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-OSZP3-2021/042122-006

30. 11. 2021

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 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) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc v súlade s § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch a v
súlade s príslušnými 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 zber odpadov
pre žiadateľa:
BEP s.r.o., Toryská 3, 040 11 Košice;
IČO : 36 826 677;
prevádzka: Zariadenie na zber odpadov Jarmočná IV.2953-5/A, Košice.
1. Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných druhov 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.:
Ostatné odpady:
10 02 01 - okuje z valcovania;
10 02 02 - nespracovaná troska;
10 02 10 - okuje z valcovania;
10 03 02 - anódový šrot;
10 03 05 - odpadový oxid hlinitý;
10 03 16 - peny iné ako uvedené v 10 03 15;
10 05 01 - trosky z prvého a druhého tavenia;
10 05 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10;
10 06 01 - trosky z prvého a druhého tavenia;
10 06 02 - stery a peny z prvého a druhého tavenia;
10 08 11 - stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10;
10 08 14 - anódový šrot;
10 10 03 - pecná troska;

10 10 06 - odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05;
10 10 08 - odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07;
11 01 10 - kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09;
11 02 06 - odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05;
11 05 01 - tvrdý zinok;
11 05 02 - zinkový popol;
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov;
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov;
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov;
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov;
12 01 13 - odpady zo zvárania;
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky;
15 01 02 - obaly z plastov;
15 01 04 - obaly z kovu;
16 01 17 - železné kovy;
16 01 18 - neželezné kovy;
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13;
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15;
16 06 04 - alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03;
16 06 05 - iné batérie a akumulátory;
16 08 01 - použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07;
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 01 02 - železné materiály odstránené z popola;
19 10 01 - odpad zo železa a z ocele;
19 10 02 - odpad z neželezných kovov;
19 10 04 - úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03;
19 10 06 - iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05;
19 12 02 - železné kovy;
19 12 03 - neželezné kovy;
20 01 01 - papier a lepenka;
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33;
20 01 04 - obaly z kovu;
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.
Nebezpečné odpady:
16 06 01 - olovené batérie;
16 06 02 - niklovo kadmiové batérie;
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie.
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2. Miesto nakladania s odpadmi:
Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné číslo 3250/3 katastrálne územie Južné mesto s výmerou 89 m² a
č. 3250/2 katastrálne územie Južné mesto s výmerou 3 586 m², na ul. Jarmočná IV.2953-5/A, Košice. Prístup do
zariadenia je cez vstup z ul. Jarmočná. Celý areál je zabezpečený uzamykateľnou bránou a kamerovým systémom
a strážnou službou. Pozostáva zo spevnenej betónovej plochy, ktorá slúži ako vymedzený priestor pre upravený a
neupravený šrot. Pri vstupe sa nachádza kancelária so sociálnym zariadením kontajnerového typu, mostová váha s
váživosťou do 30 t pre motorové vozidlá s nákladom a vo vnútri areálu sa nachádza váha s váživosťou do 5 t. V areáli
sa nachádza montovaná hala, ktorá slúži ako sklad farebných kovov, batérií a papiera. Žiadateľ má s vlastníkom
pozemkov uzatvorenú zmluvu o prenájme na dobu neurčitú.
3. Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady sú preberané od pôvodcov odpadov, od občanov, od fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb.
Pracovníci zabezpečujúci preberanie odpadov sú oprávnení odmietnuť prevziať odpad, ktorý nie je vhodný na zber v
zariadení. V prípade potreby je vykonané meranie rádioaktivity preberaného odpadu. Po odvážení, vizuálnej kontrole
a prevzatí je odpad zo železných kovov umiestnený na vyhradenej spevnenej ploche, resp. vo veľkokapacitných
kontajneroch, farebné kovy v kovových nádobách, obaly z kovov v big-bagových vreciach, batérie v 500 l kontajneri
s dvojitým dnom a papier v určenom kontajneri, v montovanej hale. Zbierané nebezpečné odpady sú umiestnené
v nádobách uspôsobených na skladovanie nebezpečných odpadov a sú zabezpečené pred únikom. Všetky zbierané
odpady sú označené v súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. V prípade potreby sa odpad zo
železných alebo neželezných kovov upraví na požadované parametre páliacim zariadením. Následne sú odpady
expedované odberateľom automobilovou dopravou kontajnerovými nákladnými vozidlami, za účelom zhodnotenia
resp. zneškodnenia oprávnenými organizáciami v zmysle zákona o odpadoch.
4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Areál zariadenia na zber odpadov, je oplotený, plocha je spevnená a je zabezpečený proti úniku odpadov, celý
areál je zabezpečený uzamykateľnou bránou a kamerovým systémom a strážnou službou. Prevádzka pozostáva z
nasledovných súčastí:
- váhy s váživosťou do 5,0 t a 30,0 t,
- prijímacia kancelária a šatňa kontajnerového typu,
- sociálne zariadenie,
- montovaná hala - sklad farebných kovov, batérií a papiera,
- označené betónové plochy na železné kovy,
- veľkokapacitné kontajnery na železné kovy a neželezné kovy s objemom 30 m³, 20 m³, 10 m³a 4 m³
- 500 l plastový kontajner s dvojitým dnom na batérie a akumulátory,
- vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 3522, nakladač SENEBOGEN, vozík YELE,
- merač rádioaktivity RT 22 (RS-121) super scint – GEORADIS,
- plazmová deliaca súprava.
Prevádzka je označená v súlade so znením § 16 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:
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sú podrobne rozvedené v pláne opatrení pre prípad havárie, ktoré
sú súčasťou Prevádzkového poriadku zariadenia. V tomto sú podrobne upravené podmienky na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia, povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia, opatrenia pre
prípad havárie, postup pri hlásení havárie, realizácii opatrení na jej odstránenie a spojovací poriadok. Prevencia
vzniku havárie ako aj organizácia havarijnej služby a likvidácia následkov havárie vrátane evidencie o haváriách je
zabezpečená zodpovedným pracovníkom.
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6. Žiadateľ je ďalej povinný:
6.1 Dodržiavať ustanovenia § 14 a § 16 zákona o odpadoch.
6.2 Zabezpečiť odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
6.3 V prípade havárie pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa Plánu opatrení pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou
Prevádzkového poriadku zariadenia.
6.4 V prípade akýchkoľvek zmien skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia požiadať okresný úrad o
zmenu predmetného rozhodnutia.
6.5 Pri prekročení limitu stanoveného v prílohe č. 8 k zákonu 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
nakladaní s nebezpečnými odpadmi uvedenými 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.
7. Prevádzkovateľ pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp.
zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.
8. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 31.10.2026.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie, povolenie alebo vyjadrenie vyžadované podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Dňa 08.11.2021 bola na okresný úrad doručená žiadosť BEP s.r.o., Toryská 3, Košice o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na ul. Jarmočná IV.2953-5/A, Košice.
Dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej veci.
K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- Identifikačné údaje žiadateľa.
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku zariadenia na
zber odpadov.
- 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 rozhodnutia vydaného okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2021/026883-015 zo dňa 11.08.2021.
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 01/2017 so spoločnosťou Martin Cvik INDUSTRY, s.r.o., Južná tr. 82, Košice
zo dňa 10.02.2017 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 01.08.2018.
- Kópia Kúpnej rámcovej kúpnej zmluvy č. 2018 zo dňa 01.08.2018 so spoločnosťou TZ KOVY s.r.o., Baška 1202.
- Kópia Kúpnej zmluvy č. 4/2019/PO bez dátumu so spoločnosťou Saker s.r.o., Horný Hričov 298.
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 2019 so spoločnosťou STROPWELD s.r.o., Zámocká 34, Stropkov zo dňa
08.08.2019.
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 2017/08 so spoločnosťou BVL Plumb, s.r.o., Podnikateľská 8, Košice zo dňa
18.10.2017.
- Kópia Rámcovej kúpnej zmluvy č. 2016 so spoločnosťou KOVMIX s.r.o., Šarišská cesta 47, Veľký Šariš zo dňa
01.08.2018.
Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 22 ods. 1 vyhlášky.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/042122-002 zo dňa 09.11.2021 oznámil účastníkom konania začatie
správneho konania a v súlade so znením § 21 správneho poriadku nariadil ústne prejednanie žiadosti spojené s
miestnou obhliadkou prevádzky na deň 25.11.2021.
Z miestneho šetrenia, ktoré bolo vykonané dňa 25.11.2021 bola v súlade so znením § 22 správneho poriadku spísaná
zápisnica. V priebehu prejednania zápisnice boli účastníci konania, v súlade so znením § 33 ods. 2 správneho
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poriadku, oboznámení s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobom ich zistenia a bola im daná možnosť
navrhnúť ich doplnenie. Účastníci konania k podkladom pre vydanie rozhodnutia nepredložili žiadne námietky ani
doplnenia.
Predmetná činnosť bola posudzovaná podľa 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“). Proces bol ukončený
rozhodnutím vydaným okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2021/026883-015 zo dňa 11.08.2021, podľa ktorého
sa navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Jarmočná ul. IV.2953-5/A, na pozemkoch parcelné
čísla 3250/1, č. 3250/2 a č. 3250/3 kat. úz. Južné mesto“ nebude posudzovať podľa zákona o EIA a pre uvedenú
činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Povoľovaná prevádzka sa nachádza len
na pozemkoch parcelné čísla 3250/2 a č. 3250/3 kat. úz. Južné mesto, ku ktorým má účastník konania nájomný
vzťah. Žiadateľ v doplnení k žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ktoré bolo
na okresný úrad doručené dňa 29.11.2021 deklaruje, že množstvo vyzbieraných odpadov kategórie „nebezpečný“
nepresiahne 9 t/rok a neprekročí prahovú hodnotu pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, uvedenú v prílohe č. 8,
bod 9, položky 9 k zákonu o EIA.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/042122-003 zo dňa 25.11.2021 požiadal podľa § 38 ods. 4 zákona
o EIA okresný úrad, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie o záväzné stanovisko, či návrh žiadateľa
na začatie konania vo veci je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a jeho
podmienkami.
Dňa 29.11.2021 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko okresného úradu č. OU-KEOSZP3-2021/044473 zo dňa 26.11.2021, v rámci ktorého konštatuje, že žiadosť o udelenie predmetného súhlasu
je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2021/026883-015
zo dňa 11.08.2021 a jeho podmienkami.
Po preštudovaní žiadateľom predložených podkladov okresný úrad dospel k záveru, že boli splnené všetky
podmienky na udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s ustanovením § 97 ods. 17 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 tohto rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov v 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 § 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
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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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