OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ŠTÁTNA SPRÁVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Levice

OU-LV-OSZP-2022/000950-004

29. 03. 2022

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Výrok
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu
životného prostredia, podľa § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 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 (ďalej zákon o odpadoch) v súlade s § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v platnom znení udeľuje pre spoločnosť:
Obchodné meno: ESPIK Group s.r.o.
Sídlo: Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768 ( ďalej len „ ESPIK Group s.r.o.“ )
podľa § 97 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vo vyhláške MŽP SR č. 365 /2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov zaradených nasledovne :
Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
02 02 03 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 04 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
Určenie miesta nakladania s odpadmi:
„ Kompostáreň Levice “ areál CTZ na Mochovskej ulici, 934 01 Levice, parc. č. 12627/3 a 12627/2
Spôsob nakladania s odpadmi:
zber a zhromažďovanie odpadov vo vyhradených priestoroch pred ďalším nakladaním s nimi.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia :
Zariadenie na zber odpadov je oplotené a vybavené uzamykateľnou bránou. Areál je vybavený elektronickou váhou,
kamerovým systémom, sociálno – prevádzkovým objektom, v ktorom sa nachádza softvér potrebný na evidenciu
váženia. Odpady budú zhromažďované podľa primárnych vlastností na voľnej ploche, alebo v nádobách na to
určených. Manipulácia s odpadmi bude zabezpečená vlastnou technikou. Odpady sú do zariadenia prepravované
prevádzkovateľom z mesta Levice a jeho prímestských častí, resp. sú dovážané držiteľmi odpadu. Zariadenie je
vybavené odvodňovacím rigolom do a záchytnou nádržou. Zariadenie je označené podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Odpady preberané do zariadenia sú vizuálne kontrolované evidované a uskladňované podľa druhu a vlastností na
určené miesto tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo poškodeniu priestoru zariadenia. Pracovníci sú oboznámení
s protipožiarnou bezpečnosťou, s bezpečnosťou a ochranou zdravia a majetku pri práci. V prípade vzniku
nepredvídanej udalosti postupujú v súlade s vypracovaným plánom opatrení pre prípad havárie. Areál zariadenia
je zabezpečený proti odcudzeniu odpadov a vstupu nepovolaných osôb oplotením s uzamykateľnou bránou a
kamerovým systémom.
Podmienky súhlasu:
- technické podmienky zberu odpadov prevádzkovateľ nepretržite zabezpečí tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu
vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku
- v prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadení, prevádzkovateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámi
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
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
- oznámenie o ukončení činnosti zariadenia bude doručené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia:
Na prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch
so zreteľom na § 14, § 16, v nadväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášku MŽP SR č. 365/2015 Z. z., Katalóg odpadov a vyhlášku MŽP SR č.
373 /2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi.
Platnosť súhlasu:
Podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu udeľuje do 28. 02. 2027
Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa vo veciach odpadového hospodárstva,
prijal dňa 08.06.2021 žiadosť, ktorú podala spoločnosť ESPIK Group s.r.o, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Predmetom zberu budú odpady charakteru biologicky rozložiteľných odpadov, zaradené v zmysle Katalógu odpadov
O – ostatný odpad. Zariadenie na zber odpadov bude prevádzkované spoločnosťou ESPIK Group s.r.o., na základe
Nájomnej zmluvy v areály bývalého CTZ Levice, na ul. Mochovská, 934 01 Levice, parc. č. 12627/3 a 12627/2 CKN vo vlastníctve Mesta Levice , Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice IČO: 00 307 203.
Zariadenie na zber odpadov je oplotené a vybavené uzamykateľnou bránou. Areál je vybavený elektronickou váhou,
kamerovým systémom, sociálno – prevádzkovým objektom, v ktorom sa nachádza softvér potrebný na evidenciu
váženia. Odpady budú zhromažďované podľa primárnych vlastností na voľnej ploche, alebo v nádobách na to
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určených. Manipulácia s odpadmi bude zabezpečená vlastnou technikou. Odpady sú do zariadenia prepravované
prevádzkovateľom z mesta Levice a jeho prímestských častí, resp. sú dovážané držiteľmi odpadu. Zariadenie je
vybavené odvodňovacím rigolom so záchytnou nádržou. Zariadenie je označené podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Za účelom posúdenia predloženej žiadosti Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušný orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení upovedomil listom číslo
OU-LV-OSZP-2021/009359-002 zo dňa 22.06.2021 žiadateľa o prerušení konania a vyzval ho na doplnenie žiadosti.
Žiadateľ doplnil podanie listom zo dňa 25.06.2021.
Súčasťou spisu je aj zápis s miestneho šetrenia zo dňa 13.09.2021, na ktorom účastníci konania vyslovili súhlasné
stanoviská ku zriadeniu a prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov.
Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov obsahuje náležitosti uvedené v § 22
vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. V podaní sú uvedené druhy odpadov, ktoré spoločnosť bude v zariadení zberať,
spôsob zhromažďovania odpadov a následného zhodnocovania.
Súčasťou žiadosti je aj fotokópia zmluvy vo veci následného zhodnotenia odpadov uzatvorená so spoločnosťou Eko
– Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 962 33 Budča IČO: 47 154 497, fotokópia nájomnej zmluvy C. č. 576/2021/
OSEM zo dňa 21.06 2021 uzatvorenou medzi Mestom Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice IČO: 00 307 203,
Prevádzkový poriadok, Záznam z miestneho šetrenia zo dňa 13.09.2021, výpis z Obchodného registra .
Platnosť súhlasu je stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch. Podľa § 97ods. 17 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.
Miesto a rozsah nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené tak, ako v podanej žiadosti.
Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového
hospodárstva.
V rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania zo strany účastníkov neboli vznesené námietky ani
pripomienky k udeleniu predmetného súhlasu.
Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia, správny orgán môže z vlastného
podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť v súlade s §114 ods. 1 zákona o odpadoch
Identifikačné čísla ako elektronickú verziu súhlasu a registrácie dostanú žiadatelia po spracovaní v systéme a do tej
doby nemajú povinnosť tieto identifikačné čísla pri komunikácii s OH používať.
Podľa § 114 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa
zariadenia v lehote podľa §114 ods. 4 zákona o odpadoch.
Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je stanovené vo výrokovej časti tohoto
rozhodnutia.
Rozhodnutie je spoplatnené správnym poplatkom podľa položky 162 písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 11,00 € ( listinné podanie ).
Poučenie
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, proti tomuto rozhodnutiu možno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice.
Rozhodnutie, po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, ktorý sa preň pripúšťa a po nadobudnutí právoplatnosti,
je podľa § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, preskúmateľné súdom.
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Rozhodnutie sa po právoplatnosti doručuje:
SIŽP Nitra
OÚ NR
Mgr. Libor Jesenský
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, Slovenská republika
Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice, Slovenská republika
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