OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP3-2021/032202-004

17. 09. 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 v súlade s § 97 ods. 1 písm. i) 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“)
udeľuje súhlas
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
pre žiadateľa:
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice;
IČO : 36 205 214;
Prevádzka: Zberný dvor Popradská ul., Košice.
1. Súhlas sa vzťahuje na nasledujúce druhy odpadov kategórie „ostatný“ 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.:
20 01 10 - šatstvo
20 01 11 - textílie.
2. Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov:
Prevádzka zberného dvora sa nachádza na pozemku parcelné číslo 4307/7 kat. úz. Terasa vo vlastníctve Mesta
Košice. Areál zberného dvora je oplotený a uzamykateľný. Realizuje sa v ňom zber komunálnych odpadov od
občanov Mesta Košice, uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia.
3. Spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi:
Odpady uvedené v bode 1 tohto rozhodnutia sú v areáli zberného dvora zhromažďované v označenom 1 100 l
kontajneri bezodkladne po ich vyzbieraní bez triedenia, nakoľko sú rovnakého alebo podobného zloženia a ich
následné zhodnotenie v technologickom zariadení „Zariadenie na energetické využite odpadov Kokšov Bakša“,
ktoré žiadateľ prevádzkuje, je možný.

4. Technické požiadavky miesta výkonu činnosti.
Žiadateľ zabezpečil pre zhromažďovanie odpadov vhodné vybudované priestory v areáli prevádzky. Odpadové
šatstvo a textílie sú zhromažďované v označenom 1 100 l kontajneri. Priestory sú označené v súlade s legislatívou
na úseku odpadového hospodárstva.
5. Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti.
Pracovníci manipulujúci s odpadmi boli poučení o zásadách bezpečnosti pri práci pri nakladaní s odpadmi a
sú vybavení ochrannými pracovnými pomôckami a prostriedkami. V priestoroch zberného dvora sú k dispozícii
prípravky na prevenciu a likvidáciu havárií pri nakladaní s odpadmi.
6. Ďalšie podmienky vykonávania činnosti :
6.1 S odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov.
6.2 Žiadateľ je povinný mať zabezpečené ďalšie nakladanie s odpadmi s oprávnenými spoločnosťami na všetky
druhy odpadov.
6.3 Žiadateľ je povinný v prípade zmien pri zhromažďovaní odpadov, požiadať o zmenu rozhodnutia podľa § 114
ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.
7. Súhlas na zhromažďovanie odpadu držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, sa udeľuje na dobu od
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31.08.2026.
8. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Obvodného úradu životného
prostredia Košice č. ŠSOH 2007/02872-3 zo dňa 29.10.2007 zmenené rozhodnutiami č. ŠSOH 2010/02208-2
zo dňa 25.08.2010, č. ŠSOH 2013/1862-2 zo dňa 08.07.2013 a rozhodnutím okresného úradu č. OU-KEOSZP3-2016/013539-2 zo dňa 02.03.2016.
Odôvodnenie
Dňa 13.08.2021 bola na okresný úrad doručená žiadosť KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice o udelenie súhlasu
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, v priestoroch prevádzky žiadateľa
Zberný dvor Popradská ul., Košice. Ide o zhromažďovanie odpadového šatstva a odpadových textílií zo zberu
komunálnych odpadov od občanov Mesta Košice. Ide o existujúcu činnosť, ktorej rozhodnutie o súhlase nie je možné
v súlade so znením § 135f zákona o odpadoch predĺžiť. Zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia
je možné z dôvodu ich následného zhodnocovania v technologickom zariadení žiadateľa.
Dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej veci.
Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 28 ods. 1 vyhlášky.
K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- Identifikačné údaje žiadateľa;
- Opis spôsobu nakladania s odpadmi;
- Zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný;
- Kópia Rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice č.
2067-25831/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/032202-002 zo dňa 19.08.2021 oznámil v zmysle § 18 správneho
poriadku účastníkovi konania začatie správneho konania a vzhľadom k znalosti pomerov prevádzky z
predchádzajúcich obhliadok upustil od miestneho šetrenia a ústneho prejednania veci. Súčasne v súlade so znením
§ 23 správneho poriadku umožnil žiadateľovi nahliadnuť do spisu, vyjadriť sa k podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie v lehote do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Pripomienky ani námietky vo veci neboli v stanovenej
lehote vznesené.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/032202-003 zo dňa 09.09.2021, v súlade s § 33 ods. 2 správneho
poriadku dal účastníkom konania možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre rozhodnutie pred jeho vydaním a vyjadriť
2/3

sa k ním v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Účastník konania sa k podkladom
rozhodnutia nevyjadril.
Okresný úrad po preštudovaní žiadateľom predložených podkladov dospel k záveru, že boli splnené všetky
podmienky na udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch.
Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s ustanovením § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.
Na základe uvedenej žiadosti, po preskúmaní predložených podkladov, okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. i) Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradil správny poplatok vo výške 11,0 € 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
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice-Západ, Slovenská republika

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