
 
 

Číslo spisu OU-NM-OSZP-2022/001847-4/HN1  v Novom Meste nad Váhom, dňa 27. 01. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 

miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa §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, §104 a §108 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z. z.) a na základe ustanovení zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 71/1967 Zb.) vydáva 
 

 

 s ú h l a s  

 

 

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 odpadov : 
 

 

 

Názov žiadateľa Správca zálohového systému, n. o. 

Sídlo Pluhová č. 192/2, 831 03 Bratislava- Nové Mesto 

IČO 53 563 077 

Štatutárny orgán Ing. Mária Trčková – riaditeľka 

Prevádzka Kočovce - Rakoľuby, Nové Mesto ONE Industrial Park III SK-DC 1, 

s. r. o. 

Technologické 

zariadenie 
- Optická linka na farebné spracovanie PET fliaš 

- Linka na Al/Fe plechovky 

Činnosť  Zhodnocovanie ostatných odpadov - lisovanie ostatných odpadov 

Spôsob R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou  

          z činností R1 až R11 

R13 – skladovanie odpadov pred použitím operácie R1 –R12 

Kapacita zariadenia 4 950 t/rok 

Začatie prevádzky                od právoplatnosti rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na  

 zhodnocovanie odpadov 
 

 

 

 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom 

V 
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Súhlas sa vzťahuje na ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (Katalóg 

odpadov) pod číslom a názvom: 
 

Druh 

odpadu 
Názov odpadu 

15 01 02 Obaly z plastov 

15 01 04 Obaly z kovu 
 

 

Technické požiadavky prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov: 

 

- technicky a bezpečnostne vyhovujúce technologické zariadenie,  

- vyhradený priestor na skladovanie vstupných odpadov a recyklovaného materiálu, 

- odbornú technickú kontrolu zariadenia bude zabezpečovať pracovník poverený odborným 

dohľadom. 

 

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia: 

 

- zariadenie musí spĺňať všetky podmienky bezpečnosti pri práci, 

- počas chodu linky používať predpísané ochranné prostriedky,   

- obsluhujúci pracovníci musia byť oboznámení s bezpečnosťou a ochranou pri práci na danom 

zariadení. 

 

Ďalšie podmienky: 

 

1. Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatného odpadu sa bude riadiť podľa § 12,      

§ 14, § 17 zákona č. 79/2015 Z. z.. 

 

2.  Prevádzkovateľ zariadenia bude ďalej dodržiavať najmä ustanovenie § 6, § 9 vyhlášky 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

 

3. Viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti. 

 

4. Zasielať na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za prevádzku za kalendárny rok najneskôr 

do 28.02. nasledujúceho roka. 

 

5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, môže 

z vlastného podnetu (nedodržanie podmienok súhlasu), alebo na návrh účastníka konania 

udelený súhlas zmeniť, alebo zrušiť podľa § 114 zákona č. 79/2015 Z. z.. 

      Pred uplynutím platnosti tohto súhlasu v časovom predstihu (min. 3 mesiace) požiadať 

o vydanie nového súhlasu v zmysle § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z.. 

 

6. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov zabezpečiť technické 

a bezpečnostné požiadavky na jeho prevádzkovanie v zmysle STN. 

 

7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vydáva do 31. 12. 2026. 
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O d  ô  v  o  d  n  e  n  i e 
 

 

 
 

Dňa 12. 01. 2022 bola na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o 

životné prostredie doručená žiadosť firmy Správca zálohového systému, n. o., Pluhová č. 192/2, 

831 03 Bratislava - Nové Mesto vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov - obalov z plastu a obalov z kovu na prevádzke, Nové Mesto ONE 

Industrial Park III SK-DC – 1, s. r. o., Kočovce - Rakoľuby. 

Zariadenie bude spracovávať ostatný odpad lisovaním. Zlisovaný odpad sa bude následne 

expedovať na ďalšie spracovanie. 

Predmetný materiál bol preštudovaný a obsahoval stanovisko obce Kočovce č. OcÚKo č. 28-

001/2022 zo dňa 12. 01. 2022 a všetky náležitosti v zmysle § 21 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadosť obsahovala potrebné 

náležitosti (prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov, správny poplatok). 

Na základe predložených dokladov a dokumentov Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie, tak ako je uvedené vo výrokovej časti. 

 

Správny poplatok bol zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov dňa 19 01. 2022 v hodnote 11,0 €.    

 

 

 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova č. 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

Doručiť: 

1) Správca zálohového systému, n. o., Pluhová č. 192/2, 831 03 Bratislava- Nové Mesto  

2) Obec Kočovce 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ing. Ľubica Hrušovská 
                                   vedúca odboru 
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