
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Stefáiiikova tr. 69, 949 01 Nitra

Č. s. : OU-NR-OSZP3-2016/028530— 02 —F42 VNitre, dňa2l. 06. 2016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia (d‘alej len OU Nitra) ako príslušný orgán podl‘a ~ 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 ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podl‘a ~ 104 a ~ 108 zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej zákon Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), v súlade
s ustanoveniami zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov udel‘uje právnickej osobe

BMS Bojnanský, s. r. o., Piesková 1568, 951 35 Vel‘ké Zálužie (IČO: 36 546 941)

Pre prevádzku: Piesková 1568, 951 35 Vel‘ké Zálužie

podl‘a * 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch

S Ú H L A S na zhromažd‘ovanje nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu

Tento súhlas sa vzt‘ahuje na nasledovné druhy odpadov podl‘a vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015
Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré vznikajú, resp. móžu vznikať právnickej osobe
BMS Bojnanský, s. r. o., Piesková 1568, Vel‘ké Zálužie v súvislosti s výkonom predmetu podnikania.
Nakladanie s uvedenými nebezpečnými odpadmi spočíva v triedení a doČasnom zhromažd‘ovaní
v mieste sídla prevádzky na účel ich prepravy a zhodnotenia alebo zneškodnenia oprávnenou firmou.

Kat. číslo Názov druhu odpadu

05 07 99 odpady inak nešpecifikované
08 0117 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahuj úce organické rozpúšťadlá alebo mé

nebezpečné látky
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahuj úci nebezpečné látky
12 0116 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky
13 0110 nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
13 08 02 mé emulzie
15 0110 obaly obsahuj úce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými

látkami
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15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry
na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

16 01 04 staré vozidlá
16 01 07 olejové filtre
16 0111 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
1601 13 brzdové kvapaliny
16 0114 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
16 02 13 vyradené zariadenia obsahuj úce nebezpečné časti mé ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo — kadmiové batérie
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 05 03 zemina a kamenivo obsahuj úce nebezpečné látky
17 06 03 mé izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné

látky
17 06 05 stavebné odpady obsahuj úce azbest
17 09 03 mé odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné

látky

Predpokladané množstvo zhromažd‘ovaných nebezpečných odpadov spolu je cca 300 t/rok.

Podmjenky súhlasu

Pri nakladaní s predmetnýmm odpadmi je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia Iegislatívy na
úseku odpadového hospodárstva. Zvlášť upozorňujeme na nasledovné opatrenia:

- technické riešenie skladových priestorov na uvedený odpad musí byt‘ v súlade s ustanoveniami
STN 650201 — Horl‘avé kvapaliny, prevádzky. sklady, STN 753415 — Objekty pre manipuláciu
s ropnými látkami a ich skladovanie a vyhlášky MVSR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horl‘avých kvapalín, ťažkých
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,

- zabezpečiť odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo nežiadúcim únikom, skladovať
nebezpečné odpady v pevných nepriepustných obaloch alebo kontajneroch tak, aby vydržali
namáhanie pri zhromažd‘ovaní alebo preprave,

- označiť sklady, manipulačné miesta, v ktorých sa nachádzajú nebezpečné odpady
j4entifikačným listom nebezpečného odpadu podl‘a prílohy č. 7 vyhlášky MZP SR č. 371/2015
Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (d‘alej vyhláška MZP SR
Č. 371/2015 Z. z.) a v súlade s osobitnými súvisiacimi predpismi (~ 25 ods. 4 zákona
č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch),

sť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a zasielat‘ ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva a to najneskór do 28. 2. nasledujúceho roka (~ 3 ods. 2 vyhlášky MZP SR
č. 366/2015 Z. z.),

odosielatel‘ nebezpečných odpadov je povinný odovzdávať odpady len oprávnenej osobe
(* 14 zákona Č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch).

Správue poplatky: Správny poplatok vo ‚rýške 11 E podl‘a položky 162 g) sadzobníka
správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov) bol zaplatený e - kolom.
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Podľa ~ 114 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch rozhodnutie stráca platnosť
uplynutím času, na ktorý bob vydané. Podl‘a ~ 114 ods. 1 citovaného zákona, pokial‘ sa nedodržia
podmienky uvedené v tomto rozhodnutí, možno rozhodnutie zmeniť alebo zrušit‘.

Tento súhlas sa vydáva na určitý čas do 31. 05. 2021 za územie okresu Nitra.

Platnosť súhlasu sa predÍži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadost‘ o predlženie súhlasu doručí príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva naineskór tn mesiace pred skončením platnosti súhlasu
(~ 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch).

Odóvodnenje

Dňa 01. 06. 2016 požiadala právnická osoba BMS Bojnanský s. r. o., Piesková 1568, 951 35
Vel‘ké Zálužie o udelenie súhlasu na zhromažd‘ovanie nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu.

K žiadosti bol okrem náležitostí požadovaných v zmysle vyhlášky MZP SR č. 371/2015 Z. z.
doložený aj výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13181fN, zmluva
na odber, prepravu a zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných odpadov, opatrenia pre prípad
havárie predložené formou identifikačných listov nebezpečných odpadov.

Konaním uskutočneným podl‘a ~ 32 správneho poriadku neboli zistené skutočnosti, ktoré by
bránili udeleniu súhlasu. Preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučen je

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podl‘a ~ 53 a ~ 54 zákona č. 7 1/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OU Nitra, Stefánikova tr. 69,
Nitra v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Rudolf H L A A Č K A
vedúci odbor

Doručí Sa:

1. BMS Bojnanský, s. r. o., Piesková 1568, 951 35 VeI‘ké Zálužie

Na vedomie:

2. SIŽP, odbor lOH, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
3. OU-NR-OSZP3 — k spisu (OH)
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