
OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 41  Nové Mesto nad Váhom____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2022/011010-005

Nové Mesto nad
Váhom
31. 08. 2022

Rozhodnutie
o zmene súhlasu

Výrok
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 a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch),
v súlade so zákonom 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 rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-OSZP-2022/001847-4/HN1 zo dňa 27.01.2022, ktorým bol udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre

žiadateľa: Správca zálohového systému n.o.
so sídlom: Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 53 563 077

miesto zhodnocovania odpadov: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Triediaceho centra Správcu zálohového
systému n.o., v obci Kočovce, k. ú. Rakoľuby, v časti haly Nové Mesto ONE Industrial Park III SK–DC 1, s.r.o.

tak, že vo výroku citovaného rozhodnutia sa mení kapacita zariadenia z pôvodného celkového množstva odpadov
4950 t/rok nasledovne:

kat. č. odpadu názov odpadu kategória množstvo v t/rok
15 01 02 obaly z plastov O 29 000
15 01 04 obaly z kovu O 9 000

a zároveň sa dopĺňajú podmienky prevádzkovania zariadenia:
1. Po spustení prevádzky triediaceho centra vykonať meranie hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a následne predložiť príslušnému Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva protokol o meraní hluku. V prípade prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku
prevádzkovateľ bude povinný vykonať opatrenia.
2. Preprava odpadov nákladnými vozidlami zásobujúcimi triediace centrum bude len v pracovné dni od 06.00 hod
do 18.00 hod.
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3. Okolie haly v spolupráci s vlastníkom haly a priľahlých pozemkov smerom na obytnú časť obce vysadiť pomaly
a rýchlo rastúcimi drevinami a kríkovým podrastom, ktoré budú plniť funkciu protihlukovej bariéry a bariéry
zachytávajúcej prach.
4. Prevádzka triediaceho centra sa nebude rozširovať.
5. V prípade požiadavky Obce Kočovce vysadiť prevádzkovateľom dreviny na verejných priestranstvách obce, je
prevádzkovateľ zariadenia povinný túto požiadavku splniť.
6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd uvedené v zámere
na str. č. 46 zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
7. Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí všetky práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
8. Pracovisko zabezpečiť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej
havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Ostatné časti rozhodnutia č. OU-NM-OSZP-2022/001847-4/HN1 zo dňa 27.01.2022 zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. OU-NM-OSZP-2022/001847-4/HN1 zo dňa 27.01.2022.

Odôvodnenie
Žiadateľ, Správca zálohového systému n.o., so sídlom Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO:
53 563 077, požiadal elektronickým podaním dňa 05.08.2022 o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov vydaného podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch Okresným úradom Nové Mesto nad
Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-NM-OSZP-2022/001847-4/HN1 zo dňa 27.01.2022,
z dôvodu zvýšenia kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke v obci Kočovce, k. ú. Rakoľuby, v
časti haly Nové Mesto ONE Industrial Park III SK–DC 1, s.r.o..

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie konania vo veci
zmeny rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov účastníkom konania
listom č. OU-NM-OSZP-2022/011010-004 zo dňa 16.08.2022, v ktorom upustil od ústneho pojednávania a stanovil
lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok účastníkov konania na 7 pracovných dní.

K predmetu konania doručila svoje pripomienky Obec Kočovce. Pripomienky Obce Kočovce boli zapracované do
výroku rozhodnutia.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zároveň doplnil podmienky pre
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad
Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania č. OU-NM-OSZP-2022/000939-048
zo dňa 04.04.2022, rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov č. OU-TN-
OOP3-2022/005889-006 zo dňa 22.07.2022 o odvolaní proti rozhodnutiu OU-NM-OSZP-2022/000939-048 zo dňa
04.04.2022 a v zmysle stanoviska Obce Kočovce.

Podanie obsahovalo náležitosti v zmysle § 21 a ďalších ustanovení vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:
- Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie o udelení súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OU-NM-OSZP-2022/001847-4/HN1 zo dňa 27.01.2022
- Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho
konania č. OU-NM-OSZP-2022/000939-048 zo dňa 04.04.2022
- Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odboru opravných prostriedkov č. OU-TN-OOP3-2022/005889-006 zo
dňa 22.07.2022 o odvolaní proti rozhodnutiu OU-NM-OSZP-2022/000939-048 zo dňa 04.04.2022
- Stanovisko Obce Kočovce k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie odpadov č. OÚKoč. 28-006/2022 zo
dňa 5.8.2022
- aktualizovaný Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- aktualizovaný Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
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Na základe preskúmania podkladov rozhodol Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 2,- € bol uhradený e-kolkom v zmysle prílohy: Sadzobník správnych poplatkov, položka
162 písm. y) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých
riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10119

Doručuje sa
Správca zálohového systému n. o., Bratislava-Nové Mesto , 831 03  Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Kočovce, Kočovce 280, 916 31  Kočovce, Slovenská republika


