akumulátory
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07
16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01
16 10 04 vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03
16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
17 04 03 olovo
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 06 cín
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
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17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03
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
18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
19 01 02 železné materiály odstránené z popola
19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
19 04 01 vitrifikovaný odpad
19 04 04 vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality
19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02
19 08 01 zhrabky z hrablíc
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 09 02 kaly z čírenia vody
19 09 03 kaly z dekarbonizácie
19 09 04 použité aktívne uhlie
19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 09 06 roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
19 10 01 odpad zo železa a z ocele
19 10 02 odpad z neželezných kovov
19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
19 11 06 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05
19 12 01 papier a lepenka
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
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19 12 08 textílie
19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 04 obaly z kovu
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 03 olovo
20 01 40 04 zinok
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 06 cín
20 01 40 07 zmiešané kovy
20 01 41 odpady z vymetania komínov
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01 zmesový komunálny odpad
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 04 kal zo septikov
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07 objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad

a) Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s uvedenými odpadmi spočíva v ich:
- prebratí od pôvodcov, prípadne držiteľov odpadov,
- vizuálnej kontrole, odvážení,
- triedení,
- zhromažďovaní podľa druhu odpadu,
- v príprave na ďalšie nakladanie, vrátane starostlivosti o miesto nakladania s odpadmi.

b) Spôsob zabezpečenia zberu elektroodpadu a ich prepravy na spracovanie:
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Nakladanie s odpadmi z elektrozariadení spočíva v ich prevzatí od pôvodcov a držiteľov odpadov, vizuálnej kontrole,
vážení a zaevidovaní odpadov, zhromažďovaní odpadov a príprave odpadov na prepravu, vrátane starostlivosti o
miesto nakladania s odpadmi.
Odpady sú zhromažďované oddelene podľa druhov, v členení na nasledovné zberové skupiny podľa § 10 vyhlášky
č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov v súlade s prílohou č. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:
a) elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu – kategória 1,
b) elektroodpad z obrazoviek, monitorov a zariadení, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
– kategória 2,
c) elektroodpad zo svietidiel – kategória 3,
d) elektroodpad z veľkých zariadení – kategória 4,
e) elektroodpad z malých zariadení – kategória 5,
f) elektroodpad z malých IT a telekomunikačných zariadení – kategória 6.
Preprava odpadov do zariadenia na zber odpadov je zabezpečovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Preprava
nebezpečných odpadov je zabezpečovaná dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam predpisov o
preprave nebezpečných vecí (ADR).

c) Spôsob zabezpečenia zberu použitých batérií a akumulátorov a ich prepravy na spracovanie a recykláciu

Použité batérie a akumulátory sú zhromažďované v nádobách určených na zber a prepravu nebezpečných odpadov
a prepravované do zmluvne zabezpečeného zariadenia na spracovanie použitých batérií a akumulátorov.
Preprava odpadov je zabezpečovaná v súlade so zákonom o odpadoch. Preprava nebezpečných odpadov je
zabezpečovaná dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam predpisov o preprave nebezpečných vecí
(ADR).

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- oplotený uzamykateľný areál a uzamykateľný sklad,
- overené meradlá: mostová váha, malá váha do hmotnosti 500 kg, paletizačný vozík na ktorom je vážiace zariadenie,
- uzamykateľný sklad na uskladnenie náradia a pomôcok, a na zhromažďovanie neželezných kovov,
- veľkoobjemové kontajnery,
- maloobjemové kontajnery a nádoby rozličnej objemovej kapacity,
- spevnená plocha v uzamykateľnom sklade potretá špeciálnym 2-komponentným samonivelačným epoxidovým
náterom, vysoko chemicky a mechanicky odolným voči kvapalinám,
- spevnená betónová plocha na uskladnenie objemových kontajnerov,
- hasiace prístroje, prostriedky potrebné pre prípad odstránenia havarijnej situácie.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
a/ Obsluha zariadenia musí preberať odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu, vyraďovať prímesi odpadu, ktoré
sa do privezených odpadov nedopatrením dostali.
b/ Prevádzka technických zariadení musí byť zabezpečovaná v zmysle návodu na ich obsluhu a obsluhovať ich smie
len osoba zaškolená na túto prácu, prípadne odborne spôsobilá, pokiaľ sa spôsobilosť vyžaduje.
c/ Objekt musí trvale vyhovovať osobitným predpisom na úseku požiarnej ochrany. Zamestnanci pracujúci v objekte
musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom pracoviska
a prevádzkovo-bezpečnostnými pokynmi, ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom
stave.
d/ Pri preprave odpadov je nutné dodržiavať požiadavky bezpečnosti dopravy určené osobitnými predpismi.
e/ Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
f/ Ukladať odpady tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ich poškodeniu a ohrozeniu zdravia.

Opatrenia pre prípad havárie

Opatrenia pre prípad havárie boli vypracované formou havarijného plánu. Nebezpečné odpady zhromažďované v
zariadení na zber odpadov sú označené príslušnými identifikačnými listami nebezpečných odpadov.

Dátum začatia prevádzky
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Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra začala prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v prevádzke na
Murgašovej 2 v Nitre v roku 2007. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bol žiadateľovi udelený
rozhodnutím, č. j. A/2007/01951 – 04 – F32, zo dňa 10. 08. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 08.
2007. Po premiestnení zariadenia na zhodnocovanie odpadov na Korytovskú 20 v Lužiankach, bol uvedený súhlas
zmenený rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia Nitra, č. j. A/2008/01771 – 03 – F32, zo dňa 13. 05.
2008, právoplatného dňom 6.6.2008. Zariadenie na zber odpadov je od roku 2008 prevádzkované nepretržite na
Korytovskej 20 v Lužiankach.
Posledný predchádzajúci súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v Lužiankach bol udelený
žiadateľovi rozhodnutím Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-
OSZP3-2016/010124 – 04 – F06, zo dňa 02. 03. 2016, právoplatným od 03. 03. 2016.

Ďalšie podmienky súhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov je povinný dodržiavať v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy
na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:

• Správne zaradiť odpad, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov,
• zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
• viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode dodaného odpadu a poddruhu,
• vykonávať kontrolu množstva odpadu, vizuálnu kontrolu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach
a zložení odpadu,
• zasielať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy, a
to najneskôr do 28. 02. nasledujúceho kalendárneho roka podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
• označiť zariadenie na zber odpadov informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje
údaje uvedené v § 6 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 79/ 2015 Z. z o odpadoch,

• označiť sklady, manipulačné miesta, kontajnery, obaly v ktorých sa nachádzajú nebezpečné odpady identifikačným
listom nebezpečného odpadu (Príloha č. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v súlade s osobitnými súvisiacimi
predpismi (§ 25 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch),

• dodržiavať podmienky uvedené v § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

• viesť a uchovávať evidenciu o množstvách vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov v kilogramoch v členení
batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.a ohlasovať údaje z evidencie do 20
dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka,

• použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov,

• odpad 16 06 06 je možné zbierať len od autorizovaných spracovateľov odpadu z použitých batérií a akumulátorov

• odpad kat. č. 16 02 15 a 16 02 16 je možné zbierať len od autorizovaných spracovateľov odpadu z elektrických
a elektronických zariadení,

• v zariadení na zber odpadov zhromažďovať množstvo odpadov úmerne kapacite zariadenia,

• v prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa s nakladania s odpadmi je žiadateľ povinný požiadať o zmenu tohto
rozhodnutia,

• v termíne najneskôr do 100 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia zabezpečiť finančné krytie
zodpovednosti za environmentálnu škodu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave
environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kópie zmlúv prípadne potvrdenie predložiť
príslušnému úradu v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
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Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následný spôsob starostlivosti o miesto výkonu:

- ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov
nachádzajúcich sa v objektoch, oprávneným subjektom; objekty budú následne vyčistené a zabezpečené proti
nepovolenému vstupu
- ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti

Platnosť súhlasu:
Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platnosť súhlasu sa udeľuje do 31. 01. 2026.
Platnosť súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. 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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, rozhodnutie stráca
platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané alebo zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, alebo
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa § 114 ods.4 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch. 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.

Toto rozhodnutie nenahrádza vydávanie iných súhlasov a vyjadrení vyžadovaných podľa zákona č. 79/2015 Z. Z o
odpadoch ani iných zákonov ani iných úradov.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie OÚ Nitra č. s.: OU-NR-
OZP3-2021/009700 zo dňa 04. 02. 2021 právnickej osoby ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41
Lužianky (IČO: 31 434 347) - rozhodnutie č. s.: OU-NR-OSZP3-2016/017987 - 04 – F06 zo dňa 02. 03. 2016,
v znení rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2017/020220 - 03 – F06 zo dňa 26. 05. 2017 pre elektroodpady podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a pod rozhodnutím č. s.: OU-NR-
OSZP3-2016/010124 - 04 – F06 zo dňa 02. 03. 2016, v znení rozhodnutí č. s.: OU-NR-OSZP3-2016/036557- 03
– F06 zo dňa 10. 10. 2016, č. s.: OU-NR-OSZP3-2016/046993- 03 – F06 zo dňa 27. 12. 2016, č. s.: OU-NR-
OSZP3-2017/032892 - 03 – F06 zo dňa 12. 09. 2017, č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/036335- 03 – F06 zo dňa 04. 10.
2018, č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/042988- 03 – F06 zo dňa 17. 12. 2018 a č.. s.: OU-NR-OSZP3-2019/024480 –
03 – F06 zo dňa 13. 05. 2019 pre ostatné a nebezpečné odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Toto rozhodnutie nenahrádza vydávanie iných súhlasov a vyjadrení vyžadovaných podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch ani iných zákonov ani iných úradov.

Odôvodnenie
Dňa 18. 01. 2021 požiadala spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, Lužianky (ďalej len žiadateľ) o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Uvedené zariadenie na zber odpadov sa nachádza na Korytovskej 20 v Lužiankach.
Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch aj príslušná
obec, preto OÚ Nitra oznámil začiatok konania dňa 22. 01. 2021 aj Obci Lužianky. Nakoľko boli účastníkom konania
pomery v prevádzke známe, OÚ Nitra upustil od ústneho pojednávania. Obec Lužianky dňa 29. 01. 2021 doručila
OÚ Nitra vyjadrenie v ktorom nevzniesla žiadne pripomienky ani námietky k priebehu konania.
K žiadosti bol okrem náležitostí požadovaných podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch nasledovne:
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• zmluvy na odber odpadov na zhodnotenie alebo zneškodnenie,
• kópie rozhodnutí vydané žiadateľovi
• opatrenia pre prípad havárie formou havarijného plánu,
• rozhodnutia OÚ Nitra so zisťovacie konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
• odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
• rozhodnutie MŽP SR z povinného hodnotenia z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie OÚ Nitra č. s.: OU-NR-
OZP3-2021/009700 zo dňa 04. 02. 2021 právnickej osoby ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41
Lužianky (IČO: 31 434 347) - rozhodnutie č. s.: OU-NR-OSZP3-2016/017987 - 04 – F06 zo dňa 02. 03. 2016,
v znení rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2017/020220 - 03 – F06 zo dňa 26. 05. 2017 pre elektroodpady podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a pod rozhodnutím č. s.: OU-NR-
OSZP3-2016/010124 - 04 – F06 zo dňa 02. 03. 2016, v znení rozhodnutí č. s.: OU-NR-OSZP3-2016/036557- 03
– F06 zo dňa 10. 10. 2016, č. s.: OU-NR-OSZP3-2016/046993- 03 – F06 zo dňa 27. 12. 2016, č. s.: OU-NR-
OSZP3-2017/032892 - 03 – F06 zo dňa 12. 09. 2017, č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/036335- 03 – F06 zo dňa 04. 10.
2018, č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/042988- 03 – F06 zo dňa 17. 12. 2018 a č.. s.: OU-NR-OSZP3-2019/024480 –
03 – F06 zo dňa 13. 05. 2019 pre ostatné a nebezpečné odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Správny poplatok vo výške 11 eur podľa položky 162 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený e-kolkom.
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 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.

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
ENVI-GEOS Nitra, Korytovská 20, 951 41  Lužianky, Slovenská republika
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41  Lužianky, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1


