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-OSZP3-2022/004099-004

12. 01. 2022

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (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. c) zákona o odpadoch a podľa príslušných ustanovení 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:
Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina,
IČO : 50 634 518,
prevádzka: Magnezitárska 16, 040 01 Košice.
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov činnosťou :
R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou s činností R1 až R11,
R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.
1. Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný odpad“ zaradené podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.:
A/ Skupina odpadov zhodnocovanie triedením a úpravou lisovaním:
03 03 08 - odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu,
15 01 01 - obaly z papiera a lepenky,
15 01 05 - kompozitné obaly,
19 12 01 - papier a lepenka,
20 01 01 - papier a lepenka,
B/ Skupina odpadov upravované lisovaním:
02 01 04 - odpadové plasty okrem obalov,
07 02 13 - odpadový plast,

15 01 02 - obaly z plastov,
16 01 19 - plasty,
17 02 03 - plasty,
19 12 04 - plasty a guma,
20 01 39 - plasty,
C/ Skupina odpadov upravované delením kovov strihaním a rezaním u farebných kovov lisovaním:
02 01 10 - odpadové kovy,
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov,
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov,
15 01 04 - obaly z kovu,
16 01 17 - železné kovy,
16 01 18 - neželezné kovy,
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,
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 12 02 - železné kovy,
19 12 03 - neželezné kovy,
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,
Celkové množstvo zhodnocovaných odpadov na prevádzke 100 000 t/rok.
2. Miesto nakladania s odpadmi :
Odpady budú zhodnocované na prevádzke na Magnezitárskej 16, Košice – na pozemku vo vlastníctve žiadateľa
parc. č. 1600/8, č. 1648/1, č. 1648/2, č. 1648/4, č. 1648/5, č. 1648/6, č. 1648/7, č. 1648/8, č. 1734/2, č. 1734/3 kat.
územie Košice – Ťahanovce. Areál je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. Súčasťou areálu
sú: budova administratívneho a sociálneho zabezpečenia, sklad farebných kovov, sklad papiera, automobilová váha
a železničná vlečka.
3. Spôsob nakladania s odpadmi:
Na prevádzke sa bude realizovať zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13:
A) lisovaním - odpady z papiera a plastov, ktoré vznikajú pri prevádzke zariadenia na zber odpadov z dôvodu
ekonomickejšieho nakladania s odpadmi.
B) rozmerovou úpravou delením odpadov z kovov.
Samotná úprava odpadov prebieha v strojných zariadeniach:
- Hydraulický lis typ HSMVK 7215 a hydraulické nožnice CNS 400K.
- Acetylénová páliaca súprava na autogénne zváranie a rezanie kovov.
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Rozloha zariadenia je 15 654 m2. Voľná spevnená plocha prevádzky slúži na dočasné uskladnenie objemnejších
zberaných ostatných odpadov, na ostatnej ploche sú umiestnené kontajnery na menšie druhy odpadov.
Po prevzatí odpadov do zariadenia sú zatriedené a rozdelené v zmysle katalógu odpadov, následne sú zhromažďované
v skladoch, kontajneroch a na voľných spevnených plochách.
Na lisovanie odpadov z papiera, plastov, kompozitných obalov a odpadov z farebných kovov sa používa kanálový
balikovací lis HSM VK 7215, ktorý je umiestnený v hale – lisovni. Prísun odpadov sa vykonáva čelným nakladačom.
Odpady sa prepravujú podávacím a šikmým pásovým dopravníkom do plniacej šachty balíkovacieho lisu. Proces
lisovania sa spúšťa fotobunkami v plniacej šachte. Výstupným produktom procesu lisovania je papierový alebo
plastový balík o rozmeroch 1,1x0,75x0,6-1,2m. Hmotnosť balíka sa pohybuje v rozmedzí 300-600 kg.
Takto pripravené balíky sú stohované priamo v hale, v kontajneroch alebo na spevnenej ploche až do doby odvozu
k zmluvným odberateľom.
Denné množstvo zhodnocovaného odpadu je 7-17 t/hod.
Na strihanie odpadov zo železných a neželezných kovov sa používajú hydraulické nožnice na šrot VNS 400K s
diesel agregátom, ktoré sú umiestnené vo vonkajšom priestranstve zariadenia.
Na rezanie odpadov zo železných kovov sa využíva acetylénová súprava na báze acetylénu a kyslíka. Na manipuláciu
s odpadmi sa používajú nakladače, hydraulické ruky, bagre, vysokozdvižné vozíky.
4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zoznam strojov a zariadení :
- hydraulický lis typ HSMVK 7215,
- hydraulické nožnice CNS 400K,
- elektronická váha, merací rozsah 400-60 000 kg,
- elektronická váha, merací rozsah 10 – 1 500 kg,
- elektronická váha, merací rozsah 0,2 -60 kg,
- kanálový balíkovací lis HSM VK 7215,
- technická súprava plynov na rezanie kovov (acetylén – kyslík),
- 2 vysokozdvižné vozíky,
- 3 nákladné automobily,
- hala, v ktorej sa zhromažďuje papier a plasty,
- veľkoobjemové kontajnery,
Technické parametre kanálového balíkovacieho lisu typ HSM VK 7215, ktorý je umiestnený v hale:
- Hmotnosť stroja: 25,5 t
- Lisovací tlak: 720 kN
- Špecifický lisovací tlak: 87 N/cm2
- Rozmery balíkov: 1,1 x 0,75 x 0,6- 1,2 m
- Hmotnosť balíkov : 300 – 600 kg
- Dĺžka lisovacieho kanála: 3,4 m
- Výkon: 7- 17 t/hod
Technické parametre hydraulických nožníc CNS 400K, ktoré sú umiestnené na vonkajšom priestore zariadenia:
- Rozmery: 5,5 x 2,5 x 2,5 m
- Výkon: 3-5t/hod
- Strižná sila: 4000 kN
- Maximálny rozmer materiálu: priemer: 110 mm
Štvorec: 90 x 90 mm
Plech 40 x 1500 mm
- Váha: 25 t.
Ďalšie údaje sú uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia a technologickom reglemente zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.
5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
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Všetci pracovníci sú oboznámení so všetkými náležitosťami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri
práci. Sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi. Pracovníci sú pravidelne školení
a sú oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi.
V prípade vzniku havárie je vypracovaný Havarijný plán, podľa ktorého sa pracovníci riadia.
6. Ďalšie podmienky vykonávania činnosti:
6.1 Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v
zmysle ustanovení zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva.
6.2 Proces zhodnocovania odpadov realizovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia.
6.3 Žiadateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa § 10 vyhlášky.
6.4 Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný
zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.
7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 31.12.2026.
8. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie okresného úradu č. OU-KEOSZP3-2018/027824 zo dňa 11.06.2018.
Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy, resp. povolenia podľa iných osobitných predpisov (napr. zákon
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Odôvodnenie
Dňa 09.12.2021 bola na okresný úrad doručená žiadosť spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3,
Žilina v zastúpení spoločnosťou ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín o udelenie súhlasu
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na
prevádzke na Magnezitárskej 16 v Košiciach. Ide o existujúcu prevádzku na zhodnocovanie odpadov zo železných
a neželezných kovov, papiera, kompozitných obalov a plastov, kategória „ostatnýˮ, v ktorej došlo k podstatným
zmenám v technológii zariadenia, doplneniu niektorých druhov odpadov a množstva zhodnocovaného odpadu. Z
uvedeného dôvodu prevádzkovateľ zariadenia požiadal o nový súhlas. Doposiaľ prevádzkovateľ vykonával činnosť
na základe rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2018/027824 zo dňa 11.06.2018, ktorého platnosť končí
01.06.2023.
K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- identifikačné údaje žiadateľa;
- opatrenia pre prípad havárie;
- prevádzkový poriadok;
- technologický reglement;
- kópia zmluvy o zabezpečení prepravy, zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov so spoločnosťou Ekolumi, s.r.o.,
Partizánska cesta 4634, Banská Bystrica, VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 207/9, Nemšová, METAL
HOLDING a.s., Čapajevova 433/45, Prešov, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel Košice;
- splnomocnenie spoločnosti ENEX consulting s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín;
- rozhodnutie okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2018/027824 zo dňa 11.06.2018;
- rozhodnutie okresného úradu zo zisťovacieho konania č. OU-KE.OSZP3-2021/018787-007 zo dňa 18.05.2021.
Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP č. 322/2017 Z. z.
Dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej veci.
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Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/046273-002 zo dňa 09.12.2021 oznámil v súlade s § 18 ods. 3
správneho poriadku účastníkom konania začatie správneho konania a podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Ústne pojednávane spojené s miestnou obhliadkou sa uskutočnilo
dňa 20.12.2021. Účastník konania Mesto Košice k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie odpadov nemal
žiadne námietky.
Súčasne správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania oboznámiť sa s
podkladmi pre rozhodnutie pred jeho vydaním. V zmysle § 22 správneho poriadku bol spísaný záznam, v ktorom
účastníci konania k podkladom rozhodnutia nepredložili námietky a 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-OSZP3-2021/018787-007 zo dňa 18.05.2021, podľa ktorého
sa navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov – prevádzka na Magnezitárskej 16 v
Košiciach, na pozemkoch parcelné čísla 1600/8, č. 1648/1, č. 1648/2, č. 1648/4, č. 1648/5, č. 1648/6, č. 1648/7, č.
1648/8, č. 1734/2, č. 1734/3 kat. územie Košice – Ťahanovce nebude posudzovať podľa zákona o EIA a pre uvedenú
činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/046273-003 zo dňa 15.12.2021 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 17.12.2021 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko okresného úradu č. OU-KEOSZP3-2021/047093 zo dňa 17.12.2021, 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-OSZP3-2021/018787-007
zo dňa 18.05.2021 a jeho podmienkami.
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 s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.
Po preskúmaní predložených podkladov, na základe uvedenej žiadosti, okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. c) 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
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Doručuje sa
ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Košice, Oddelenie VISÚ a ŽP, , Trieda SNP 48A , 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika

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