OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem
spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých
sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov (§ 97, ods. 1, písm. a/ zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)
r)

identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude
nakladať,
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov,
technické údaje o zariadení
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
opatrenia pre prípad havárie,
dátum začatia prevádzky,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie
zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť
vyžaduje,
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého
vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o
udelenie súhlasu,
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý
sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné
zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
správny poplatok 11 € kolok
odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa
písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c),
okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a
zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných
stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov ( § 97, ods. 1,
písm. b/ zákona č. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)
r)

identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude
nakladať,
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov,
technické údaje o zariadení
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
opatrenia pre prípad havárie,
dátum začatia prevádzky,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie
zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť
vyžaduje,
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého
vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o
udelenie súhlasu,
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý
sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné
zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
správny poplatok 11 € kolok
odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov ( § 97, ods. 1, písm. c/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)
r)

identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude
nakladať,
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov,
technické údaje o zariadení
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
opatrenia pre prípad havárie,
dátum začatia prevádzky,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu.
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie
zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť
vyžaduje,
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého
vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o
udelenie súhlasu,
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý
sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné
zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
správny poplatok 11 € kolok
odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o
zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane
zberného dvora ( § 97, ods. 1, písm. d/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)

identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude
nakladať,
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov,
technické údaje o zariadení
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
opatrenia pre prípad havárie,
dátum začatia prevádzky,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu,
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie
zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť
vyžaduje,
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého
vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o
udelenie súhlasu,
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý
sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné
zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.
správny poplatok 11 € kolok

 Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber starých vozidiel, sa v žiadosti uvedie aj spôsob
zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na
zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel (§ 60 ods. 14 zákona) alebo kópia
rozhodnutia o udelení autorizácie na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom
spracovateľ starých vozidiel
 Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber elektroodpadu, sa v žiadosti uvedie aj spôsob
zabezpečenia zberu elektroodpadu a ich prepravy na spracovanie a priloží sa zmluva na
zabezpečenie spracovania elektroodpadu (§ 32 ods. 21 zákona) alebo kópia rozhodnutia o
udelení autorizácie na spracovanie elektroodpadu, ak je žiadateľom spracovateľ
elektroodpadu
 Ak predmetom žiadosti je súhlas na zber použitých batérií a akumulátorov, sa v žiadosti
uvedie aj spôsob zabezpečenia zberu použitých batérií a akumulátorov a ich prepravy na
spracovanie a recykláciu a priloží sa zmluva na zabezpečenie spracovania a recyklácie
použitých batérií a akumulátorov alebo kópia rozhodnutia o udelení autorizácie na
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ak je žiadateľom spracovateľ
použitých batérií a akumulátorov

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku :
1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
(§ 97, ods. 1, písm. e/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude
nakladať,
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona,
opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia
prepravy odpadov,
technické údaje o zariadení
technické požiadavky prevádzky zariadenia,
bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia,
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
návrh prevádzkového poriadku daného zariadenia a ak ide o prevádzkový poriadok zariadenia
na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ktoré nie je mobilným
zariadením, aj sídlo tohto zariadenia na nakladanie s odpadom, ktorého sa prevádzkový
poriadok týka.
správny poplatok 11 € kolok
odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak
nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca
odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona
alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných
odpadov ( § 97, ods. 1, písm. f/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
identifikačné údaje žiadateľa,
zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
spôsob prepravy nebezpečných odpadov,
jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov,
preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,
zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,
opatrenia pre prípad havárie,
určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu,
výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra nie starší ako 30 dní, z ktorého
vyplýva oprávnenie na podnikanie pre činnosť a kategóriu odpadov, pre ktorú sa žiada o
udelenie súhlasu,
j) zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných
odpadov, s ktorými sa bude nakladať
k) správny poplatok 11 € kolok
l) odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu,
ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ( § 97, ods. 1, písm.
g/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

identifikačné údaje žiadateľa,
zoznam druhov nebezpečných odpadov, ktoré sa budú zhromažďovať,
odhadované množstvo nebezpečných odpadov, ktoré sa ročne zhromaždí,
uvedenie spôsobu, ako sa s nebezpečným odpadom bude ďalej nakladať,
opatrenia pre prípad havárie,
určenie miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu,
správny poplatok 11 € kolok

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez
predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo
zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné ( § 97,
ods. 1, písm. i/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
identifikačné údaje žiadateľa,
druh a kategóriu odpadu,
opis spôsobu nakladania s odpadom,
zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný,
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady,
iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu,
zmluva na zabezpečenie následného zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu, ktorý sa
bude zhromažďovať bez predchádzajúceho triedenia,
h) správny poplatok 11 € kolok,
i) odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej
rekultivácie a jej následné monitorovanie ( § 97, ods. 1, písm. j/ zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti
o skládku odpadov vrátane jej monitorovania,
e) správny poplatok 11 € kolok,
f) odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/
a)
b)
c)
d)

OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti ( §
97, ods. 1, písm. n/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)
identifikačné údaje žiadateľa,
zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, ich kategóriu a množstvá,
uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
zdôvodnenie potreby takéhoto odovzdávanie odpadu namiesto jeho odovzdania do zariadenia
na spracovanie odpadov,
d) iné údaje potrebné pre udelenie súhlasu
e) správny poplatok 11 € kolok
f) odborný posudok – Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch /príloha č. 22/
a)
a)
b)
c)

