
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP3-2021/017478-004

Košice
12. 05. 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 podľa § 97 ods.1 písm. e) druhého bodu 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 vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

pre žiadateľa:

East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, 043 46, Košice;
IČO : 36 576921;
Prevádzka : Linka na lisovanie odpadov Košice - Barca, súp. č. 759 (areál integrovaného zariadenia KOSIT a.s.);

1. Súhlas sa udeľuje na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 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 pre zberom
na mieste vzniku).

z 03.03.2021, v rozsahu 17 strán, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Zoznam druhov ostatných odpadov, na ktorých zhodnocovanie je prevádzkovateľ oprávnený sú 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. (ďalej len „vyhláška“) nasledovne :

07 02 13 – plasty;
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky;
15 01 02 – obaly z plastov;
15 01 05 – kompozitné obaly;
15 01 06 – zmiešané obaly;
16 01 19 – plasty;
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17 02 03 – plasty;
19 12 01 – papier a lepenka;
19 12 04 – plasty a guma;
20 01 01 – papier a lepenka;
20 01 03 – viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky);
20 01 39 – plasty.

3. Miesto nakladania s odpadmi :

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza na spevnenej ploche v oplotenom, elektronicky zabezpečenom
areáli spoločnosti vo vlastníctve žiadateľa. Prevádzka je v činnosti od roku 2006.

4. Spôsob nakladania s odpadmi:

Vstupnou surovinou do procesu lisovania sú netriedené odpady zo zberní odpadov, z triedeného zberu obcí alebo
od zmluvných partnerov. Odpady sú vozidlami dopravené na plochu triedenia, kde sa odpad ručne triedi podľa
požadovaných druhov a uloží sa na vyhradenú plochu v hale. Dotriedené odpady sú zavážané vysokozdvižným
vozíkom do násypnej časti pásového dopravníka a následne do plniacej násypky lisu, plniacej šachty lisu a do
lisovacej komory lisu HBC-100.A. Lisovacie zariadenie pracuje lisovacou silou 100 t. Zlisovaný odpad sa posúva
do zariadenia na viazanie a strihanie drôtov, kde je zlisovaný balík previazaný 2x piatimi drôtmi a baly o rozmeroch
1100x700 mm sú vysokozdvižným vozíkom odoberané a prevážané do skladu balov, resp. na vyčlenené plochy v
blízkosti haly.

5. Podmienky vykonávania činnosti :

5.1. Žiadateľ je povinný proces zhodnocovania odpadov realizovať v súlade so schváleným prevádzkovým
poriadkom, ktorý musí byť uložený na prístupnom mieste.
5.2. Žiadateľ v prípade akýchkoľvek zmien v prevádzke zariadenia predloží aktualizovaný prevádzkový poriadok
zariadenia, v súlade so znením § 17 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch na schválenie orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.
5.3. Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.

6. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia do 30.04.2025.

Odôvodnenie
Okresný úrad prijal dňa 09.04.2021 žiadosť East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, Košice vo veci udelenia súhlasu
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov Linka na lisovanie odpadov Košice -
Barca, súp. č. 759 (areál integrovaného zariadenia KOSIT a.s.).

Dňom doručenia žiadosti na okresný úrad bolo začaté správne konanie podľa § 18 správneho poriadku v predmetnej
veci.

K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- Identifikačné údaje žiadateľa.
- Dátum začatia prevádzky.
- Návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaného v súlade s § 10 ods. 6
vyhlášky.

Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 23 ods. 1 a § 10 ods. 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“).

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/017478-002 zo dňa 19.04.2021 oznámil účastníkovi konania začatie
správneho konania vo veci a vzhľadom k znalosti miestnych pomerov z predchádzajúcich obhliadok upustil od
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ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. Súčasne účastníkom konania v súlade so znením § 23 správneho
poriadku, v lehote do 7 dní od doručenia oznámenia, umožnil žiadateľovi nahliadnuť do spisu, vyjadriť sa k
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Pripomienky ani námietky vo veci neboli v stanovenej lehote
vznesené.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/017478-003 zo dňa 03.05.2021, v súlade § 33 ods. 2 správneho
poriadku dal účastníkovi 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. Účastník konania sa k podkladom
rozhodnutia v stanovenej lehote nevyjadril.

Platnosť tohto súhlasu bola stanovená v súlade s platnosťou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov udeleného žiadateľovi rozhodnutím bývalého Obvodného úradu životného prostredia
Košice č. ŠSOH-2006/01201-3-BEL zo dňa 24.06.2006, zmeneného rozhodnutiami č. ŠSOH 2009/00792-4
zo dňa 25.03.2009, č. ŠSOH-2012/00712-3 zo dňa 09.03.2012 a rozhodnutiami okresného úradu č. OU-KE-
OSZP3-2015/014704-3 zo dňa 07.04.2015, č. OU-KE-OSZP3-2016/022203-3 zo dňa 16.05.2016 a č. OU-KE-
OSZP3-2020/016415-005 zo dňa 26.02.2020.

Na základe uvedenej žiadosti a predložených podkladov okresný úrad konštatuje, že boli že boli splnené zákonné
podmienky pre udelenie predmetného súhlasu a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 11,0 € - 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
East Paper, spol. s r.o., Rastislavova 98, 043 46  Košice-Juh, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti
|

Typ doložky
|

Typ doložky:
doložka právoplatnosti x
doložka vykonateľnosti -
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti -

|

Číslo rozhodnutia: OU-KE-OSZP3-2021/017478-004___
|

Dátum vytvorenia doložky: 15.06.2021___
|

Vytvoril: Ružička Marek, MVDr.___
|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 29.05.2021___
|

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení x
časť rozhodnutia -

|


