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Číslo spisu
OU-LV-OSZP-2020/008640-004

Vybavuje

15. 05. 2020

ROZHODNUTIE
zmena súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
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 § 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(zákona o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
( správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
m e n í

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch vo výrokovej časti rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad
Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-LV-OSZP- 2016/003177 -ODP-Z dňa 23.02.2016 vo
veci súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
a podľa § 97 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov pre spoločnosť:

Obchodné meno : EAST-WEST SK, s.r.o.,
Sídlo spoločnosti: Bátovce 364 964 03 Bátovce
IČO: 36 565 431
nasledovné:

v časti I. súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

1. sa dopĺňa odsek- odpady v zariadení vznikajúce

V zariadení na zhodnocovanie odpadov spracovaním starých vozidiel, odpadu číslo druhu 16 01 04 a 16 01 06
vzniknú odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365 /2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradené
nasledovne:

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

13 01 13 iné hydraulické oleje N
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13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 07 02 benzín N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
16 01 07 olejové filtre N
16 01 10 výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše N
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 O
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 0113 a 16 01 14 N
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 06 01 olovené batérie N
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,paládium, irídium alebo platinu okrem 16
08 07 O
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov N
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
19 12 04 plasty a guma O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O

2. text v odseku: Spôsob nakladania s odpadmi

Zariadenie je určené na zhodnocovanie starých vozidiel kategórie M1,N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo
okrem motorových trojkoliek spôsobom úplnej selektívnej demontáže

Jedná sa o činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch
R-12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 –R11
R-13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1-R12
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sa nahrádza novým znením

Spôsob nakladania s odpadmi

Zariadenie je určené na zber a zhodnocovanie starých vozidiel kategórie M1,N1, ako aj trojkolesové motorové
vozidlo okrem motorových trojkoliek spôsobom úplnej selektívnej demontáže

Jedná sa o činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch
R-12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 –R11
R-13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1-R12

3. text v odseku : Platnosť súhlasu:

Podľa ustanovenia § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu udeľuje do 31. 1. 2021
sa nahrádza novým znením:

Platnosť súhlasu: Súhlas sa udeľuje do 15. mája 2025

V časti II. súhlas podľa § 97 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch

Text v odseku : Platnosť súhlasu: Podľa ustanovenia § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu udeľuje
do 31. 1. 2021
sa nahrádza novým znením:

Platnosť súhlasu: Súhlas sa udeľuje do 15. mája 2025

Ostatné časti rozhodnutia OU-LV-OSZP- 2016/ 003177-ODP-Z zo dňa 23.02.2016 zostávajú v platnosti. Toto
rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia OU-LV-OSZP- 2016/ 003177-ODP-Z zo dňa 23.02.2016.

Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva prijal dňa
11.05.2020 žiadosť, ktorú podala spoločnosť EAST –WEST SK, s.r.o., Bátovce, o zmenu súhlasu udeleného podľa §
97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch, na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlasu udeleného
podľa § 97 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2016/003177-ODP-Z zo dňa 23.02. 2016.

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov spoločnosť EAST- WEST SK, s.r.o. prevádzkuje v obci Bátovce, č. 364.
V zariadení sú spracovávané staré vozidlá, odpady číslo druhu 16 01 04 a 16 01 06, kategórie M1,N1, ako aj
trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek spôsobom úplnej selektívnej demontáže.

Predmetom žiadosti o zmenu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia
zhodnocovanie odpadov je doplniť do rozhodnutia druhy odpadov, ktoré v zariadení na zhodnocovanie spracovaním
starých vozidiel vzniknú, doplniť do spôsobu nakladania s odpadmi činnosť zber a predĺžiť platnosti udeleného
súhlasu.

Technológia a technické podmienky spracovania starých vozidiel zostávajú nezmenené.

Predmetom žiadosti o zmenu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov je predĺžiť platnosť udeleného súhlasu.

Podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch, účastníkom konania o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov je obec, na ktorej území sa činnosť vykonáva.
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Obec vo svojom písomnom stanovisku zo dňa 12. 05. 2020 uviedla, že nemá námietky voči zmene súhlasu udeleného
spoločnosti EAST -WEST SK, s. r. o., na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Miestna ohliadka zariadenia na zhodnocovanie odpadov v obci Bátovce za účasti konateľa spoločnosti EAST- WEST
SK, s. r. o., bola vykonaná dňa 14. 5. 2020.

Na základe uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Rozhodnutie je spoplatnené správnym poplatkom podľa položky 162 písm. y) zákona č. 145/1995 Z. z o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote 2 x 4,0 €.

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, ul. Rozmarínová č. 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.

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia :

SIŽP Nitra IOH; OU Nitra OSŽP
MŽP SR odbor odpadového hospodárstva

Ing. Eva Červenáková
vedúca odboru

Doručuje sa

EAST-WEST SK, s.r.o.
Bátovce 364
935 03 Bátovce
Slovenská republika

Obec Bátovce
Bátovce 2
935 03 Bátovce
Slovenská republika


