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Číslo spisu
OU-KE-OSZP3-2020/016415-005

Vybavuje

Košice
26. 02. 2020

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
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“), konajúc v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

m e n í

v súlade s ustanovením § 114 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, rozhodnutie
bývalého Obvodného úradu životného prostredia Košice č. ŠSOH-2006/01201-3 BEL zo dňa 24.05.2006, zmenené
rozhodnutím č. ŠSOH-2009/00792-4 zo dňa 25.03.2009, rozhodnutím č. ŠSOH-2012/00712-3 zo dňa 09.03.2012,
rozhodnutím okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2015/014704-3 zo dňa 07.04.2015 a rozhodnutím č. OU-KE-
OSZP3-2016/022203 zo dňa 16.05.2016 (ďalej len "rozhodnutie č. ŠSOH-2006/01201-3 BEL"), ktorým bol udelený
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

pre žiadateľa:

East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice;
IČO : 36 576 921;
prevádzka : Linka na lisovanie odpadov z papiera, lepenky, plastov a kompozitných materiálov, Košice – Barca,
súpisné číslo 759, Košice;

vo výrokovej časti nasledovne:

V bode 3 predlžuje platnosť súhlasu do 30.04.2025.

Ostatné náležitosti rozhodnutia č. ŠSOH-2006/01201-3 BEL zostávajú naďalej v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. ŠSOH-2006/01201-3 BEL.

Odôvodnenie
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Dňa 29.01.2020 bola na okresný úrad doručená žiadosť East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, Košice o
zmenu rozhodnutia č. ŠSOH-2006/01201-3 BEL, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v areáli žiadateľa Košice-Barca, súpisné číslo 759, v súlade so znením § 7 ods. 1 písm. c) v
tom čase platného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Požadovaná zmena sa týka predĺženia platnosti súhlasu bez ďalších zmien. Dňom doručenia žiadosti bolo
začaté konanie v predmetnej veci.

Na základe uvedenej žiadosti okresný úrad oznámil podľa § 18 správneho poriadku listom č. OU-KE-
OSZP3-2020/016415-002 zo dňa 05.02.2020 účastníkom konania začatie správneho konania vo veci a podľa § 21
správneho poriadku a vzhľadom k znalosti miestnych pomerov z predchádzajúcich obhliadok upustil od ústneho
pojednávania a miestneho šetrenia. Súčasne umožnil účastníkom konania v súlade so znením § 23 správneho
poriadku v lehote do 7 dní od doručenia oznámenia nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom. V stanovenej
lehote na okresný úrad žiadne pripomienky a námietky doručené neboli.

Žiadateľ predložil podklady v súlade so znením § 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov:

-Identifikačné údaje žiadateľa.
-Kópiu rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Košice č. ŠSOH-2006/01201-3 BEL zo dňa 24.05.2006.
-Kópiu rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Košice č. ŠSOH-2009/00792-4 zo dňa 25.03.2009.
-Kópiu rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Košice č. ŠSOH-2012/00712-3 zo dňa 09.03.2012.
-Kópiu rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2015/014704-3 zo dňa 07.04.2015.
-Kópiu rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2016/022203-3 zo dňa 16.05.2016.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2020/016415-004 zo dňa 17.02.2020 v súlade s § 33 ods. 2 správneho
poriadku dal účastníkom konania možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie pred jeho vydaním a vyjadriť
sa k ním v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Pripomienky ani námietky v stanovenej
lehote neboli vznesené.

Okresný úrad z výsledkov preskúmania podkladov zistil, že žiadateľ požiadal o predĺženie platnosti udeleného
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie, pretože nedošlo k zmene skutočností, ktoré boli
rozhodujúce pre udelenie súhlasu a žiadosť bola doručená okresnému úradu tri mesiace pred skončením platnosti
súhlasu, čím sú splnené zákonné podmienky pre zmenu predmetného rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) v
nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona o odpadoch.

Na základe uvedených skutočností a predložených podkladov, okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.

Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradil správny poplatok vo výške 4,0 € 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

Doručuje sa



3 / 3

East Paper, spol. s r.o.
Rastislavova 98
043 46 Košice-Juh
Slovenská republika

Mesto Košice
Trieda SNP 48 0A
040 11 Košice
Slovenská republika

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



1

Doručenka
|

Odosielateľ a prijímateľ
|

Odosielateľ ico://sk/00151866_10113
|

Prijímateľ ico://sk/36576921
|
Informácie o doručovaní
|

Dátum a čas doručenia 10.03.2020 12:57:34___
|
Doručovaná správa
|

Identifikátor správy 5e340cec-80bd-4093-b3a7-35493c8e79d0___
|
Kontrolný súčet
|

Kanonikalizácia http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
c14n-20010315___

|

Typ digitálneho odlačku http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512___
|

Digitálny odtlačok správy Lj7avJYLVJgitEyrH6LBDkZHR4nA4T0ewfG9xA
q7hhiFEvwgVj4LLstoouYaQEHBFZ59rEdGWnP
WEb6jqOtH7Q==

|
Prílohy
|
Príloha
|

Identifikátor elektronického dokumentu 726298d7-a45b-420a-87fc-256986791d3b___
|


