OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OSZP3-2021/018789-003

28. 05. 2021

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 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 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
podľa ustanovenia § 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“) na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti spoločnosti
Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
1. r u š í
rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č.: ŽP 1/2012/00100-004/OH-KK zo dňa 11. 01.
2012, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 – úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré bolo zmenené rozhodnutím
Okresného úradu Prešov č.: OU-PO-OSZP3-2016/038603 – 02/OH-AG zo dňa 13. 10. 2016
2. u d e ľ u j e
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a
činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)
žiadateľovi:
Obchodné meno: Zberné suroviny Žilina a.s.
Sídlo: Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO: 50 634 518
Miesto nakladania s odpadmi: Bardejovská 40, 080 06 Prešov 6

Súhlas sa udeľuje na prevádzkovanie zariadenia, v ktorom sa bude vykonávať zhodnocovanie nasledovných druhov
odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov:
Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
02 01 04 Odpadové plasty okrem obalov O
02 01 10 Odpadové kovy O
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
07 02 13 Odpadový plast O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 04 Obaly z kovu O
16 01 17 Železné kovy O
16 01 19 Plasty O
17 02 03 Plasty O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 07 Zmiešané kovy O
19 10 01 Odpad zo železa a z ocele O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 02 Železné kovy O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 04 Obaly z kovu O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 01 40 05 Železo a oceľ O
20 01 40 07 Zmiešané kovy O
Množstvo odpadov upravovaných lisovaním papiera a plastov: 10 000 t/rok.
Množstvo odpadov upravovaných delením kovov: 15 000 t/rok.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v dočasnom zhromažďovaní odpadov kategórie „ostatný“ na mieste na
to určenom (R13) a v zhodnocovaní odpadov kategórie „ostatný“ činnosťou R12 - úprava odpadov určených
na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Zhromažďovanie odpadov podľa druhov bude vykonávané vo
vyhradených priestoroch tak, aby bolo zabránené ich úniku do okolia, znehodnoteniu, odcudzeniu alebo inému
poškodeniu životného prostredia. Úprava odpadov činnosťou R12 bude spočívať v mechanickom spracovaní lisovaní odpadov z papiera a plastov v hydraulickom lise a v rozmerovej úprave kovov – delením pomocou
acetylénovej súpravy. Zariadenie bude prevádzkované podľa prevádzkovej dokumentácie. Výsledný produkt
zariadenia, bude odovzdávaný na základe zmlúv zmluvným odberateľom.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ sa nachádza v oplotenom areáli zabezpečenom
kamerovým systémom a uzamykateľnou bránou. Prijaté odpady sa odvážia na váhach – automobilovej váhe s
meracím rozsahom 60 000 kg a elektronických váhach s meracím rozsahom do 2 000 kg a do 60 kg. Odpady
budú utriedene skladované vo veľkoobjemových kontajneroch, alebo voľne na spevnenej ploche zariadenia.
Uzamykateľný sklad slúži na skladovanie farebných kovov. Zhodnocovanie odpadov sa bude vykonávať vo
vyhradenej časti areálu v hale na hydraulickom lise (lisovanie papiera a plastov). Vyzbieraný a vyseparovaný papier
alebo plast sa pomocou podávacieho pásu dostane do drviča odpadov, v ktorom dochádza k rozdrveniu papiera
alebo plastov a následne ide materiál do plniacej komory, ktorá sa tlakom postupne napĺňa a po naplnení sa stlačený
materiál zviaže drôtom pomocou viazača balíkov. Po zviazaní sa balík vytlačí z lisovacej komory. Takto pripravené
balíky budú stohované priamo v hale alebo na spevnenej ploche až do doby odvozu oprávnenou organizáciou k
následnému spracovaniu. Na rezanie odpadov zo železných kovov bude používaná súprava technických plynov
na báze acetylénu a kyslíka. Rezanie sa bude vykonávať vo vonkajších priestoroch zariadenia. Odpady po rezaní
budú skladované vo veľkoobjemových kontajneroch alebo na voľnej spevnenej ploche v zariadení. Kovy sa budú
rozmerovo upravovať – deliť podľa kvalitatívnych noriem – STN a požiadaviek odberateľov. Na manipuláciu s
odpadmi sa bude používať čelný nakladač a vysokozdvižný vozík. Odpady po zhodnotení činnosťou R12 budú
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skladované na určených miestach do doby ich odovzdania oprávneným subjektom na ďalšie nakladanie na základe
zmlúv.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní
zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle
prevádzkového poriadku zariadenia a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky v oblasti ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci a zároveň sa zabezpečí používanie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov. Areál
bude vybavený prostriedkami na likvidáciu havárie v množstve zodpovedajúcom charakteru a objemu činnosti.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky a ktorý vznikne prípadnou demontážou
zariadenia u oprávnenej organizácie.
Podmienky výkonu činnosti:
1. Zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
2. Viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a
minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie a v prípade zmien v prevádzke prispôsobiť prevádzkový
poriadok týmto zmenám.
3. Zhromažďovať odpady len vo vyhradených priestoroch zariadenia.
4. Prevádzkovať zariadenie v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom a v súlade s odporúčanými
podmienkami Záverečného stanoviska č.: 1962/2011-3.4/dp vydaného Ministerstvom životného prostredia SR zo
dňa 27. 04. 2011 z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
5. Pravidelne kontrolovať technický stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prípadné nedostatky operatívne
odstraňovať.
6. Prevádzka zariadenia nesmie prekročiť hygienické normy hluku a znečisťovať okolie zariadenia odpadmi a
zápachom.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu určitú do 30. 04. 2026.
Odôvodnenie
Spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina požiadala dňa 30. 04. 2021 Okresný úrad
Prešov o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a
činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku) v mieste nakladania s odpadmi: Bardejovská 40, 080 06 Prešov 6. Uvedeným dňom
bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Spoločnosť má v súčasnosti platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou
R12 podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov udelený rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č. ŽP
1/2012/00100-004/OH-KK zo dňa 11. 01. 2012, zmenené rozhodnutím Okresného úradu Prešov č.: OU-POOSZP3-2016/038603 – 02/OH-AG zo dňa 13. 10. 2016. Tento súhlas je platný do 31. 07. 2021. O nový súhlas
žiadateľ požiadal z dôvodu legislatívnej zmeny v § 135f zákona o odpadoch.
K žiadosti bolo doložené:
- Splnomocnenie od spoločnosti Zberné suroviny Žilina a.s. pre spoločnosť ENEX consulting, s.r.o. zo dňa 18. 08.
2020;
- Oznámenie o zmene prevádzkovateľa zo spoločnosti Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO:
35 701 986 na spoločnosť Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 50 634 518 zo dňa 03.
04. 2017;
- Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č. ŽP 1/2012/00100-004/OH-KK zo dňa 11. 01.
2012;
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov č. OU-PO-OSZP3-2016/038603 - 02/OH-AG zo dňa 13. 10. 2016;
- Záverečné stanovisko č. 1962/2011-3.4/dp vydané Ministerstvom životného prostredia SR zo dňa 27. 04. 2011;
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- Rámcová kúpna zmluva č. 22/2021 o dodávke šrotu č. OP: AN20NZL0024 medzi predávajúcim: Zberné suroviny
Žilina, a.s. a kupujúcim: U. S. Steel Košice, s.r.o. zo dňa 20. 01. 2021;
- Rámcová kúpna zmluva medzi kupujúcim: METAL HOLDING s.r.o. a predávajúcim: Zberné suroviny Žilina a.s.
zo dňa 13. 01. 2020;
- Zmluva o zabezpečovaní odberu zložiek triedeného zberu medzi odberateľom: Ekolumi, s.r.o. a zabezpečovateľom:
Zberné suroviny Žilina a.s. zo dňa 20. 04. 2017;
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov z papiera, plastov a kovov platný pre prevádzku:
Bardejovská 40, Ľubotice zo dňa 23. 04. 2021;
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov z papiera, plastov a kovov platný pre prevádzku:
Bardejovská 40, Ľubotice zo dňa 23. 04. 2021;
- Správny poplatok v hodnote 11 € vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Prešov oznámil v zmysle § 113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkovi konania, t.j. dotknutej obci
začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Okresnému
úradu Prešov neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky ani stanoviská k predmetnému konaniu.
Tunajšiemu úradu sú známe pomery v priestoroch prevádzky zariadenia preto nebolo potrebné miestne zisťovanie.
Okresný úrad Prešov po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu. Na základe uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov podľa § 54 cit. zákona.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 16987, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika
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