OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nitra

OU-NR-OSZP3-2022/011456-003

18. 02. 2022

Rozhodnutie
podľa §-u 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch
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 21. 01. 2022 udeľuje právnickej osobe:
ENVI – GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky (IČO 31 434 347)
podľa §-u 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch
S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Miesto prevádzkovania zariadenia: Korytovská 20, 951 41 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).
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 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 10 odpadové kovy O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
07 02 13 odpadový plast O
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly 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 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
17 02 03 plasty O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
B/ Zoznam druhov odpadov zaradených podľa prílohy č. 1 písm. B/ Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov vznikajúcich v procese zhodnocovania a nevyhovujúce odpady z ručného dotriedenia
odpadov prijatých do zariadenia:
Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória odpadu
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 10 odpadové kovy O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
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07 02 13 odpadový plast O
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly 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 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
17 02 03 plasty O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
Kapacita zaradenia:
- 14 až 25 ton za hodinu (410 m3 za hodinu), čo predstavuje ročnú kapacitu 28 000 ton až 50 000 ton (podľa hustoty
vstupného materiálu)
Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadmi spočíva v ich úprave lisovaním do balíkov požadovaných rozmerov s automatickým viazaním.
Jednotlivé druhy odpadov sú lisované samostatne, oddelene podľa druhov. Takto upravený odpad je odovzdávaný
zmluvným odberateľom na ďalšie zhodnotenie. Preprava odpadov je zabezpečená vlastnými vozidlami žiadateľa,
ako aj vozidlami dodávateľov a zmluvných partnerov žiadateľa, v súlade s platnými predpismi a so zákonom o
odpadoch.
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Pri nakladaní s odpadmi sa dodržiava nasledovný postup:
- váženie privezeného odpadu – kontrola množstva,
- vizuálna kontrola odpadu na overenie jeho pôvodu, vlastností a zloženia; v prípade potreby sa odoberie kontrolná
vzorka,
- dotrieďovanie a mechanické odstraňovanie nečistôt a prímesí,
- lisovanie,
- príprava zlisovaných materiálov na prepravu,
- odovzdávanie zlisovaných materiálov odberateľom na ďalšie využitie.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v oplotenom areáli spoločnosti ENVI-GEOS Nitra, s. r .o.,
Korytovská 20, Lužianky. Odpady budú zhodnocované v murovanej zastrešenej budove, s umelým osvetlením a
prirodzeným vetraním. Steny a podlaha zariadenia sú obložené umývateľným keramickým obkladom. V zariadení
sa nachádzajú overené meradlá – mostová váha, malá váha do hmotnosti 500 kg, paletizačný vozík s vážiacim
zariadením. V zariadení sa nachádzajú taktiež kontajnery a nádoby rozličnej objemovej kapacity, 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/ Ukladať odpady tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia.
e/ Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
Podmienky súhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy
na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:
- zhodnocovať odpady v súlade s týmto súhlasom,
- zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje:
- technologický reglement - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 3 vyhl. MŽP SR
č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 371/2015
Z. z.),
- prevádzkový poriadok - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 6 písm. a/ až i/ vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
- prevádzkový denník - vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
- obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
- vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode zhodnocovaného odpadu, o jeho vlastnostiach a zložení,
- zasielať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému okresnému úradu a to
najneskôr do 28.02. nasledujúceho roka § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.),
- označiť zariadenie 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 o odpadoch
4/6

Platnosť súhlasu:
Podľa ustanovenia § 97 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, platnosť súhlasu sa udeľuje do 31. 01. 2027.
Platnosť súhlasu podľa § 97 ods. 16 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.
17 zákona 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.

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.
Toto rozhodnutie nenahrádza vydávanie iných súhlasov a vyjadrení vyžadovaných podľa zákona o odpadoch ani
iných zákonov ani iných úradov.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2022/011456–03 zo dňa 18. 02. 2022 stráca
platnosť rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. j. A/2012/01207 – 04 – F06 zo dňa 03.
05. 2012, v znení rozhodnutí Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. s. OU-NROSZP3-2017/012465 – 03 – F06 zo dňa 22. 02. 2017, č. s. OU-NR-OSZP3-2018/017610 – 03 – F06 zo dňa 06. 04.
2018 a č. s. OU-NR-OSZP3-2019/053536-005 zo dňa 20. 12. 2019 udelený právnickej osobe ENVI-GEOS Nitra s.
r. o., Korytovská 20, Lužianky (IČO 31 434 347).
Odôvodnenie
Dňa 21. 01. 2022 požiadala spoločnosť ENVI – GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, Lužianky (ďalej len žiadateľ)
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku 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 aj Obci Lužianky. Nakoľko boli účastníkom konania pomery v
prevádzke známe, OÚ Nitra upustil od ústneho pojednávania. Obec Lužianky nevzniesla žiadne pripomienky ani
námietky k priebehu konania.
Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
Správny poplatok vo výške 11 eur podľa položky 162 c) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený e-kolkom.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2022/011456–03 zo dňa 18. 02. 2022 stráca
platnosť rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. j. A/2012/01207 – 04 – F06 zo dňa 03.
05. 2012, v znení rozhodnutí Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. s. OU-NROSZP3-2017/012465 – 03 – F06 zo dňa 22. 02. 2017, č. s. OU-NR-OSZP3-2018/017610 – 03 – F06 zo dňa 06. 04.
2018 a č. s. OU-NR-OSZP3-2019/053536-005 zo dňa 20. 12. 2019 udelený právnickej osobe ENVI-GEOS Nitra s.
r. o., Korytovská 20, Lužianky (IČO 31 434 347).
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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.
Ing. Marianna Hradňanská
poverená vykonávaním funkcie vedúceho 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
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky, Slovenská republika

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