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Číslo spisu
OU-LV-OSZP-2020/008759-004

Vybavuje

31. 07. 2020

ROZHODNUTIE
zmena súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zmena súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov u pôvodcu odpadu a zmena súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia

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- 2016/002014 -ODP-Z dňa 23.02.2016 vo
veci súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f/ zákona o odpadoch, na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – preprava
nebezpečných odpadov, podľa § 97 ods. 1 písm. g/ zákona o odpadoch, na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u
pôvodcu odpadu a podľa § 97 ods. 1 písm. i/ zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnotenia alebo zneškodnenia nie je triedenia
a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
pre spoločnosť:

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

1. v súlade s § 97 ods.18 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f/ zákona o odpadoch sa
predlžuje z termínu 31.1. 2021 do 15. 5. 2025
2. v súlade s § 97 ods.18 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g/ zákona o odpadoch sa
predlžuje z termínu 31.1. 2021 do 15. 5. 2025
3. v súlade s § 97 ods.18 zákona o odpadoch, platnosť súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. i/ zákona o odpadoch sa
predlžuje z termínu 31.1. 2021 do 15. 5. 2025
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Ostatné časti rozhodnutia OU-LV-OSZP- 2016/ 002014-ODP-Z zo dňa 23.02.2016 zostávajú v platnosti. Toto
rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia OU-LV-OSZP- 2016/ 002014-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. f/ zákona o odpadoch, na nakladanie s nebezpečným odpadom – preprava nebezpečného odpadu,
súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 1 písm. g/ zákona o odpadoch, na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu odpadu a súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 1 písm. i/ zákona o odpadoch, na zhromažďovanie
odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia , ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnotenia alebo
zneškodnenia nie je triedenia a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné. Súhlasy boli udelené rozhodnutím
Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-LV-OSZP- 2016/002014 -ODP-Z zo
dňa 23.02.2016.

Vzhľadom k tomu, že žiadosť neobsahovala všetky náležitosti, konanie vo veci žiadosti bolo rozhodnutím č. OU-
LV-OSZP-2020/008759-002 dňa 1.6.2020 prerušené a žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie podania. Podanie bolo
doplnené dňa 29.07.2020.

Spoločnosť EAST –WEST SK, s. r. o. s nebezpečnými odpadmi nakladá v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie
odpadov 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 vozidlá spôsobom úplnej selektívnej demontáže.

Predmetom žiadosti o zmenu udelených súhlasov je predĺženie ich platnosti podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch.
Platnosť súhlasu podľa odseku 17 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.

Žiadosť o predĺženie jednotlivých súhlasov bola doručená správnemu orgánu v súlade s ustanovením § 97 ods. 18,
tri mesiace pred skončením platnosti súhlasov a žiadateľ v podaní deklaroval, že od vydania súhlasov nedošlo k
zmene skutočností rozhodujúcich na ich vydanie.

Súčasťou podania sú aktuálne platné zmluvy vo veci ďalšieho nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane
potvrdenia spoločnosti DETOX, s.r.o., B. Bystrica, o odbere odpadov zhromažďovaných bez predchádzajúceho
triedenia a údaj podľa § 28 ods. 3 vyhlášky MŽP SR 371/2015 Z. z.

Na základe vykonaného správneho konania a uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je stanovené vo
výrokovej časti rozhodnutia.

Platnosť jednotlivých súhlasov bola predĺžená v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a v súlade s platnosťou
súhlasu udeleného na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - spracovanie starých vozidiel.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bol spoločnosti udelený rozhodnutím č- OU-LV-
OSZP-2016/003177 – ODP-Z zo dňa v znení rozhodnutia č. OU-LV-OSZP-2020/ 008640 – 004 zo dňa 15. 05. 2020
s termínom platnosti do 15.5.2025.

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 3 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.



3 / 3

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

Ing. Eva Červenáková
vedúca odboru

Doručuje sa

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


