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Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (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 podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok )
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“),
mení
v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o odpadoch rozhodnutie okresného úradu č. OU-KEOSZP3-2016/005655-3 zo dňa 25.01.2016, zmeneného rozhodnutiami č. OU-KE-OSZP3-2016/012880-3 zo dňa
16.3.2016, č. OU-KE-OSZP3-2018/ 40621 zo dňa 15.10.2018 a č. OU-KE-OSZP3-2019/009951 zo dňa 20.03.2019,
ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (ďalej len rozhodnutie č. OU-KEOSZP3-2016/005655-3 zo dňa 25.01.2016),
pre žiadateľa:
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36 205 214,
prevádzka: Stredisko DZO – Integrovaný areál, k. ú. Barca, Košice
vo výrokovej časti nasledovne :
V bode 1 v časti ,,A/ Sklad nebezpečných odpadov" sa do zoznamu odpadov, na ktoré sa vzťahuje súhlas, zaradených
podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. dopĺňajú odpady:
03 02 05 - iné prostriedky na ochranu dreva, N
07 02 08 - iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny, N
08 01 19 - vodné suspenzie obsahujúce farby a laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky, N
10 12 11 - odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy, N
16 11 01 - výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné
látky, N
16 11 03 - iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky, N
19 02 05 - kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky, N

Ostatné náležitosti rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2016/005655-3 zo dňa 25.01.2016, zostávajú
naďalej v platnosti.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2016/005655-3 zo dňa
25.01.2016.
Odôvodnenie
Dňa 22.11.2021 bola na okresný úrad doručená žiadosť spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice o
vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, udeleného rozhodnutím č. OU-KEOSZP3-2016/005655-3 zo dňa 25.01.2016. Požadovaná zmena spočíva v doplnení druhov odpadov do zoznamu
odpadov, ktoré budú zbierané na prevádzke strediska DZO v Integrovanom areáli v k. území Barca, Košice.
K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- identifikačné údaje žiadateľa;
- havarijný plán pri nakladaní s nebezpečným odpadom;
- kópie rozhodnutí okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2016/005655-3 zo dňa 25.1.2016 a jeho zmeny č. OUKE-OSZP3-2016/012880-3 zo dňa 16.3.2016; č. OU-KE-OSZP3-2018/ 40621 zo dňa 15.10.2018 a č. OU-KEOSZP3-2019/009951 zo dňa 20.03.2019;
- kópia zmluvy č. 2802/BA/2020 so spoločnosťou ARGUSS s.r.o., Michalská 9, Bratislava o odvoze a zneškodnení
resp. zhodnotení odpadov;
- kópia zmluvy so spoločnosťou ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom o zneškodnení nebezpečného
odpadu.
Dňom doručenia žiadosti na okresný úrad bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej
veci.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/044196-002 zo dňa 29.11.2021 oznámil začatie správneho konania
známym účastníkom konania v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku a upustil od ústneho pojednávania a
miestneho šetrenia, vzhľadom na znalosť pomerov na prevádzke a postačujúcich predložených podkladov pre zmenu
rozhodnutia. Zároveň umožnil účastníkom konania uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetnej veci v
lehote do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníci konania v stanovej lehote neuplatnili žiadne námietky a
pripomienky k predmetnej veci.
Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2021/044196-003 dňa 08.12.2021 v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku
umožnil účastníkom konania 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
nevyjadril.
Okresný úrad z výsledkov preskúmania podkladov zistil, že žiadateľ požiadal o zmenu udeleného súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, pretože došlo k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre udelenie
súhlasu, čím sú splnené zákonné podmienky na zmenu predmetného rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) druhého
bodu zákona o odpadoch.
Na základe uvedenej žiadosti a predložených podkladov, okresný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle položky 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov, uhradil správny poplatok vo výške 4,0 € e-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.
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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
Mesto Košice, oddelenie VISÚ a ŽP, Trieda SNP 48A , 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika

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