OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Poprad

OU-PP-OSZP-2021/019629-004

22. 12. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (zber a úprava kovových odpadov).
Výrok
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva v zmysle § 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 a podľa § 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 zákon o odpadoch), na
základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) vo veci žiadosti firmy Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010
01 Žilina, zastúpenej firmou ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke Poprad, Hodžova 4711, 058 01 Poprad, takto
rozhodol:
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch udeľuje pre držiteľa odpadu, firmu
Zberné suroviny Žilina a.s., IČO: 50634518 Kragujevská 3, 010 01 Žilina,
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
V zariadení sa nakladá s nasledovnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z., nasledovne:
Číslo Názov odpadu Kategória
02 01 10 odpadové kovy O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 07 zmiešané kovy O
19 10 01 odpady zo železa a ocele O
19 10 02 odpady z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 04 obaly z kovu O

20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
Miesto nakladania s odpadmi:
Priemyselný areál Východ, Hodžova 4711, Poprad, p.č. 1696/2, 1696/4, 1696/5, 1696/6, 1696/7, 1696/8, 1696/9,
k.ú. Spišská Sobota.
Spôsob nakladania s odpadmi:
1. Zber odpadov, výkup odpadov.
2. Zhodnocovanie odpadov činnosťou:
R 12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11;
R 13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Celková predpokladaná kapacita zariadenia: 5 000 t/rok.
Začiatok prevádzky: január 2022.
Technické údaje o zariadení:
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov zo železných a neželezných kovov je umiestnené v Priemyselnom
areáli Východ, Hodžova 4711, Poprad, na pozemkoch p.č. 1696/2, 1696/4, 1696/5, 1696/6, 1696/7, 1696/8, 1696/9,
k.ú. Spišská Sobota, vo vlastníctve firmy Zberné suroviny Žilina a.s., Žilina. Uvedené zariadenie je v areáli
prevádzkované súbežne so zariadením na zhodnocovanie starých vozidiel. Tvoria ho tieto objekty:
– oplotenie s uzamykateľnou bránou;
– budova administratívneho a sociálneho zabezpečenia;
– spevnené plochy;
– stojisko kontajnerov
VOK – veľkoobjemové kontajnery,
MOK – maloobjemové kontajnery;
– elektronická mostová váha (rozsah váženia 200 – 40 000 kg);
– elektronická váha (rozsah váženia 10 – 1 500 kg);
– elektronická váha (rozsah váženia 0,2 – 60 kg);
– uzamykateľný sklad na farebné kovy;
– bager nakladač FUCHS 714;
– nakladač TATRA FUCHS 713;
– nákladný automobil s hydraulickou rukou – 2 ks;
– nákladný automobil – 1 ks;
– vysokozdvižný vozík Hyster;
– ekologicky zabezpečené plochy s odlučovačom ropných látok;
– hydraulické nožnice CNS 400K;
– súprava technických plynov;
– hydraulický lis CPB 100.
Technologické zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov tvoria hydraulické nožnice CNS 400K s diesel
agregátom, umiestnené na spevnenej ploche prevádzky, s výkonom 6 – 9 t/hod., na strihanie odpadov, zmes
technických plynov acetylénu a kyslíka s vysokou teplotou plameňa na rezanie a delenie odpadov a hydraulický lis
na oceľový šrot, typ CPB 100, výkon 4,1 t/hod., slúžiaci na lisovanie a zmenšovanie objemu vyzbieraného kovového
odpadu.
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Opis technologického postupu nakladania s odpadmi:
Odpady budú do zariadenia na zhodnocovanie odpadov dovážané motorovými vozidlami. Prepravu odpadov si
zabezpečujú podnikateľské subjekty a fyzické osoby vo vlastnej réžii, spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., Žilina,
na základe vydanej registrácie. Odpady sa vážia na váhach, ktoré patria do skupiny určených meradiel, po odvážení
a zaradení podľa katalógu odpadov sa skladujú vo veľkoobjemových kontajneroch alebo voľne na spevnenej
ploche zariadenia. Odpady sa zhodnocujú strihaním pomocou hydraulických nožníc, rezaním pomocou acetylénovej
súpravy, stláčaním v hydraulickom lise. Po zhodnotení odpadov činnosťou R 12 sa odpady zhromažďujú na určených
miestach vo veľkoobjemových a maloobjemových kontajneroch, resp. voľne na spevnenej ploche zariadenia do
doby ich odovzdania oprávneným subjektom pre ďalšie spracovanie. Výstupom je objemovo zmenšený upravený
kovový odpad.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
Areál zariadenia na zhodnocovanie odpadov je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu cudzích osôb. V
areáli je nainštalovaný kamerový monitorovací systém s troma kamerami. Zariadenie je označené informačnou
tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Všetci pracovníci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami, pravidelne školení
a poučení o dodržiavaní bezpečnostných opatrení ako aj opatrení pre prípad havárie pri prevádzke uvedeného
zariadenia.
Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia.
Prevádzku zariadenia a jeho odbornú technickú kontrolu zabezpečuje a vedie jeho prevádzkovateľ, resp. pracovník
poverený odborným dohľadom. Zariadenie sa bude prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia.
Činnosťou zariadenia vznikajú nasledovné odpady:
Číslo Názov odpadu Kategória
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
V lehote 30 dní pred ukončením činnosti zariadenia písomne oznámiť Okresnému úradu Poprad, odboru
starostlivosti o životné prostredie, ukončenie činnosti zariadenia a zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov
oprávnenému odberateľovi.
Súhlas sa udeľuje do: 22.12.2026.
Podmienky súhlasu:
1. Označiť zariadenie informačnou tabuľou podľa § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
2. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom, technologickým
reglementom, opatreniami pre prípad havárie, internými predpismi prevádzkovateľa zariadenia a platnými právnymi
predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
3. Dodržiavať ustanovenia § 16 zákona o odpadoch.
4. Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi zabezpečiť v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
5. Oprávnený je povinný písomne oznámiť v lehote 30 dní tunajšiemu úradu všetky skutočnosti, ktoré môžu byť
dôvodom pre zmenu alebo zrušenie súhlasu v zmysle §114 zákona o odpadoch.
6. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
Odôvodnenie
Dňa 10.11.2021 podal držiteľ odpadu, firma Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, na tunajší úrad
žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke Poprad, Hodžova
4711, 058 01 Poprad. Firmu Zberné suroviny Žilina a.s., Žilina, v konaní zastupuje firma ENEX consulting, s.r.o.,
Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín.
Predmetom predloženej žiadosti je vykonávanie zberu a výkupu odpadov zo železných a neželezných kovov,
skladovanie odpadov a ich zhodnocovanie - úprava činnosťou R12, R13 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.
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Technologické vybavenie na úpravu odpadov tvoria hydraulické nožnice CNS 400K s diesel agregátom na strihanie
odpadov, zmes technických plynov acetylénu a kyslíka na rezanie a delenie odpadov a hydraulický lis CPB 100 na
lisovanie a zmenšovanie objemu vyzbieraného kovového odpadu.
Zariadenie je oplotené, označené informačnou tabuľou, zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, vybavené
určenými váhami, spevnenými plochami, prístupné z verejnej komunikácie.
Listom číslo OU-PP-OSZP-2021/019629-02-JP zo dňa 10.05.2021 oznámil tunajší úrad začatie konania v
príslušnej veci a nariadenie ústneho rokovania. Na ústnom rokovaní dňa 20.12.2021 bola vykonaná miestna
obhliadka zariadenia, overené a doplnené podklady pre udelenie uvedeného súhlasu, posúdený systém nakladania s
odpadmi. Prevádzkovateľ zariadenia na tomto konaní požiadal o doplnenie technologického vybavenia zariadenia
o hydraulický lis CPB 100, žiadosť doplnil o zmluvu s Mestom Poprad na odber komunálnych odpadov skupiny
20, aktualizoval prevádzkový poriadok a technologický reglement zariadenia. Na ústnom rokovaní sa konštatovalo,
že podklady žiadosti, objektová a technologická skladba zariadenia ako aj zvolený systém nakladania s odpadmi
zodpovedá fyzickej skutočnosti a je v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
K žiadosti a pri ústnom rokovaní boli predložené nasledujúce dokumenty a doklady:
# výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, k dátumu 20.12.2021, vložka číslo 10917/L;
# splnomocnenie pre firmu ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, na zastupovanie firmy
Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, v uvedenom konaní;
# splnomocnenie pre Ing. Katarínu Filipovú na zastupovanie firmy ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B,
911 05 Trenčín, v uvedenom konaní;
# záverečné stanovisko MŽP SR č. 9938/2020-1.7/dh, 44069/2020 zo dňa 10.09.2020, podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(proces EIA);
# rámcová kúpna zmluva s firmou METAL HOLDING s.r.o., Prešov;
# rámcová kúpna zmluva č. 22/2021 o dodávke šrotu s firmou U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice;
# zmluva o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov č. 06/OV/2021 s Mestom Poprad zo
dňa 26.01.2021;
# prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
# technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
# opatrenia pre prípad havárie /Havarijný plán/-v01;
Účastníci konania neuplatnili v konaní žiadne námietky a pripomienky k uvedeným skutočnostiam.
Na základe týchto skutočností, po preskúmaní všetkých predložených dokladov a vykonanom šetrení rozhodol
správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zaplatený podľa položky 162 písm. c) formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku v hodnote 11 Eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku je možné v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
tohto rozhodnutia podať odvolanie na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Odvolacím
orgánom je Okresný úrad Prešov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10228

Doručuje sa
ENEX consulting, s.r.o., Hanzlíkovská 1987/85B, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, Slovenská republika
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Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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