
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92  Prešov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2021/025949-003

Prešov
03. 08. 2021

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, 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 písm.
m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a na základe žiadosti žiadateľa
Obchodné meno: KOSIT a.s.
Sídlo: Rastislavova 98, Košice
IČO: 36 205 214
1.
r u š í
podľa §114 ods.1 písm. b/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-
OSZP3-2018/040444-003/OH-Ďu zo dňa 05.11.2018, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov podľa ustanovenia §97 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení oznámenia o zmene prevádzkovateľa č.j. OU-PO-
OSZP3-2019/025302-02/OH zo dňa 10.06.2019.

2.
u d e ľ u j e s ú h l a s
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa ustanovenia §97 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
žiadateľovi:
Obchodné meno: KOSIT a.s.
Sídlo: Rastislavova 98, Košice
IČO: 36 205 214
Miesto nakladania s odpadmi: Areál ZVL, Košická 26, Prešov - výrobná hala č.4,
parc.č. KN-C 3140/40

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora sa vzťahuje na zber odpadov
zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov nasledovne:

Číslo Názov Kategória
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poddruhu poddruhu odpadu
odpadu odpadu
12 01 13 odpady zo zvárania O
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 120116 O
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 120120 O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 150202 O
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 O
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 160603 O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 04 plasty a guma O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 39 plasty O

Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude pozostávať v činnosti zberu odpadov a v ich zhromažďovaní podľa druhov do doby ich
odberu organizáciou oprávnenou zabezpečovať nakladanie s odpadom. Zhromažďovanie odpadov bude vykonávané
v rámci stavby – vnútri haly určenej na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Pri preberaní odpadu do zariadenia bude zodpovedným pracovníkom zabezpečené odváženie odpadu na
certifikovanej váhe, následne bude odpad presunutý na manipulačnú plochu zariadenia a bude podrobený vizuálnej
kontrole. Odpad bude evidovaný pri prevzatí v zmysle platnej legislatívy, upravujúcej prevádzkovanie zariadenia a
preberanie odpadov do zariadenia. Nádoby určené na zhromažďovanie odpadov musia odolávať vplyvu chemických
látok a mechanickému poškodeniu.
Zhromažďovanie odpadov bude vykonávané tak, aby v dôsledku nakladania s odpadom nedošlo k zhoršeniu zložiek
životného prostredia.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v priestoroch areálu spoločnosti ZVL AUTO spol. s r.o., Košická 26, Prešov,
na pozemku parcely reg. „C“ parc.č. 3140/40, zapísanej na LV č. 2770 v k.ú. Solivar, obec Prešov. Zariadenie na
zber odpadov je umiestnené v priestoroch murovanej haly s betónovou podlahou. Hala je uzamykateľná, vetraná
prirodzeným spôsobom s umelým aj prirodzeným osvetlením.
V prípade zberu elektroodpadu do veľkoobjemového zberného kontajnera sa bude jednať o kontajner certifikovaný
príslušným certifikačným úradom.
Pri dodávke odpadov do zariadenia sa skontroluje kompletnosť a správnosť dokladov a údajov, vykoná sa kontrola
množstva dodaného odpadu a zaeviduje sa.
Odbornú technickú kontrolu prevádzky zariadenia zabezpečuje vedúci prevádzky.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
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 organizácii. V prípade potreby zabezpečí následnú starostlivosť o miesto výkonu.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia na zber odpadov. Spoločnosť zabezpečí prevádzku
zariadenia v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a
zároveň zabezpečí používanie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov.

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 8. 2023.
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Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2018/040444-003/OH-Ďu zo dňa 05.11.2018 v znení
oznámenia o zmene prevádzkovateľa č. OU-PO-OSZP3-2019/025302-02/OH zo dňa 10.06.2019.

Odôvodnenie
Spoločnosť KOSIT a.s., so sídlom Rastislavova 98, 04346 Košice požiadala o zmenu rozhodnutia Okresného úradu
Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OZ-PO-OSZP3-2018/040444-003/OH-Ďu zo dňa 05.11.2018,
ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre spoločnosť REMKO Sirník s.r.o. Dňa
07.05.2019 bolo Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie doručené Oznámenie o zmene
prevádzkovateľa v súlade s §114 ods. 4 zákona o odpadoch. Zmena prevádzkovateľa zariadenia nastala na základe
vzájomnej zmluvy medzi pôvodným prevádzkovateľom – REMKO Sirník s.r.o. a novým prevádzkovateľom KOSIT
a.s. a zariadenie naďalej slúžilo činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-PO-OSZP3-2018/040444-003/OH-Ďu zo dňa 05.11.2018 vydané. Na nového prevádzkovateľa
prešli práva a povinnosti vyplývajúce z tohto rozhodnutia a z ustanovení zákona o odpadoch. Prevádzka zariadenia
na zber odpadov je umiestnená v bývalej hale č. 4 spoločnosti ZVL AUTO spol. s r.o. so sídlom Košická 26, Prešov,
umiestnenej na parcele č. KN-C 3140/40, zapísanej na LV č. 2770, k.ú. Prešov – Solivar.
Požadovaná zmena rozhodnutia bola zameraná na doplnenie nových druhov odpadov kategórie „ostatný odpad“, s
ktorými sa bude v zariadení nakladať – 200101 papier a lepenky, 200102 sklo, 200103 viacvrstvové kombinované
materiály, 200139 plasty.
Listom č. OU-PO-OSZP3-2021/025949-002/OH-ED zo dňa 06.07.2021 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie upovedomil účastníkov konania o začatí konania vo veci zmeny udelenia súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Mesto Prešov listom č. OŽPaDI/10772/2021 zo dňa 28.07.2021 vydalo súhlasné stanovisko s prevádzkovaním
predmetného zariadenia a nevznieslo námietky a pripomienky ku prevádzke predmetného zariadenia.
K žiadosti boli doložené: fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OZ-PO-OSZP3-2018/040444-003/OH-Ďu zo dňa 05.11.2018, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov; fotokópia Oznámenie o zmene prevádzkovateľa č. OU-PO-OSZP3-2019/025302-02/
OH; Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu s obcou Kračúnovce; Zmluva o dielo
č. ZM-KO-OD-20-0007 2020/OBEC; rozhodnutie SIŽP, IŽP Košice č. 3151-14272/2016/Ber/571070106/Z27 o
integrovanom povolení pre spoločnosť KOSIT a.s.; Rámcová kúpna zmluva zo dňa 2.1.2013; Kúpna zmluva
1.3.2005; Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZP VMI0202201911/A; Rámcová kúpna zmluva zo dňa
17.12.2020.
Pri predložení žiadosti bol uhradený správny poplatok v hodnote 11 € v zmysle položky 162 písmeno d/ sadzobníka,
ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Na základe uvedeného a po preskúmaní predložených podkladov rozhodol Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 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, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 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
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Doručuje sa
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice-Západ, Slovenská republika
Mesto Prešov (OVM), Hlavná 2907, 080 01  Prešov, Slovenská republika
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