
  

 odbor starostlivosti o životné prostredie 

   Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

 

 
 

Čís.:  OU-NZ-OSZP-2019/006872-08-Kn                                Nové Zámky dňa:  03.05.2019 

                                                                                                        Právoplatnosť: 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie  podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 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 ustanoveniami § 46 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a na základe 

žiadosti: Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 

46 818 405 

u d e ľ u j e 

 

pre: 

Limestone SK, s. r. o. 

 Dvorská cesta 5917/24 

940 01 Nové Zámky 

IČO: 46 818 405 

 

Prevádzka 

parc. č. 5109/8, 5109/9, Považská 40, 940 01 Nové Zámky 

 

s ú h l a s 

 

I. 

podľa  § 97  ods. 1  písm. c)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie zariadenia                   

na zhodnocovanie odpadov, kód činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.                  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
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R 5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

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) 

 

 Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou  R 5, R 12 a R 13  sa vydáva pre ostatný 

odpad zaradený podľa  Prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015  Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov – katalógové číslo, názov odpadu a kategória 

odpadu s ktorým sa v zariadení bude nakladať: 

 

Kat. číslo Názov odpadov Kategória 

10 12 08 
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky 

a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní 
O 

10 13 11 
odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné 

ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 
O 

10 13 14 odpadový betón a betónový kal O 

16 11 04 
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických 

procesov iné ako uvedené v 16 11 03 
O 

16 11 06 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických 

procesov iné ako uvedené v 16 11 05 
O 

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a 

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 
O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 08 02 
stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 

01 
O 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

 

Celkové množstvo odpadov, ktoré sa budú v zariadení zhodnocovať  je 40 000 ton                 

za rok. 

 

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:  

  

  

 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je  umiestnené na parc. č. 5109/8 a 5109/9               

v k. ú. Nové Zámky, Považská 40. Súčasťou areálu je administratívna budova, spevnená plocha  

a mostová váha.          

 Jedná sa o drvič typu MB-C50 s výkonom 10 m3/hod. Stroj je napájaný na hydrauliku 
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nakladača typu JCB 4CX. Zariadenie pozostáva z čeľusťového drviča, prevodovej skrine, 

hydraulických rozvodov a excentera. Drviace zariadenie je navrhnuté hlavne na povrchové 

drvenie stavebných odpadov a vybúraných hmôt z rôznych druhov stavebných konštrukcií.

  Dovoz stavebného odpadu bude vykonávaný automobilovou dopravou. Nákladné 

automobily naložené stavebným odpadom budú vážené na cestnej váhe vo vstupnej časti areálu. 

Zhodnocovaný odpad bude ukladaný na spevnenú plochu a rozdeľovaný podľa frakcií a druhu 

materiálu. Predpokladané množstvo zhodnocovaného odpadu za 1 rok je  max. 40 000 ton.  

 

Zariadenie je označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva.  
 

 

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:  
 

Areál zariadenia je osvetlený, oplotený, uzamykateľný a je zabezpečený proti vniknutiu 

nepovolených osôb prostredníctvom 24 hodinového stráženia. Vjazd a vstup do areálu 

zariadenia je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca. Všetci pracovníci, ktorí 

v zariadení pracujú sú oboznámení  so všetkými náležitosťami súvisiacich s bezpečnosťou 

a ochranou zdravia i majetku pri práci, s evidenciou do zápisníkov bezpečnosti. Pracovníci sú 

vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho 

pracovného zaradenia. Pracovníci, ktorí  sa na prevádzke pohybujú, sú povinní dodržiavať 

všetky pokyny a opatrenia súvisiace s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie. 

 

 

Podmienky súhlasu: 

1. Dodržiavať povinnosti uvedené v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláške MŽP SR  č. 371/2015 Z. z. 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

2. Dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

3. V prípade ukončenia činnosti zariadenia je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo 

zneškodnenie odpadov, ktoré prevzal na zhodnotenie, v inom vhodnom zariadení. Ku dňu 

ukončenia prevádzky nesmú byť v samotnom zariadení  žiadne odpady. Ukončenie 

prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému orgánu 

odpadového hospodárstva najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia prevádzky. 

4. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu  odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. 

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.   

5. Zasielať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok, a to najneskôr do 

28. 02. nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu (§ 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti). 

6. Udelením tohto súhlasu  nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných 

predpisov.  

7. Škody na životnom prostredí v zariadení vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša 

prevádzkovateľ zariadenia v plnej výške.  
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II. 

podľa  § 97  ods. 1  písm. e)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vydanie prevádzkové poriadku 

 

Podmienky súhlasu : 

 

1. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ 

povinný prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám a požiadať o súhlas                         

so zmenou prevádzkového poriadku príslušný orgán štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve.  

2. Prevádzkový poriadok musí byť uložený na viditeľnom mieste v prevádzkovej budove 

zariadenia a všetci pracovníci zodpovední za prevádzku musia  s ním byť preukázateľne 

oboznámení.  

 

Platnosť súhlasu podľa bodov I. a II.:  

 Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu podľa bodov I. 

a II. sa udeľuje do  

30.04.2024 
 

Platnosť súhlasu udeleného 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). 

Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a) a b) zákona 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 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. 

    

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 12.03.2019 požiadala spoločnosť  Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 

940 01 Nové Zámky, IČO: 46 818 405 o udelenie súhlasu  na prevádzkovanie zariadenia             

na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1. písm. c) zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1. písm. e)   
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bod 2. zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Pre nedostatky v podaní bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie podania listom č. OU-NZ-

OSZP-2019/006872-02-Kn zo dňa 25.03.2019, aby žiadosť doplnil o doklad, ktorý 

potvrdzuje, že výstupom z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R5 je výrobok, 

v zmysle § 21 ods. 1 písm.  k) vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona          o odpadoch a konanie prerušil rozhodnutím č. OSZP-2019/006872-

03-Kn zo dňa 25.03.2019. Po doplnení podania dňa 02.04.2019  a 11.04.2019 bolo oznámené 

všetkým známym účastníkom konania začatie konania vo veci vydania súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Oznámením o začatí konania č. OU-

NZ-OSZP-2019/006872-06-Kn zo dňa 12.04.2019 správny orgán nariadil ústne pojednávanie 

na deň 25.04.2019 v sídle zariadenia na zhodnocovanie odpadov.  

 

Žiadosť bola na základe výzvy doplnená  v zmysle výzvy o protokoly o skúške č. 40-

19-0144, 40-19-0145, 40-19-0146, 40-19-0147, 40-19-0148, 40-19-0149 a správy 

o výsledkoch skúšok č. 40190067-1, 40190067-2, 40190067-3 vydané Technickým 

a skúšobným ústavom stavebným, n. o., Studená 3, 821 01 Bratislava.  

 

Žiadosť o  súhlas podľa  § 97  ods. 1  písm. c)  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

obsahuje náležitosti  § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadateľ priložil k žiadosti aj správny poplatok  vo výške 

11,00 Eur  podľa položky 162 písm. c) zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších právnych predpisov. Súčasťou žiadosti sú aj Zmluvy o kúpe prenajatej veci 

uzavreté v zmysle ustanovenia § 489 a nasl. Obchodného zákonníka medzi KURUC 

COMPANY spol. s r. o., 941 42 Veľké Lovce č. 393, IČO: 36 542 482 a Limestone SK, s. r. o. 

zo dňa 6.3.2019 a medzi NUS s. r . o., Považská 40, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31 445 969 

a Limestone SK  zo dňa 1.4. 2019, Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2019, výpis 

z obchodného registra a prevádzkový poriadok. 

 

Predmetom žiadosti sú odpady, ktoré žiadateľ  bude odoberať od pôvodcov a držiteľov 

odpadov a následne zhodnocovať drvením. Kapacita zariadenia, miesto a rozsah  nakladania 

s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené tak, ako  v podanej  žiadosti.  

 

Žiadosť o udelenie  súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia                        

na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch   obsahuje náležitosti 

uvedené v § 23  vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch. V prevádzkovom poriadku sú opísané základné údaje o prevádzke, 

technický popis zariadenia, organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky, obsluha 

a údržba zariadenia, opatrenia pre prípad havárie a zoznam druhov odpadov.  

 

Platnosť súhlasu je  stanovená v súlade  ustanovením § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa 

ustanovenia § 97ods. 18 platnosť súhlasu je možné predĺžiť 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.  
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Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej 

legislatívy odpadového hospodárstva. 

 

S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené                  

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb.                     

o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie 

v lehote do 15 dní  odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Zámky. 

Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov môže byť toto 

rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom. 
 

 

Doručí sa cestou elektronickej schránky: 

 -     Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky 
- Mesto Nové Zámky - primátor mesta  

 
 
 

 
 

 

Ing. Peter Kosztolányi 

vedúci odboru 

 


