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-OSZP3-2019/037235-003

02. 09. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
podľa ustanovenia §-u 114 ods. 1 písm. a/ bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Popis konania / Účastníci konania
zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeleného právnickej osobe KOSIT WEST
s. r. o., Rastislavova 98, 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 podľa č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej správy odpadového 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) preskúmal
žiadosť spoločnosti KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, Košice – mestská časť Juh, ktorou žiada o zmenu
súhlasu na prevádzkovanie zariadenie na zhodnocovanie odpadov - rozhodnutie OÚ Nitra udelené pod č. s.: OUNR-OSZP3-2018/029470 – 04 – F43 zo dňa 27. 07. 2018 v znení opravy zrejmej chyby č. s.: OSZP3-2018/02470F43 zo dňa 15. 03. 2019 žiadateľovi pre prevádzku Dolné Hony 21, Priemyselný park Nitra sever, 949 01 Nitra.
Po zistení potrebných podkladov podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
vydáva toto rozhodnutie, ktorým:
podľa ustanovenia §-u 114 ods. 1 písm. a/ bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
mení
výrok súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
udeleného právnickej osobe „KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, Košice – mestská časť Juh (IČO: 50 492 471)“
– rozhodnutie 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 pre prevádzku Dolné Hony 21, Priemyselný
park Nitra sever, 949 01 Nitra nasledovne:
I/ Na strane 1/4 predmetného rozhodnutia ruší vetu miesta nakladania s odpadmi:
Dolné Hony 21, Priemyselný park Nitra sever, 949 01 Nitra
a nahrádza ju miestom nakladania s odpadmi:
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Cez panské 4006/5, Priemyselný park Nitra – sever – Hala DC1, 949 01 Nitra
II/ V zozname odpadov dopĺňa nasledovné odpady:
Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné O
ako uvedené v 15 02 02
17 02 03 plasty O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania O
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
III/ Na strane 2/4 predmetného rozhodnutia ruší riadok s kapacitou zariadenia:
Kapacita zariadenia: 4000 t/rok
a nahrádza ho novým znením:
Kapacita zariadenia: 26 000 t/rok
Ostatné náležitosti citovaného rozhodnutia ostávajú nezmenené.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia 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.
Odôvodnenie
Dňa 26. 07. 2019 požiadala spoločnosť KOSIT WEST s. r. o., Rastislavova 98, Košice – mestská časť Juh (ďalej len
žiadateľ) o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Účastníkom konania vo veci
udelenia predmetného súhlasu je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch aj príslušná obec, preto OÚ Nitra
oznámil začiatok konania aj Mestu Nitra. Nakoľko boli účastníkom konania pomery v prevádzke známe, OÚ Nitra
upustil od ústneho pojednávania. Mesto Nitra nevznieslo žiadne pripomienky ani námietky k priebehu konania.
Zmena oproti predchádzajúcemu súhlasu spočíva v zmene názvu adresy prevádzky na Cez panské 4006/5,
Priemyselný park Nitra – sever – Hala DC1, 949 01 Nitra, v doplnení nových odpadov (15 02 03, 17 02 03 a 19 12
12) a v navýšení kapacity zariadenia z 4000 t/rok na 26 000 t/rok
Správny poplatok vo výške 4 eur podľa položky 162 y) 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 zmeny 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
v znení neskorších predpisov (správny poriadok) na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru
Doručuje sa
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KOSIT WEST s. r. o.
Rastislavova 98
043 46 Košice-Juh
Slovenská republika
Mesto Nitra
Štefánikova 60
949 01 Nitra
Slovenská republika
Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1
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