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Komárno, 13.10.2016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia 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 v znení neskorších predpisov, 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 (d'alej len "zákon
o odpadoch"), v zmysle znenia § 97 ods. 1písm. g) zákona o odpadoch, v súlade s § 46 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o správnom
konaní"), udel'uje~ __

súhlas

na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu:
Obchodné meno: General Plastic, a.s.
Sídlo: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo
IČO: 36 547 301
Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo

Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu -
druhy odpadov sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe Č. 1, vyhlášky MŽP
SR Č. 365/2015 Z. Z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod číslom:

Číslo druhu
odpadu

Názov druhu odpadu Kategória

060204
1301 10
13 0206
1501 IQ

150202

1602 13

160601

hydroxid sodný a hydroxid draselný
nechlórované minerálne hydraulické oleje
syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezpečnými látkami
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako
uvedené v 160209 až 1602 12
olovené batérie
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Celkové odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí, je
5,300 ton.



Súhlas na zhromažd'ovanie nebezpečných odpadov sa udel'uje do 30.09.2021.L ••,,' •

Spôsob d'alšieho nakladania s nebezpečnými odpadmi: 'I

Nebezpečné odpady budú zhromažd'ované vo vyhovujúcich obaloch (kovové a plastové
obaly - sudy, PE vrecia a iné obaly) umiestnených vo vyhradených zhromažd'ovacích priestoroch
pre nebezpečné odpady, priamo v areáli spoločnosti General Plastic, a.s., Kolárovo na adrese:
Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo. Nebezpečné odpady budú následne odovzdané
oprávnenej osobe za účelom prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia (.A.S.A. SLOVENSKO
spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, na základe zmluvného vzt'ahu _
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S101000107, zo dňa 09.07.2010,
uzatvorená na dobu neurčitú ajej Dodatky Č. 1 až 8; s predmetom zmluvy: zber, preprava,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov).

Podmienky súhlasu:

1. Nebezpečné odpady treba zhromažd'ovat' v súlade so zákonom o odpadoch, pncom
s nebezpečnými odpadmi treba zaobchádzat' takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie l'udí
a nepoškodzuje životné prostrečie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín

a živočíchov,
b) obt'ažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

2. V prípade vypovedania zmluvy o zbere, preprave, zhodnotenia a zneškodnenia odpadov
s oprávnenou spoločnost'ou (.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Zohor), treba uzatvárat'
novú(-é) zmluvu(-y) na prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov.

3. Oznámit' Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ukončenie
činnosti pôvodcu odpadu na adrese: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo, 30 dní pred jej
ukončením.

4. Pôvodca odpadu musí odovzdať všetky nebezpečné odpady zhromažd'ované na adrese:
Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo, osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi podl'a zákona o odpadoch na zhodnotenie alebo zneškodnenie najneskôr ku dňu
ukončenia podnikatel'skej činnosti na tejto adrese.

5. Akékol'vek zmeny pri činnosti zhromažd'ovania nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
neodkladne oznámiť Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie.

V prípade nedodržiavania horeuvedených podmiehok alebo -povinností ustanovené
zákonom o odpadoch a nadväzujúcich vykonávacích predpisov, Okresný úrad Komárno, odbor
starostlivosti o životné 'prostredie, v zmysle § 114 ods, 1 zákona o odpadoch, môže tento súhlas
zmeniť alebo zrušiť. '

Odôvodnenie

Žiadost'ou zo dňa 29.09.2016, ktorú Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti
o životné prostredie obdržal dňa 13.10.2016, Jozef Ungvarský, generálny riaditel' spoločnosti
General Plastic,a.s., Priemyselný areál 3677, 94603 Kolárovo, IČO: 36547301 (d'alej len
"pôvodca odpadu"), v súlade s § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, požiadal Okresný úrad
Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
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odpadového ..hospodárstva, o udelenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu odpadu (do ich odvezenia na zhodnotenie a zneškodnenie oprávnenou spoločnost'ou),
s miestom zhromažďovania: Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo.

" Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva predmetnú žiadost' pôvodcu odpadu
.~preskúmal a zistil, že sa jedná o zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
(druhy nebezpečných odpadov, celkové ročné odhadované množstvo nebezpečných odpadov
a miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov sú podrobne uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia), ktoré vznikajú pri podnikateľskej činnosti spoločnosti (výroba a spracovanie
plastov, recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov atď.) na adrese: Priemyselný areál 3677,
94603 Kolárovo. Vzniknuté nebezpečné odpady do doby ich odvezenia na zhodnotenie
a zneškodnenie budú zhromažďované vo vyhradených zhromažďovacích priestoroch
pre nebezpečné odpady, priamo vareáli pôvodcu odpadu v Priemyselnom areáli 3677,
v Kolárove.

Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov sú k dispozícii vyhovujúce obaly (kovové
a plastové obaly - sudy, PE vrecia a iné obaly), ktoré sú označené identifikačným listom
nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7, vyhlášky MŽP SR č. 37112015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoŕč'ustanovenia zákona o odpadoch.

Na základe doručených podkladov bolo ďalej zistené, že takto zhromažďované
nebezpečné odpady budú odoberané a odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie spoločnost'ou
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, na základe
zmluvného vzt'ahu - Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Č. S1O 1000107,
zo dňa 09.07.2010, uzatvorená na dobu neurčitú; s predmetom zmluvy: zber, preprava,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov kat. č.: 06 02 04, 13 01 10, 13 02 06, 15 01 10, 15 02 02,
16 02 13 a 16 06 01. Pôvodca odpadu predložil spolu so žiadost'ou aj vypracovaný dokument
"Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi", vypracovaný dňa
29.09.2016, ktorý obsahuje opatrenia v prípade havárie.

Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie boli dňa
13.10.2016, vo veci udelenia súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
odpadu, doručené nasledovné náležitosti:

1. Žiadost' zo dňa 29.09.2016, o udelenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov
u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, v ktorej boli uvedené
identifikačné údaje žiadateľa; zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú
zhromažďovat';odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí
a spôsob, ako sa s nebezpečným odpadom bude ďalej nakladat'.

2. Výpis z obchodného "registra Okresného súdu Nitra, k dátumu 26.09.2016, Číslo dožiadania:
el-6157312016/N, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10465/N.

3. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Č. S101000107, zo dňa 09.07.2010,
uzatvorená na dobu neurčitú ajej Dodatky Č. 1 až 8; s predmetom zmluvy: zber, preprava,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov kat. č.: 06 02 04, 13 01 10, 13 02 06, 15 01 10,
150202, 16 02 13 a 16 06 01, medzi pôvodcom odpadu a spoločnost'ou .A.S.A.
SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18,90051 Zohor, IČO: 31318762.

4. Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, vypracovaný dňa
29.09.2016, pre pôvodcu odpadu: General Plastic, a.s., Priemyselný areál 3677, 94603
Kolárovo.
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5. Identifikačné listy nebezpečných odpadov.

Správny poplatok vo výške 11,-- € (slovom: jedenásť eur), bol zaplatený dňa 13.10.2016
v zmysle položky 162 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení

.~neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné
prostredie (ďalej len "správny orgán") žiadosti pôvodcu odpadu vyhovel, z dôvodu
nebezpečných vlastností odpadov však bolo potrebné stanoviť podmienky rozhodnutia tak, ako
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, a ktorých dodržiavanie je bezpodmienečne
potrebné. Pri určení doby platnosti predmetného súhlasu, správny orgán vychádzal z § 97 ods. 16
zákona o odpadoch.

Pretože predmet žiadosti nie je v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov
v odpadovom hospodárstve a nie sú ním ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníka
konania, bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov
možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia
na správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

It d2-"_'
RNDr. Martin Bičian

vedúci odboru

Doručuje sa: General Plastic, a.s., Jozef Ungvarský, generálny riaditeľ, Priemyselný areál 3677,
946 03 Kolárovo

Na vedomie (po právoplatnosti):

l. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Nitra, Štefánikova tr. 69, 94901
Nitra

2. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ala
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