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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-2013/ 00581- ODP-Z zo dňa 15.04. 2013 podľa § 7 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 223/2001 Z. z., o odpadoch, vo veci súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber 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:  
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               Obchodné meno:   F  PARTNER, a.s. 
            Sídlo:   Vansovej 2, 811 03 Bratislava 
  IČO : 44 794 827 
 

      podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch   
  
s ú h l a s 
 

na  prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 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 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 12 08   odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky  

a dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)  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 
17 01 01   betón         O 
17 01 02   tehly         O 
17 01 03   obkladačky, dlaždice a keramika     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 08   štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07   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  
 
Miesto nakladania s odpadmi: 
 
Lokalita: k. ú. obce Kozárovce,  vyhradený priestor  v areáli skládky na inertný odpad 
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Spôsob nakladania s odpadmi: 
 
Účelom zriadenia zariadenia na zber odpadov je vytriedenie potenciálne vhodných, materiálovo 
„zhodnotiteľných“   inertných odpadov.  
 
Technické požiadavky prevádzky : 
 

Zariadenie na zber odpadov je zriadené vo vyčlenenom priestore  areálu  skládky na inertný 
odpad,  ktorá je prevádzkovaná  v priestore bývalého kameňolomu v obci Kozárovce. K priestoru na zber 
odpadov je   vybudovaná príjazdovú komunikácia. Prevádzkový objekt, nákladná certifikovaná váha  a  
protipožiarne zariadenie sú spoločné pre skládku na inertný odpad a zariadenia na zber odpadov. Priestor 
zberu je označený informačnou tabuľou v súlade s ustanovením § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.  
 
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke  
 

Odpady do zariadenia na zber sú preberané po predchádzajúcej vizuálnej kontrole a  kontrole 
dokladov, zodpovedným pracovníkom. Po odvážení a zaevidovaní sú odpady ukladané na určené miesto. 
Pracovníci sú oboznámení s protipožiarnou bezpečnosťou, s bezpečnosťou a  ochranou zdravia a majetku 
pri práci. V  prípade vzniku nepredvídanej udalosti postupujú podľa pokynov vedúceho pracovníka. 
 
Platnosť súhlasu :     
 
Podľa  § 97 ods. 16 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu  udeľuje do 15.02. 2023 
 
Ukončenie činnosti  v zariadení  
 

Ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, resp. zneškodnením odpadov 
nachádzajúcich sa v zariadení. O ukončení prevádzky, prevádzkovateľ písomne informuje  príslušný orgán 
štátnej správy najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti . 
 
Povinnosti prevádzkovateľa: 
  

Na prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce  z ustanovení 
zákona  o odpadoch, so zreteľom na  § 14 a  § 16 v nadväznosti  na vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o 
vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášku  MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov  
 
                Odôvodnenie 
 

Spoločnosť F PARTNER, a.s., Bratislava,  dňa  15. 1. 2018 požiadala Okresný úrad Levice, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej  správy odpadového hospodárstva o zmenu  súhlasu na 
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov udeleného  podľa § 7 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch, rozhodnutím č.  T-2013/00581 - ODP-Z zo dňa 15.04.2013 v znení neskorších zmien. Jedná 
sa o vyčlenený priestor v areáli skládky na inertný odpad, v priestore bývalého miestneho kameňolomu v k. 
ú. obce Kozárovce,  kde sa vykonávala ťažba andezitu. Platnosť rozhodnutia je stanovená do 15. apríla 
2018. Vlastníkom pozemku je Pozemkové spoločenstvo SLANCE Kozárovce. Účelom prevádzky 
zariadenia na zber odpadov je vytriedenie potenciálne vhodných, materiálovo „zhodnotiteľných“   inertných 
odpadov. Prevádzkovateľom skládky na inertný odpad je spoločnosť F PARTNER, a.s., Bratislava.   
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 Predmetom žiadosti spoločnosti F-PARTNER, a.s., Bratislava  je  zmena - predĺženie  platnosti 
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a doplnenie do rozhodnutia 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 zber má 
spoločnosť už povolený. Zhodnotenie vytriedených inertných odpadov spoločnosť zabezpečuje na základe 
zmluvného vzťahu  prostredníctvom spoločnosti PROSPEKT, spol. s r .o.,  Nové Zámky alebo ViOn, a.s. 
Zlaté Moravce.  
 Na základe podanej žiadosti bolo dňa 23.1.2018  vykonané miestne šetrenie za účasti 
štatutárneho zástupcu žiadateľa, štatutárneho zástupcu obce a  štatutárneho zástupcu Pozemkového 
spoločenstva Slance Kozárovce. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky ani pripomienky 
k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov. Žiadosť bola dňa 14.2.2018 doplnená o zmluvu s obcou 
Kozárovce. 
 

Obec Kozárovce, ktorá má právo  na základe nájomnej zmluvy s Pozemkovým spoločenstvom 
SLANCE Kozárovce užívať pozemky o výmere 62 244 m² v lokalite vyťaženého kameňolomu na par. č. 
5261/1, uzatvorila zmluvu o správe týchto  pozemkov so spoločnosťou F PARTNER, a.s., na dobu do 
1.5.2028. Cieľom zmluvy je rekultivácia spravovaného územia vyťaženého kameňolomu. Obec Kozárovce, 
príslušný stavebnú úrad,  vo svojom stanovisku zo dňa 8.4.2013 prehlásila, že zriadenie tohto zariadenia 
nepodlieha konaniu v zmysle stavebného zákona a nevyžaduje si zmenu účelu užívania doteraz 
kolaudovanej stavby.  

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

v oblasti odpadového hospodárstva, výroková časť súhlasu bola v celom rozsahu zmenená a zosúladená 
s platnou legislatívou. Platnosť súhlasu bola stanovená podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch 

 
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. 
 

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 .  
 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, vykonaného správneho konania  a  miestnej 
ohliadky zariadenia 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. 
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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 

-     Pozemkové spoločenstvo SLANCE 
935 22 Kozárovce 

- Obec Kozárovce v zastúpení starostom 
Na vedomie : 
 -OÚ Nitra OSŽP 
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