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

Rozmarínová ul. 4, 934 01  Levice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-LV-OSZP-2022/007376-005

Levice
30. 05. 2022

Rozhodnutie
Súhlas podľa § 97 ods.1 písm. e) bod 2. 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 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 (ďalej zákon o odpadoch) v súlade s § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v platnom znení udeľuje 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. “ )

podľa § 97 ods.1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch

súhlas

na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, činnosťou R12- úprava odpadov
určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a R13, vo vyhláške MŽP SR č. 365 /2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov zaradených nasledovne :

Číslo druhu odpadu
Názov odpadu Kategória odpadu
20 01 39 Plasty O
20 01 02 Sklo O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 07 Obaly zo skla O
15 01 01 Zberový papier O
15 01 05 Kompozitné obaly O

Kapacita zariadenia: 4000 t/ rok

Určenie miesta nakladania s odpadmi:
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MIKONA plus s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Spôsob nakladania s odpadmi:

Úprava odpadov bude spočívať len v mechanickom triedení, mechanickom odstraňovaní nežiadúcich prímesí a
lisovaní. Pred lisovaním budú využívané aj bežné technológie, ako je perforovanie.

Jedná sa o činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch
R12 úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následný spôsob starostlivosti o miesto výkonu:

- Pred ukončením činnosti v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ je povinný všetky odpady nachádzajúce sa v
zariadení spracovať, resp. odovzdať na spracovanie oprávnenému subjektu a priestor zariadenia vyprázdniť
- oznámenie o ukončení činnosti zariadenia bude doručené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti

Platnosť súhlasu:

Podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu udeľuje do 31. 05. 2027

Odôvodnenie
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa vo veciach odpadového hospodárstva,
obdržal dňa 13.04.2022 žiadosť, ktorú podala MIKONA plus, s. r. o. o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré realizuje v priestoroch spoločnosti Ján Kondač, Stavebno –
montážny podnik, so sídlom Železničná 36, 937 01 Želiezovce, IČO: 14077272 na základe Nájomnej zmluvy zo
dňa 19.04.2004 a jej neskoršími dodatkami.

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch obsahuje náležitosti uvedené v § 23 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. V prevádzkovom poriadku sú opísané základné údaje o
prevádzke, technický popis zariadenia, organizačné a technické zabezpečenie prevádzky, podmienky bezpečnosti
práce, povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia, opatrenia pre prípad havárie.

Platnosť súhlasu je stanovená v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch. Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu
je možné predĺžiť 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.

Miesto a rozsah nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené tak, ako v podanej žiadosti.
Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového
hospodárstva.

V rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania, zo strany účastníkov neboli vznesené námietky ani
pripomienky k udeleniu predmetného súhlasu.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia, správny orgán môže z vlastného
podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť v súlade s § 114 ods. 1 zákona o odpadoch

Podľa § 114 ods. 3 písm. a), b), a d) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa
zariadenia v lehote podľa §114 ods. 4 zákona o odpadoch.
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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.

Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je stanovené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Rozhodnutie je spoplatnené správnym poplatkom podľa položky 162 písm. e) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 11,00 € (listinné 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.

Mgr. Libor Jesenský
vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie

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
Mesto Želiezovce, Ul.SNP 2, 937 01  Želiezovce, Slovenská republika
Ján Kondač STAVEBNO - MONTÁŽNY PODNIK, Železničná 39, 937 01  Želiezovce, Slovenská republika


