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     ROZHODNUTIE 
 
 
 

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 § 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 v súlade s  § 46 a § 47  
zákona 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  výrokovú časť rozhodnutia, ktoré vydal Obvodný 
úrad životného prostredia Levice pod č. T-2012/00261-ODP-Z zo dňa 12.03.2012 podľa § 7 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 223/2001 Z. z., o odpadoch, vo veci súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku  zariadenia na 
zneškodnenie odpadov  pre prevádzkovateľa F PARTNER, a.s., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO:  44 794 827 tak, že výrokovú časť rozhodnutia v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením : 
    

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 § 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 zákona o odpadoch),  
v súlade s  § 46 a § 47  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, u d e ľ u j e  pre spoločnosť:  
   
       Obchodné meno:   F  PARTNER, a.s. 

            Sídlo:   Vansovej 2,  
811 03 Bratislava 

  IČO : 44 794 827 
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podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch   
  
s ú h l a s 

na  vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1, pre 
odpady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365 /2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  zaradené 
nasledovne : 
 
Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu  
 

Kategória 
Odpadu 

 
10 02 01   odpad zo spracovania trosky      O 
10 02 02   nespracovaná troska       O 
10 09 03   pecná troska        O 
10 09 06   odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie,  

iné ako uvedené v 10 09 05      O 
10 09 08   odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie,  

iné ako uvedené v 10 09 07      O 
10 09 14   odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13    O 
10 09 16   odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako  

uvedený v 10 09 15       O 
10 10 03   pecná troska        O 
10 10 06   odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie,  

iné ako uvedené v 10 10 05      O 
10 10 08   odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie,  

iné ako uvedené v 10 10 07      O 
10 10 12   iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11   O 
10 10 14   odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13    O 
10 10 16   odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako  

uvedený v 10 10 15       O 
10 11 03   odpadové vláknité materiály na báze skla    O 
10 11 10   odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  

iný ako uvedený v 10 11 09      O 
10 11 12   odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11    O 
10 12 01   odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 
10 12 03   tuhé znečisťujúce látky a prach      O 
10 12 06   vyradené formy       O 
10 12 08   odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky  

a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)  O 
10 12 12   odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11    O 
10 13 01   odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 
10 13 04   odpady z pálenia a hasenia vápna     O 
10 13 06   tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené  

v 10 13 12 a 10 13 13       O 
10 13 10   odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené  

v 10 13 09        O 
10 13 11   odpady z kompozitných materiálov na báze cementu  

iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10    O 
10 13 14   odpadový betón a betónový kal      O 
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17 01 01   betón         O 
17 01 02   tehly         O 
17 01 03   obkladačky, dlaždice a keramika     O 
17 02 02   sklo         O 
17 03 02   bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01    O 
17 01 07   zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky  

iné ako uvedené v 17 01 06      O 
17 05 04   zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   O 
17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05    O 
17 05 08   štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07   O 
17 06 04   izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  O 
17 08 02   stavebné materiály na báze sadry iné ako  

uvedené v 17 08 01       O 
17 09 04   zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné  

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03    O 
19 12 09   minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)    O 
19 12 12  iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického  

spracovania odpadu iné ako uvedené v 
19 13 02   odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01   O 
19 13 04   kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03   O 
19 13 06   kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené  

v 19 13 05        O 
 20 03 08   drobný stavebný odpad       O  
 
Trieda skládky odpadov: 
 
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov,   Skládka na inertný odpad Kozárovce 
 
Miesto nakladania s odpadmi: 
 
Lokalita: k. ú. obce Kozárovce, (priestor bývalého miestneho  kameňolomu) 
 
Spôsob nakladania s odpadmi: 
 
Zariadenie je určené na zneškodňovanie  inertných odpadov, spĺňajúcich kritériá podľa § 2 ods.2 vyhlášky 
č. 372/2015 Z. z.  o skládkovaní odpadov a dočasnom ukladaní kovovej ortuti, činnosťou v prílohe č. 2 
zákona  o odpadoch   označenou  kódom  „D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme ( napr. skládka 
odpadov)“   
 
Ukončenie činnosti  v zariadení  
 
Ukončenie činnosti v zariadení je podmienené vyhodnotením prevádzky zariadenia a predložením 
aktualizovaného projektu uzatvorenia a následnej rekultivácie skládky inertného odpadu.  Uzatvorenie 
skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie podlieha udeleniu 
súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j/ zákona o odpadoch.  
 
Platnosť súhlasu :     
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Podľa  § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu  udeľuje do 15.2 . 2023 
 
V prípade zmien v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia 
týmto zmenám a požiada o súhlas na jeho vydanie. 
 
Podľa ustanovenia  § 114 ods. 3  zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý 
bolo vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo 
vydané alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4 .  

 
 
Odôvodnenie 

 
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva  obdržal dňa  18.12.2017 žiadosť spoločnosti F PARTNER, a.s., Bratislava 
o zmenu súhlasu udeleného na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
skládkovaním,  „Skládka inertného odpadu Kozárovce“. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov bol spoločnosti udelený Obvodným úradom životného prostredia 
Levice rozhodnutím č. T- 2012/ 00261-ODP-Z dňa 12. 3.2012 podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch.   Platnosť súhlasu bola stanovená do 31. marca 2018.  

 
 Predmetom podanej žiadosti je zmena – predĺženie platnosti súhlasu a doplnenie do 
prevádzkového poriadku odpad číslo druhu 20 03 08 – drobný stavebný odpad (DSO) kategória „O“ –
odpad ostatný. DSO bol do Katalógu odpadov zaradený vyhláškou 365/2015 Z .z. DSO je odpad z bežných 
udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu,  charakterom zodpovedá 
odpadu číslo druhu 17 09 04, ktorého zneškodňovanie má spoločnosť už povolené.   
 

Skládka inertného odpadu sa nachádza v k. ú. obce Kozárovce v priestore bývalého kameňolomu, 
kde sa vykonávala ťažba andezitu. Ukladaním inertných odpadov do vyťaženého priestoru sa  priestor 
rekultivuje. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov bol udelený Obvodným 
úradom životného prostredia Levice rozhodnutím č. T-2012/00260-ODP-Z zo dňa 09. 03.2012 a následne 
zmenený rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2018/ 001140 – 004 /ODP –Z,  zo dňa 15.02. 2018 
 

Prevádzkový poriadok obsahuje podrobnosti prevádzky skládky odpadov, organizačné 
a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zdravia, opatrenia pre prípad havárie, zoznam druhov 
odpadov ktorých zneškodňovanie v zariadení je povolené,  rozsah analýz preberaných druhov odpadov do 
zariadenia – analytická kontrola odpadu vo vzťahu k technológii v zariadení, spôsob ukladania odpadu,  
vedenie prevádzkovej dokumentácie. Činnosť uvedená v Článku č. 6. „Organizačné a technologické 
zabezpečenie nakladania so zhodnotiteľnými odpadmi v zariadení“ nesúvisí bezprostredne so 
zneškodňovaním odpadov, ale je súčasťou areálu skládky odpadov, z toho dôvodu je predmetom 
prevádzkového poriadku zariadenia. 

 
Vzhľadom k tomu, že od vydania pôvodného rozhodnutia došlo k zmene  legislatívy platnej 

v oblasti odpadového hospodárstva, výroková časť súhlasu bola v celom rozsahu zmenená a zosúladená 
s platnou legislatívou.  

 
Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto rozhodnutia, správny orgán môže 

z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie zmeniť  alebo zrušiť v súlade s 
§114 ods. 1 zákona o odpadoch. 
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Podľa § 114 ods. 3  zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo 

vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané 
alebo neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4 .  
 

Na základe vykonaného správneho konania  a  miestnej ohliadky skládky inertného odpadu 
vykonanej dňa 23.1.2018 bolo rozhodnuté  tak, ako je stanovené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 
Vydanie rozhodnutia je spoplatnené správnym poplatkom podľa položky 162 písm. y) zákona č. 

145/1995 Z. z., o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  v hodnote  4,0 € . 
 
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 ul. Ľ.  Štúra  53, 934 03 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.  

 
 
 
 
 
 
           Ing. Eva Červenáková 

Vedúca odboru 
 
 
        
        
Rozhodnutie sa doručí: 

- F- PARTNER , a.s., 
Vansovej 2, 811 03 Bratislava  

Na vedomie: 
-  OÚ  Nitra, OSŽP 
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