OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP3-2022/004744-003

14. 01. 2022

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa zákona č. 525/2003 Z .z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 108 ods. 1 písm. m), rozhodujúc
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
udeľuje súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre žiadateľa:
BEP s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice;
IČO : 36 826 677
prevádzka: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Jarmočná IV.2953-5/A, Košice;
zariadenie vykonáva zhodnocovanie odpadov činnosťami podľa prílohy č.1 k zákonu o odpadoch:
R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11.
1. Druh, kategória a množstvo odpadov :
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie nasledujúcich druhov ostatných odpadov zaradených podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.
320/2017 Z. z. :
15 01 04 – obaly z kovu;
17 04 01 – meď, bronz, mosadz;
17 04 02 – hliník;
17 04 03 – olovo;
17 04 04 – zinok;
17 04 05 – železo a oceľ;
17 04 06 – cín;
17 04 07 – zmiešané kovy;
17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10;

19 10 02 – odpad z neželezných kovov;
19 12 02 – železné kovy;
20 01 40 – kovy;
20 01 40 01 – meď, bronz, mosadz;
20 01 40 02 – hliník;
20 01 40 03 – olovo;
20 01 40 04 – zinok;
20 01 40 05 – železo a oceľ;
20 01 40 06 – cín;
20 01 40 07 – zmiešané kovy.
Celkové množstvo uvedených odpadov, s ktorými žiadateľ nakladá počas roka nesmie prekročiť 4 990 t/rok.
2. Miesto nakladania s odpadmi :
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza pod oceľovým prístreškom v oplotenom uzamykateľnom areáli
zariadenia na zber odpadov, prevádzkovanom účastníkom konania na ul. Jarmočná IV.2953-5/A, Košice. Žiadateľ
má s vlastníkom areálu Pavol Masnica – TRIEMKOV, Jarmočná IV.2953-5/A, Košice uzatvorenú zmluvu o prenájme
areálu zo dňa 19.05.2021 na dobu 10 rokov. Priestor prevádzky je zabezpečený proti vstupu nepovolených osôb.
3. Spôsob nakladania s odpadmi:
Prísun odpadu vytriedeného podľa druhov je zabezpečený zo zariadenia na zber odpadov, v areáli ktorého sa
prevádzka nachádza.
Odpad sa ručne alebo s použitím mechanizmov vkladá do násypného koša. Násypný kôš vysýpa odpad do lisovacej
komory, kde dochádza za pomoci hydraulického zariadenia k I. a II. lisovaniu odpadu na rozmery veľkosti
mechanizmu šíbra. Následne je zlisovaný odpad vytláčaný zo zariadenia a je pripravený na expedíciu. Prevádzkou
zariadenia nevznikajú žiadne ďalšie odpady.
4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Manipulácia s odpadmi je zabezpečená mechanizmami zariadenia na zber odpadov. Vlastné lisovanie odpadov
zabezpečuje Hydraulický paketovací lis BV 1300, ktorý vykonáva úpravu (paketovanie) odpadu zo železných a
neželezných kovov do hrúbky 4 mm.
Jednotlivé komponenty zariadenia sa smú používať iba na tento účel, na ktorý je určené a musia byť prevádzkované
vo vyhovujúcom technickom stave. Nesmú sa demontovať alebo vymieňať a nesmie sa do nich nijako zasahovať,
okrem odborne spôsobilej údržby spoločnosti.
Prevádzka je označená v súlade so znením § 17 ods. 1 zákona o odpadoch informačnou tabuľou vyhotovenou
v zmysle § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) názvom zariadenia, obchodným
menom a sídlom prevádzkovateľa, zoznamom druhov odpadov, s ktorými prevádzka nakladá, názvom a adresou
orgánu štátnej správy, ktorý udelil povolenie na prevádzku.
5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Zhodnocovanie odpadu prebieha v zariadení, ktoré obsluhujú kvalifikovaní pracovníci. Obsluha sa riadi
prevádzkovým poriadkom, návodom na obsluhu zameraným predovšetkým na kontrolu zariadenia, jeho technického
stavu, správne uvedenie do činnosti a požadovanú kvalitu vstupného materiálu. Zamestnanci prevádzky pri práci
používajú pracovný odev, pracovnú uzavretú obuv a v prípade potreby aj iné ochranné pracovné prostriedky.
6. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.
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7. Ďalšie podmienky vykonávania činnosti :
7.1. Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v
zmysle ustanovení zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov.
7.2. Proces zhodnocovania odpadov realizovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia schváleným orgánom
štátnej správy odpadového hospodárstva.
7.3. Žiadateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška“).
7.4. Pri prekročení limitu stanoveného v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“),
pri zhodnocovaní odpadov uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný predložiť rozhodnutie zo
zisťovacieho konania k zámeru alebo záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
vydané v súlade so zákonom o EIA.
8. Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje:
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia do 31.12.2026.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie, povolenie alebo vyjadrenie vyžadované podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, bola doručená dňa 16.12.2021 žiadosť
spoločnosti BEP s.r.o., Toryská 3, Košice o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov činnosťou R12 podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Predmetné zariadenie sa nachádza v areáli
žiadateľa Jarmočná IV.2953-5/A, Košice. Dňom doručenia žiadosti bolo začaté v zmysle § 18 správneho poriadku
správne konanie v predmetnej veci.
K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- Identifikačné údaje žiadateľa;
- Technická dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov, v ktorom je uvedený opis technologického postupu
pri nakladaní s odpadmi vrátane technických údajov zariadenia.
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi schválené vedením spoločnosti.
- Kópia Zmluvy o nájme nebytového priestoru s Pavlom Masnicom – TRIEMKOV, Jarmočná IV.2953-5/A, Košice
zo dňa 19.05.2021 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2021.
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy zo dňa 10.01.2011 so spoločnosťou Camaro Metal AG, Hinterer Steisteg 5,
Schwyz, Switzerland.
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 02/07/2020 zo dňa 20.07.2020 so spoločnosťou KIZAK s.r.o., Osloboditeľov
145, Čaňa.
- Kópia Kúpnej zmluvy č. 005/16 so spoločnosťou Saker s.r.o., Horný Hričov 298, Žilina.
Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 21 vyhlášky.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/047410-002 zo dňa 17.12.2021 oznámil v súlade so znením § 18
ods. 3 správneho poriadku známym účastníkom konania začatie správneho konania vo veci a súčasne nariadil na
prejednanie predloženého návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.01.2022. Z miestneho
šetrenia bola v súlade so znením § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica. Účastník konania – Mesto Košice
nevzniesol k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Účastníkom konania bola daná počas vyhotovenia zápisnice
možnosť vyjadriť sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia, k spôsobom ich zistenia a navrhnúť ich doplnenie v
súlade so znením § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.
Pri činnosti zhodnocovanie odpadov účastník konania deklaruje množstvo zhodnotených odpadov max. 4 990 t/r a
teda nedosiahne limitnú hodnotu podľa položky č. 6, bodu 9, prílohy č. 8 k zákonu o EIA.
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Okresný úrad po preštudovaní žiadateľom predložených podkladov dospel k záveru, že boli splnené všetky
podmienky na udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.
Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade so znením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.
Na základe uvedenej žiadosti, po preskúmaní predložených podkladov okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 11,0 € e-kolkom.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle s § 53 a § 54 správneho poriadku, na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
BEP, s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika
Mesto Košice (OVM), odd.DaŽP, Trieda SNP 1280/48A, 040 11 Košice, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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