Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra
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Číslo spisu

Nitra

OU-NR-OSZP3-2019/037233-002

04. 09. 2019

Vybavuje

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
Popis konania / Účastníci konania
s ú h l a s na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeleného právnickej osobe
KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice – mestská časť Juh (IČO: 50 492 471)
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len 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 26. 07. 2019, udeľuje právnickej osobe:
KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice – mestská časť Juh (IČO: 50 492 471)
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)
súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
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:
Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória
07 02 13 Odpadový plast O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 05 Kompozitné obaly O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O
16 01 19 Plasty O
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16 01 22 Časti inak nešpecifikované O
17 02 03 Plasty O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O
Miesto nakladania s odpadmi: Cez panské 4006/5, Priemyselný park Nitra – sever – Hala DC1, 949 01 Nitra
Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady budú zhodnocované nasledovnými činnosťami zaradenými podľa prílohy č. 1 k zákonu 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)
Platnosť súhlasu
Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch sa súhlas udeľuje do 30. 06. 2023.
Platnosť súhlasu 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. s.: OU-NR-OSZP3-2018/029470 – 04 – F43 zo dňa 27. 07. 2018, v znení opravy zrejmej chyby č.
s.: OSZP3-2018/02470-F43 zo dňa 15. 03. 2019.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2019/037233 – 02 – F06 zo dňa 04. 09. 2019
stráca platnosť udelený súhlas právnickej osobe KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, Košice – mestská časť Juh
č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/029462 – 02 – F43 zo dňa 01. 08. 2018, v znení rozhodnutia opravy zrejmej chyby č.
s.: OSZP3-2018/029462-F43 zo dňa 15. 03. 2019.
Odôvodnenie
Dňa 26. 07. 2019 požiadala spoločnosť KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, Košice – mestská časť Juh (ďalej
len žiadateľ), o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
§ 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch.
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.
Pri stanovení platnosti súhlasu sa postupovalo v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a na základe platnosti
rozhodnutia OÚ Nitra č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/029470 – 04 – F43 zo dňa 27. 07. 2018, ktorým bolo žiadateľovi
udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov s platnosťou do 30. 06. 2023.
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.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia č. s.: OU-NR-OSZP3-2019/037233 – 02 – F06 zo dňa 04. 09. 2019
stráca platnosť udelený súhlas právnickej osobe KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, Košice – mestská časť Juh
č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/029462 – 02 – F43 zo dňa 01. 08. 2018, v znení rozhodnutia opravy zrejmej chyby č.
s.: OSZP3-2018/029462-F43 zo dňa 15. 03. 2019.
Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by
bránili udeleniu súhlasu, a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
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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
Doručuje sa
KOSIT WEST s. r. o.
Rastislavova 98
043 46 Košice-Juh
Slovenská republika
Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1
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