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OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP2-2020/039184-027

Košice
20. 11. 2020

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako vecne a
miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 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 § 107 písm. s) 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 § 114 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona
o odpadoch a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

mení

rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2019/023524 zo dňa 06.05.2019 (ďalej len „rozhodnutie č. OU-
KEOSZP2-2019/023524“), ktorým bol podľa § 97 ods. 1 písm. p) zákona o odpadoch udelený súhlas na vykonávanie
prípravy na opätovné použitie

žiadateľovi
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214

nasledovne:

Vo výrokovej časti rozhodnutia č. OU-KEOSZP2-2019/023524 sa text v znení:

„súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie"

nahrádza textom v znení:

„súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie činnosťou R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie
organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov) podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch"

Ostatné časti rozhodnutia č. OU-KEOSZP2-2019/023524 zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-KEOSZP2-2019/023524.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, povolenia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia požadované podľa
osobitných predpisov.
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Odôvodnenie
Spoločnosť KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 listom č. IMS2020/0019/2327/2020 zo
dňa 12.06..2020, doručeným dňa 15.06.2020, požiadala podľa § 135ea ods. 2 zákona o odpadoch okresný úrad v
sídle kraja o preskúmanie súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, udeleného rozhodnutím č. OU-
KE-OSZP2-2019/023524.

Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP2-2020/039184-019 zo dňa 03.10.2020 oznámil účastníkom
konania začatie správneho konania o preskúmaní súhlasu z vlastného podnetu podľa § 18 správneho poriadku.
Okresný úrad v sídle kraja upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko to nevyžadovala povaha
veci.

Účastníkom konania je pri uvedenom súhlase podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch vždy aj obec, na ktorej území
sa činnosť vykonáva.

Zákonom č. 460/2019 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o odpadoch a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony bol v zákone o odpadoch doplnený § 135eb stanovujúci prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.
júla 2020. Podľa § 135eb ods. 2 zákona je držiteľ súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, vydaný
podľa doterajších predpisov, povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva súhlas
na preskúmanie do 30. septembra 2020.

Potreba zosúladenia existujúcich súhlasov, ktoré boli udelené okresným úradom v sídle kraja podľa § 97 ods. 1 písm.
p) zákona o odpadoch pred účinnosťou vyššie uvedenej novely, súvisí so zmenou prílohy č. 1 zákona o odpadoch
(činnosti zhodnocovania odpadov), ktorej úprava súvisí so zabezpečením úplnej transpozície rámcovej smernice o
odpade.

Cieľom zosúladenia existujúcich súhlasov s novou právnou úpravou má byť doplnenie kódu zhodnocovania odpadu
v jednotlivých súhlasoch, t. j. činností zhodnocovania, ktoré môžu byť zahrnuté pod predmetnú vykonávanú činnosť
nakladania s odpadom v prípade vykonávania prípravy na opätovné použitie.

Okresný úrad v sídle kraja doplnil kód zhodnocovania tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, a
to vzhľadom na charakter odpadov, ktoré sa na danú činnosť využívajú.

Účastníkom konania bola daná možnosť v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia, či navrhnúť jeho doplnenie. K podkladom rozhodnutia sa
účastníci konania nevyjadrili.

Na základe uvedeného okresný úrad v sídle kraja rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nie je preskúmanie súhlasu
spoplatnené.

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
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice-Západ, Slovenská republika
Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, 040 11  Košice, Slovenská republika
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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-OSZP2-2020/039184-027___

|
Dátum vytvorenia doložky: 22.03.2021___

|
Vytvoril: Koco Jaroslav, Mgr.___

|
Údaje správoplatnenia rozhodnutia
|

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 22.03.2021___
|

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

|
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Osvedčovacia doložka
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č.
331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch
|

Pôvodný dokument v elektronickej podobe
|

Názov dokumentu Rozhodnutie

Formát dokumentu XML DataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

9cb361cc87b115518361f0b0dc01f9f25b6cd6be0facb69100a338e3f83fef32

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Pôvodný dokument v elektronickej podobe
|

Názov dokumentu Dolozka pravoplatnosti

Formát dokumentu XML DataContainer

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

5620113b6ef269be06a618f2989c40e998289b519cd8774b371a9b9e104458c3

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-256

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe
|

● Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu
|

Typ autorizácie kvalifikovaný elektronický podpis

Stav autorizácie Platný

Čas autorizácie 24.11.2020 11:22

Čas overenia autorizácie 01.07.2021 08:09

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii XadesBPLevelT

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala
|

Identifikátor IDCSK-2717315 C=SK, L=Kosice, OU=Veduci odboru okresneho uradu, O=MANDANT Okresny urad Kosice,
SERIALNUMBER=IDCSK-2717315, SURNAME=Halaszova, GIVENNAME=Henrieta, CN=MANDATAR JUDr.
Henrieta Halaszova OPRAVNENIE 1109

Zastupovaná osoba Žiadna
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Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
|

Typ časovej pečiatky nekvalifikovaná

Stav časovej pečiatky nie je možné zistiť

Čas vystavenia časovej pečiatky 24.11.2020 11:26

Vydavateľ časovej pečiatky CN=CA Disig QCA3, OU=ACA-307-2007-2, O=Disig a.s.,
SERIALNUMBER=NTRSK-35975946, L=Bratislava, C=SK

Čas overenia časovej pečiatky 01.07.2021 08:09

Autorizované elektronické dokumenty
|

Názov dokumentu Rozhodnutie

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu
|

Typ autorizácie kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie Platný

Čas autorizácie 22.03.2021 13:34

Čas overenia autorizácie 01.07.2021 08:09

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii XadesBPLevelT

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala
|

Identifikátor NTRSK-00151866 C=SK, SERIALNUMBER=NTRSK-00151866, OU=OÚ KE 10113, O=Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, CN=Okresný úrad Košice

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie
|

Typ časovej pečiatky nekvalifikovaná

Stav časovej pečiatky nie je možné zistiť

Čas vystavenia časovej pečiatky 22.03.2021 13:34

Vydavateľ časovej pečiatky CN=SNCA3, OU=SEP, O=Narodny bezpecnostny urad, SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,
L=Bratislava, C=SK

Čas overenia časovej pečiatky 01.07.2021 08:09

Autorizované elektronické dokumenty
|

Názov dokumentu Rozhodnutie
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Autorizované elektronické dokumenty
|

Názov dokumentu Dolozka pravoplatnosti

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme
|

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 4

Formát papiera novovzniknutého dokumentu
|

Formát papiera A4

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii
|

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

6674-210701-145

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 01.07.2021 10:10

Zaručenú konverziu vykonal +

|

IČO 00151866

Názov právnickej osoby MV SR

Meno Jaroslav

Priezvisko Koco

Funkcia alebo pracovné zaradenie štátny radca

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka
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