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Rozhodnutie
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„zákon o odpadoch“) v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej dňa 17.02.2021
udeľuje
pre právnickú osobu:
Obchodné meno: PROSPECT spol. s r.o.,
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34 107 100
súhlas
podľa § 97 ods.1 písm. e) bod 3 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na
zhodnocovanie odpadov – mobilný drvič ANACONDA J960 ECO (ďalej „mobilné zariadenie“)
• na mobilnom zariadení je možné zhodnocovať nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov do kategórie ostatné
odpady pod číslom:
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 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
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
• odpady budú zhodnocované činnosťou zaradenou v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch:

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
• Spôsob ukončenia činnosti zariadenia
- po premiestnení zariadenia na miesto ďalšieho zhodnocovania bude spevnená
plocha uvedená do pôvodného stavu, plocha bude skontrolovaná a vyčistená tak,
aby na nej nezostali prípadné pozostatky z prevádzkových kvapalín.
- pred ukončením činnosti zariadenia zabezpečiť zhodnotenie prípadne zneškodnenie všetkých druhov odpadov,
ktorých je prevádzkovateľ držiteľom resp. pôvodcom,
- ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý
udelil súhlas na jeho prevádzkovanie najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.
• súhlas sa udeľuje do: 31.05.2026
Odôvodnenie
Právnická osoba PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky (ďalej „žiadateľ“) podala dňa 17.02.2021 na Okresný úrad
Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie
odpadov – mobilný drvič ANACONDA J960 ECO.
Konanie bolo rozhodnutím č OU-NR-OSZP2-2021/012693-002 zo dňa 03.03.2021 prerušené z dôvodu rozhodnutia
o predbežnej otázke – vydanie záväzného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Záverečné stanovisko MŽP SR č. 2969/2021-1.7/ac 14663/2021 zo dňa 12.03.2021, ktorým súhlasí s realizáciou
činnosti „Recyklácia stavebného odpadu“ za predpokladu dodržania príslušných platných predpisov a splnenia
podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska bolo doručené dňa
26.05.2021.
Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 11 eur v zmysle položky 162 písm. e) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou e-kolku.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 správneho poriadku.
Podľa § 54 cit. zákona odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
V prípade, že tento správny orgán nerozhodne vo veci sám, postúpi ho príslušnému odvolaciemu orgánu.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Príloha: prevádzkový poriadok
Ing. Jana Latečková
vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora 5, Nové Zámky, Slovenská republika
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