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stefánikova tr.69, 949 01 Nitra

ROZ}JODI{UTIE

ok"esný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životrré prostredie. ocldelenie ochrany prírod_v

a rl.braných zložiek životnélro prostredia kraja. ako príslušný orgán štátnej sprárry Podl'a
zákor-ra č. 52512003 Z.z, o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o znlene

a doplnení niektorýclr zákonov v znení neskorších preclpisov a podl'a zák. č. 7912015 Z.z.

o ocipadoclr a o znlene a doplnerrí rriekJorých zákonov v znení neslioršícl, predpisov (d'aiej

,,zálion o odpadoclr") r, sťrlade s § 46 zák. č, 7111,967 Zb. a sprár,'nonr konaní (správny

poriadok) l znettí neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej dria 30,09.2019

udel'uje

podfa § 97 ods,1 písrn. e) bod 3 zákona o odpadoch

súhlas

na rrydanie prevádzkovélro poriadku mobilnélro zariadenia na zhoclnocovanie odpadov -
mobilný čelust'oý drvič McCloskey J4Ov2 a mobilrré triediace zariaclente McCloskey R70

(d'alei,,mobilné zariadenie") pre spoločnost':

Názor,:
Sídlo:
iČo:

EISEN s.r,o.

areál eisen 1493, 927 03 Šai'a

36 543 055

. lla rnobilnom zaríaďeni ie možné zlrodnocovat' nasledovné druhy odpadov zaradené

v zmysle prílohy č. 1 k r,yhláške MŽP SR č. 36512015 Z. z,^ ktorort sa ustanovuje

Katalóg odpadov do kategórie ostatné odpady pod číslom:

10 12 08 - odpador,á keramika, odpadové teirly, odpadové obkladačky a dlaŽdice

a odpadová kamenina po tepeinom spracovaní
10 13 1 l - odpacly z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uveclené v 10 13

09 a 10 13 10

10 13 14 - odpadový betón a betónový kal
16 1 1 06 - výmurovky a žiaruvzdorné materiál1, z nenretalurgickýclr procesov iné ako

uvedenév161105
17 01 01 - betón

17 01 02 - tehly
17 01 03 - škridly a obklador,ý materiál a keramika
ú 01 a7 - zmesi betónu, telrál. škricliel, obkladového naleriá]u a keranlili1' ilré ako

,,.,c,le,rér l7Ol Otí

Telclón
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];0302_
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170802-
170904-

200202-

bitirllenové znlesi iné ako ul,edené r, 17 03 01

zenrina a kanretlivo iné ako ur,edetré r, 17 03 03

výkopová zenritla iná ako ui-ecletrá r, ] 7 05 05
štrk zo železničného zvršliu ini,alio uvedený v 17 05 07
stavebné rnateriál1, nabáze sadrl,iné ako uvedené v 17 08 0]
zmiešané odpady zo stal,ieb adellrolácií irré ako ul,eclené v 11 a9 U, 17 09 02
a1] 09 03
zemina a kamenivo

odpad1, budťr z]rodnocované čirulost'ou zaradenou v ztnysle prílohr, č. 1 k zákorrrt

o odpadoclr:

R5 - rec1,1rlácia alebo spiitné získavanie iných anorganiclr}ch materiálov

súlrlas sa udel'uje clo: 30.09.2024

odóyodnenie
EISEN s.r.o., Šaťa podala dňa 30,09,2019 na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody*a r,ybraných zložiek životného prostredia kraja
žiadosť o udelenie súhlasu na r,ydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na
zhodnocovanie odpadov - mobilný čelusťov| drvič McCloskey J4Ov2 a mobilné triediace
zariadenie McCloskey R70,

Žíaďosť obsahovala predpísané náležitosti v zmysle zákona o odpadoch a r,yhlášky
č.37Il20I5 Z.z. o vykonaní niekto4fch ustanovení zákona o odpadoch.

Prevádzkoqý poriadok je lypracovaný v zmysle vyhlášky č, 3"71,12015 Z.z, o r,ykonaní
niektoých ustanovení zákona o odpadoch.

Na základe uvedeného Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia krajarozhodol tak, ako je
uvedené vo qýrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 11 eur vzmysle položky 162 písm. e) zákona NR SR
č, |4511995 Z.z, o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený formou
e-kolku).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolarrie podťa § 53 správneho poriadku.
Podťa § 54 cit. zákona odvolanie sa podáva na Okresný urad Nitra, odbor starostlivosti

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody avybraných zložiek životného prostredia kraja
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade, že tento správny orgán nerozhodne
vo veci sám, postupi ho príslušnému odvolaciemu orgánu.

Toto rozhodnutie je preskúmateťné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
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f)oruči sa:

1. EISEN s.r.o,. areá1 ersen ] 1g3.92703 Šal'a + prel,ádzkorý poriadok

Na l,edonrie (po prár oplatnosti):
2. Okresný ťlrad Šal'a. OSZP. Hlavlrá 211,927 01 Sala
3. Ministerstvo ŽP SR. Nárrr. L. Štťlra 1, 812 35 Bratislava
4. SIŽP,IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra. Mariánska dolina 7 .949 01 Nitra
5, Okresný úrad Nitra, OSZP 1 . k spisorn
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