OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nitra

OU-NR-OSZP2-2021/008682-002

07. 01. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
Výrok
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa 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
zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s §
46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti
podanej dňa 09.12.2020
udeľuje
Obchodné meno: Waste Recycling, a.s.
Sídlo: Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36 016 268
súhlas
podľa § 97 ods.1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na prepravu nebezpečných odpadov uvedených v prílohe č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod číslom:
02 01 08 - agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
03 01 04 - piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky
04 02 14 - odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
04 02 19 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
06 01 01 - kyselina sírová a kyselina siričitá
06 01 02 - kyselina chlorovodíková
06 01 03 - kyselina fluorovodíková
06 01 04 - kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05 - kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06 - iné kyseliny
06 02 01 - hydroxid vápenatý
06 02 03 - hydroxid amónny
06 02 04 - hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05 - iná zásady
06 03 11 - tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

06 03 13 - tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy
06 03 15 - oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy
06 04 03 - odpady obsahujúce arzén
06 04 05 - odpady obsahujúce iné ťažké kovy
06 05 02 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
06 06 02 - odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
06 10 02 - odpady obsahujúce nebezpečné látky
06 13 01 - anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy
06 13 02 - použité aktívne uhlie okrem 06 07 02
07 01 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 07 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 01 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 01 09 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 01 10 - iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 02 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 07 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 02 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 02 09 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 02 10 - iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 02 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 02 14 - odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky
07 03 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 07 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 03 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 03 10 - iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 04 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 04 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 04 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 04 07 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 05 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 07 - halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 05 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 05 09 - halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 05 10 - iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 05 13 - tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
07 06 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 06 11 - kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky
07 07 01 - vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 03 - organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 04 - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
08 01 11 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 13 - kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 15 - vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 17 - odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
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08 01 19 - vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky
08 01 21 - odpadový odstraňovač farby alebo laku
08 03 12 - odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
08 03 17 - odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
08 04 09 - odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky
08 04 11 - kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
09 01 01 - roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov
09 01 02 - roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek
09 01 03 - roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách
09 01 04 - roztoky ustaľovačov
09 01 05 - bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov
09 01 06 - odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce
striebro
10 01 04 - popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja
10 01 09 - kyselina sýrová
10 02 11 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 03 04 - trosky z prvého tavenia
10 03 09 - čierne stery z druhého tavenia
10 03 27 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 04 01 - trosky z prvého a druhého tavenia
10 04 09 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 05 08 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 06 09 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 07 07 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 08 15 - prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
10 08 19 - odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
10 10 11 - iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky
11 01 06 - kyseliny inak nešpecifikované
11 01 07 - alkalické moriace roztoky
11 01 08 - kaly z fosfátovania
11 01 09 - kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky
11 01 11 - vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
11 01 98 - iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
11 03 02 - iné odpady
12 01 06 - minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 07 - minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 08 - rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény
12 01 09 - rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
12 01 10 - syntetické rezné oleje
12 01 12 - použité vosky a tuky
12 01 14 - kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
12 01 16 - odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky
12 01 18 - kovový odpad z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
12 01 20 - použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky
12 03 01 - vodné pracie kvapaliny
12 03 02 - odpady z odmasťovania parou
13 01 01 - hydraulické oleje obsahujúce PCB
13 01 04 - chlórované emulzie
13 01 05 - nechlórované emulzie
13 01 09 - chlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 10 - nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 - syntetické hydraulické oleje
13 01 13 - iné hydraulické oleje
13 02 04 - chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
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13 02 05 - nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 07 - biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 - iné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 01 - izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB
13 03 06 - chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01
13 03 07 - nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
13 03 08 - syntetické izolačné a teplonosné oleje
13 03 09 - biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
13 03 10 - iné izolačné a teplonosné oleje
13 05 01 - tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 - kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 03 - kaly z lapačov nečistôt
13 05 06 - olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 - voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 08 - zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 07 01 - vykurovací olej a motorová nafta
13 07 02 - benzín
13 07 03 - iné palivá vrátane zmesí
13 08 02 - iné emulzie
14 06 01 - chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
14 06 02 - iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
14 06 03 - iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
14 06 04 - kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá
15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 11 - kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane
prázdnych tlakových nádob
15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07 - olejové filtre
16 01 08 - dielce obsahujúce ortuť
16 01 09 - dielce obsahujúce PCB
16 01 11 - brzdové platničky a obloženia obsahujúce azbest
16 01 13 - brzdové kvapaliny
16 01 14 - nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
16 01 21 - nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 11 14
16 02 11 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*), iné ako uvedené v 16 02 09
až 16 02 12
16 02 15 - nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 03 03 - anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 03 05 - organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 05 06 - laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií
16 05 07 - vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 05 08 - vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 06 01 - olovené batérie
16 06 06 - oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
16 07 08 - odpady obsahujúce olej
16 07 09 - odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
16 08 02 - použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov
16 08 07 - použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami
16 10 01 - vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 10 03 - vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky
16 11 05 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
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17 01 06 - zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
17 02 04 - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
17 04 09 - kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 05 03 - zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
17 05 05 - výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
17 05 07 - štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky
17 06 03 - iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky
17 09 01 - odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť
17 09 03 - iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 01 06 - chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
18 01 08 – cytotoxické a cytostatické liečivá
18 01 10 - amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
18 02 02 - odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 02 05 - chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
18 02 07 - cytotoxické a cytostatické liečivá
19 01 13 - popolček obsahujúci nebezpečné látky
19 02 05 - kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
19 02 07 - olej a koncentráty zo separácie
19 03 04 - čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08
19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky
19 08 10 - zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09
19 08 11 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných
odpadových vôd
19 08 13 - kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd
19 11 03 - vodné kvapalné odpady
19 12 06 - drevo obsahujúce nebezpečné látky
19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných odpadov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky
20 01 13 - rozpúšťadlá
20 01 14 - kyseliny
20 01 15 - zásady
20 01 17 - fotochemické látky
20 01 19 - pesticídy
20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26 - oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 29 - detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 31 - cytotoxické a cytostatické liečivá
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce
nebezpečné časti*)
20 01 37 - drevo obsahujúce nebezpečné látky
*) nebezpečné časti z elektrických a elektronických zariadení môžu zahŕňať akumulátory a batérie uvedené v 16 06
a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových obrazoviek a iné aktivované sklo atď.
Množstvo prepravovaných odpadov: 3534 t/rok
Preprava nebezpečných odpadov od držiteľov odpadov z celého územia SR (okrem územia územného obvodu
Okresného úradu Zlaté Moravce) bude realizovaná automobilovou dopravou do zariadenia na zber odpadov
spoločnosti Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce) za účelom ich
zhromažďovania pred následným zhodnotením resp. zneškodnením u subjektov na to oprávnených.
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Súhlas sa udeľuje do 30.10.2025
Podmienky súhlasu:
Oprávnený je povinný
1. Pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacích predpisov a to najmä vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č.
373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
odpadov.
2. Zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam predpisov
o preprave nebezpečných vecí; ak nezabezpečuje dopravu sám, zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa
osobitných predpisov.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OUNR-OSZP1-2016/025380 zo dňa 24.05.2016, ktorým bol spoločnosti Waste Recycling a.s., Zlaté Moravce udelený
súhlas na prepravu nebezpečných odpadov do ich zariadenia na zber odpadov.
Odôvodnenie
Waste Recycling a.s., Zlaté Moravce (ďalej len žiadateľ) podala dňa 09.12.2020 na Okresný úrad Nitra, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných do svojho zariadenia na zber odpadov.
Z obsahu žiadosti vyplýva, že preprava nebezpečných odpadov od držiteľov odpadov z celého územia SR (okrem
územia územného obvodu Okresného úradu Zlaté Moravce) do zariadenia na zber odpadov spoločnosti Waste
Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce) bude realizovaná automobilovou dopravou,
za účelom ich zhromažďovania pred následným zhodnotením resp. zneškodnením u subjektov na to oprávnených,
čím sú splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov.
Platnosť súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov bola stanovená na základe platnosti rozhodnutia Okresného
úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZM-OSZP-2020/001507-003 zo dňa
20.11.2020, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov s platnosťou do
30.10.2025.
Správny orgán pri rozhodovaní o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov vychádzal z nasledovných
dokladov:
- žiadosť spoločnosti Waste Recycling, a.s., Zlaté Moravce (ďalej len žiadateľ)
- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov udelený rozhodnutím Okresného úradu Zlaté Moravce,
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZM-OSZP-2020/001507-003 zo dňa 20.11.2020,
- zmluva č. 44/2004 o ekologicky nezávadnom zneškodnení odpadov zo dňa 1.3.2004 uzatvorená medzi FECUPRAL
spol. s r.o., Veľký Šariš a žiadateľom,
- zmluva o dielo č. 63 20 08 0002 o spaľovaní odpadov v spaľovni nebezpečných odpadov v DUSLO, a.s., uzavretá
medzi Duslo a.s., Šaľa a žiadateľom,
- zmluva o odbere nebezpečného odpadu zo dňa 24.01.2002 uzavretá medzi MACH Trade spol. s r.o., Sereď a
žiadateľom a dodatok k tejto zmluve,
- zmluva o ukladaní odpadu na skládku Livinské Opatovce – Chudá Lehota č. 50268 zo dňa 1.1.2007 uzatvorená
medzi BORINA EKOS s.r.o., Livinské Opatovce a žiadateľom,
- rámcová zmluva o odbere a preprave vedľajších živočíšnych produktov – kuchynského odpadu, separovaných
použitých potravinárskych olejov č. 2014/0039 zo dňa 17.04.2014 uzatvorená medzi PolyStar, s.r.o., Nové Zámky
a žiadateľom,
- zmluva o odbere odpadu na zneškodnenie č. 1203071406-B zo dňa 12.07.2013 uzatvorená medzi PolyStar, s.r.o.,
Nové Zámky a žiadateľpom
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- zmluva o zbere odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie č. 1203071406-C zo dňa 18.10.2018 uzatvorená medzi
PolyStar, s.r.o., Nové Zámky a žiadateľom,
- obchodná zmluva zo dňa 1.5.2016 uzatvorená medzi MS KOV Miroslav Kováč, Žitavany a žiadateľom
- zmluva o uložení odpadu č. 57/2008 zo dňa 11.12.2008 uzatvorená medzi ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad Hronom
a žiadateľom,
- zmluva o odbere odpadov zo dňa 23.09.2020 uzatvorená medzi Peter Bolek – EKORAY, Námestovo a žiadateľom
- zmluva o dielo č. WASTE/MP zo dňa 01.03.2020 uzatvorená medzi MP COMPANY INDUSTRIES LTD,
Nedožery-Brezany a žiadateľom,
- zmluva o preprave a zaistení súvisiacich logistických služieb zo dňa 03.12.2017 uzatvorená medzi ASEKOL SK
s.r.o., Bratislava a žiadateľom,
- zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov zo dňa 11.4.2016 uzatvorená medzi
ASEKOL SK s.r.o., Bratislava a žiadateľom,
- havarijný plán.
Správny poplatok vo výške 11 eur v zmysle položky 162 písm. f) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou e-kolku.
Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a
vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 54 citovaného zákona odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia. V prípade, že tento správny orgán nerozhodne vo veci sám, postúpi ho ako príslušnému odvolaciemu
orgánu.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Jana Latečková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce, Slovenská republika
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