
OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ŠTÁTNA SPRÁVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Rozmarínová ul. 4, 934 01  Levice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LV-OSZP-2023/000633-004

Levice
09. 01. 2023

Rozhodnutie
Zmena súhlasu vydaného v súlade s § 97 ods. 1 písm. d)

zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výrok
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 ustanovenia § 104 písm. d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o odpadoch“) v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní

m e n í

podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch výrokovú časť rozhodnutia, ktoré vydal Okresný úrad
Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie pod sp. zn. OU-LV-OSZP-2022/010074-003 zo dňa 07.06.2022,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2022, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1
písm. d) zákona o odpadoch pre spoločnosť:

Obchodné meno: Mikona plus, s. r. o.
Sídlo: Železničná 39, 937 01 Želiezovce
IČO: 34 140 913 (ďalej len „Mikona plus, s. r. o.“)

nasledovné:

1. Dopĺňa sa zoznam odpadov o odpady uvedené vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov :

Číslo druhu odpadu Názov odpadu Kategória odpadu

20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O

Ostatné časti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie sp. zn. OU-
LV-OSZP-2022/010074-003 zo dňa 07.06.2022, zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia sp. zn. OU-LV-OSZP-2022/010074-003 zo dňa
07.06.2022.
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Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, prijal dňa
17.10.2022 žiadosť podanú spoločnosťou Mikona plus, s. r. o., o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Rozhodnutie vydal Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti
o životné prostredie pod sp. zn. OU-LV-OSZP-2022/010074-003 zo dňa 07.06.2022.

Predmetom žiadosti je doplnenie druhu odpadu katalógového č.: 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály
na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) druhu odpadu O, v zariadení na zber odpadov. Dôvodom doplnenia
uvedenia odpadu je jeho opomenutie v predchádzajúcej žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Súčasťou podania je aj kópia rozhodnutia o udelení
súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov evidované
pod sp. zn. OU-LV-OSZP-2022/010074-003 zo dňa 07.06.2022, zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva
s oprávnenou osobou, vyjadrenie od Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, EIA č. OU-LV-
OSZP-2022/015987-002, k žiadosti o posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že sa
nevyžaduje vykonanie zisťovacieho konania podľa uvedeného zákona pre činnosť „ Pracovisko na separovaný odpad
a lisovanie PET fliaš Želiezovce“.

Identifikačné čísla ako elektronickú verziu súhlasu a registrácie dostanú žiadatelia po spracovaní v systéme a do tej
doby nemajú povinnosť tieto identifikačné čísla pri komunikácii s OH používať.

Vydanie rozhodnutia o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov je spoplatnené podľa položky
162 písm. y) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“)
sumou 2,00 € (elektronické podanie).

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, Rozmarínová 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.

Rozhodnutie sa po právoplatnosti doručuje:
SIŽP Nitra
OÚ NR

Mgr. Libor Jesenský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10189

Doručuje sa
MIKONA plus, s.r.o., Železničná 39, 937 01  Želiezovce, Slovenská republika
Ján Kondač STAVEBNO - MONTÁŽNY PODNIK, Železničná 39, 937 01  Želiezovce, Slovenská republika
Mesto Želiezovce, Ul.SNP 2, 937 01  Želiezovce, Slovenská republika
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Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
|

Typ doložky
|

Typ doložky:
doložka právoplatnosti x
doložka vykonateľnosti -
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti -

|

Číslo rozhodnutia: OU-LV-OSZP-2023/000633-004___
|

Dátum vytvorenia doložky: 13.02.2023___
|

Vytvoril: Šinková Romana, Ing.___
|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 12.02.2023___
|

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení x
časť rozhodnutia -

|


