
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-OSZP3-2022/034210-007

Košice
28. 09. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako 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), rozhodujúc v súlade s § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a podľa príslušných
ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „správny poriadok“),

udeľuje súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

pre žiadateľa:

KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 50 273 884,
Prevádzka: Jarmočná 2, 040 01 Košice .

Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov činnosťou:

R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

1. Druh, kategória a množstvo:

Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ a „nebezpečný“ 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.:

12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov, O
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov, O
16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12, N
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, O
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15, O
17 04 07 - zmiešané kovy, O



2 / 6

17 04 10 - káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky, O
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10, O

Celkové množstvo odpadov, ktoré žiadateľ zhodnocuje nesmie prekročiť 4 900t/rok.

V prípade odpadov s katalógovými číslami 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16 sa jedná o odpady z vyradených
elektrozariadení, ktoré boli určené na použitie pri hodnote napätia nad 1 000 V pre striedavý prúd a nad 1 500 V
pre jednosmerný prúd (tj. rozvodne, transformátory bez obsahu PCB, telefónne ústredne a elektromotory) a ktoré
nespĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona o odpadoch. Pre tieto odpady zhodnocované na
prevádzke žiadateľa neplatí špeciálny režim podľa druhého oddielu zákona o odpadoch. Transformátory s obsahom
PCB a kontaminované zariadenia s obsahom PCB sa na prevádzke nezhodnocujú.

2. Miesto nakladania s odpadmi:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v areáli vo vlastníctve žiadateľa na pozemkoch parcelách č.
3257/1, č. 3257/17, č. 3257/18, a č. 3257/87, katastrálne územie Južné mesto, na Jarmočnej ul. č. 2 v Košiciach.
Areál prevádzky má spevnenú asfaltovú plochu, je oplotený, vybavený a chránený elektronickým zabezpečovacím
systémom. Prístup do areálu pre motorové vozidlá vedie z Jantárovej ulice. Zhodnocovanie odpadov sa realizuje na
vyčlenených miestach areálu prevádzky Jarmočná 2, Košice.

3. Spôsob nakladania s odpadmi:

Po prijatí odpadov do zariadenia, odvážení a zaevidovaní sa odpady utriedene skladujú na vyčlenených miestach
prevádzky v nádobách a obaloch na to určených alebo voľne, odkiaľ sú prenesené k jednotlivým strojom a
zariadeniam resp. pracovným stolom.

Jednotlivé operácie zhodnocovania prebiehajú vo vyhradenej časti haly č. 1.:
- mechanická úprava veľkých OEEZ;
- odizolovanie a odkáblovanie káblov;
- strihanie a delenie univerzálnymi nožnicami na požadovanú dĺžku;
- magnetická separácia (oddelenie železných resp. neželezných zložiek z odpadu).
- oddeľovanie železa a ocele a ostatných zložiek odpadu;
- mechanická úprava preriedeného elektronického odpadu (rozvodne, telefónne skrine, transformátory);
- zbavenie izolačnej a teplonosnej izolačnej náplne resp. jej zvyškov;
- odstránenie olejov z elektrozariadení;
- demontáž hliníkových, medených, železných, olovených, mosadzných a plastových častí, ktorá sa vykoná ručným
a elektrickým náradím;
- rozpaľovanie páliacou súpravou;
- úprava ručným elektrickým náradím;
- granulácii a magnetickej separácii kovov.

Procesom zhodnocovania odpadov vznikajú odpady kategórie „nebezpečný" aj „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.: nasledovne:

12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov, O
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov, O
13 03 10 - iné izolačné a teplonosné oleje, N
16 02 15 - nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení, N
17 02 04 - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami, N
17 04 09 - kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami, N
19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky, N
17 04 01 - meď, bronz, mosadz, O
17 04 02 - hliník, O
17 04 03 - olovo, O
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17 04 04 - zinok,O
17 04 05 - železo a oceľ, O
17 04 06 - cín, O
19 10 01 - odpady zo železa a ocele, O
19 10 02 - odpad z neželezných kovov, O
19 12 04 - plasty a guma, O
19 12 12- iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11, O

Výstupy zo zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú dočasne oddelene zhromažďované do doby prepravy za účelom
ich zhodnocovania resp. zneškodnenia oprávnenými spoločnosťami. Výstupné nebezpečné odpady sa utriedene
dočasne zhromažďujú v certifikovanom EKO-sklade v obaloch a nádobách označených identifikačnými listami
nebezpečných odpadov.

Skladovanie odpadov (činnosť R13) sa realizuje na spevnených betónových a asfaltových plochách prevádzky.
Odpady kategórie nebezpečný sa skladujú v typizovaných kovových kontajneroch alebo kovových vaniach
označených identifikačnými listami nebezpečných odpadov.

Zhodnocovanie činnosťou R12 prebieha v hale č. 1. Jedná sa o montovanú halu, ktorá je umelo osvetlená, prirodzene
vetraná a uzamykateľná. Je to jednopodlažný objekt. V tejto hale je umiestnená linka na granulovanie káblov,
zariadenie na odizolovanie a odkáblovanie káblov, mobilný odkáblovací stroj, univerzálne nožnice, zariadenie na
vyťahovanie oceľových drôtov, ručné elektrické a mechanické náradie.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

- mobilný odkáblovací stroj – typ K 74-1, slúži na odstraňovanie izolácie z káblov s priemerom 3-10 mm, dĺžky
do 1 500 mm;
- zariadenie na granuláciu a separáciu káblov, na spracovanie vstupnej suroviny (káble priemeru 1-15 mm, dĺžky do
150 mm) na rozdrvený granulát v zrnitosti do 20 mm;
- zariadenie na odkáblovanie káblov na odstraňovanie izolácie z káblov s priemerom 5-25 mm, dĺžky do 1 500 mm;
- univerzálne nožnice NPM 10, na delenie (strihanie) káblov s priemerom od 5 mm do 45 mm, na požadovanú dĺžku;
- zariadenie na strihanie káblov a iný hutný materiál, na delenie (strihanie) káblov a hutného materiálu rôzneho
profilu na požadovanú dĺžku;
- zariadenie – vyťahovanie oceľových drôtov (mobilný), na vyťahovanie oceľového jadra z Al - Fe lán;
- ručné elektrické náradie – uhlová brúska, vŕtačka, kompresor so skrutkovačom. na pomocné operácie pri
zhodnocovaní odpadu ako rozbrusovanie, delenie odskrutkovanie a pod.;
ručné mechanické náradie – skrutkovače, kliešte, kladivá, nože, Gala kľúče, škrabky. na pomocné operácie pri
zhodnocovaní krehkého odpadu ako rozbrusovanie, rozoberanie, čistenie, skrutkovanie a pod.;
- páliaca súprava kyslík – plyn na delenie väčších a hrubších kovových častí na požadovanú veľkosť;
- pracovné stoly na mechanické rozoberanie;
- veľkokapacitné kontajnery s objemom 33 m³, prepravky, palety, plastové a kovové kontajnery, vrecia big-bag;
- vysokozdvižný vozík DESTA;
- digitálna váhu s nosnosťou do 2 000 kg;
- cestná váhua TENZONA s nosnosťou do 40 t, ktorá je umiestnená na ul. Jarmočná – prevádzka spoločnosti Kosit
a.s.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Zamestnanci prevádzky sú poučení o platných predpisoch bezpečnosti práce a ochrany zdravia, vyplývajúcich
najmä zo Zákonníka práce, zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákona o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, zákona o ochrane pred požiarmi. Na prevádzke platí zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám.
Zamestnanci prevádzky pri práci používajú pracovný odev, pevnú uzavretú obuv a v prípade potreby aj iné ochranné
pracovné prostriedky. V prípade požiaru sa postupuje podľa požiarnych predpisov. Zamestnanci zariadenia sú
povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s pokynmi zodpovedného vedúceho prevádzky a v súlade s vnútorno-
organizačnými predpismi spoločnosti KOSIT EAST s.r.o., Košice.
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6. Ďalšie podmienky vykonávania činnosti:

6.1 Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v
zmysle ustanovení zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva.
6.2 Proces zhodnocovania predmetných odpadov realizovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia.
6.2.1 Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.
6.3 Žiadateľ požiada v prípade zmien súvisiacich s nakladaním s predmetnými odpadmi počas platnosti súhlasu o
vydanie zmeny súhlasu v zmysle zákona o odpadoch.
6.6 Žiadateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi,
aktualizovať ich v prípade potreby.
6.7 V zariadení na zhodnocovanie odpadov nie je možné zhodnocovať odpady s obsahom PCB (transformátory s
obsahom PCB, kontaminované zariadenia s obsahom PCB).

7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 30.09.2027.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy, resp. povolenia podľa iných osobitných právnych predpisov (napr.
zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Odôvodnenie
Dňa 27.07.2022 bola na okresný úrad doručená žiadosť spoločnosti KOSIT EAST s.r.o.,Rastislavova 98, 043
46 Košice o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov na Jarmočnej 2 v Košiciach.

K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- identifikačné údaje žiadateľa;
- opatrenia pre prípad havárie;
- prevádzkový poriadok;
- technologický reglement zariadenia;
- odborný posudok (ev. č. 3/2022) vydaný 08.2022 pre prípad č. I.3. v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, oprávnenou osobou Ing. Ivetou
Machalovou, Čerešňová 220/11, Šarišské Michaľany, č. osvedčenia: 18/16/P-1.8.;
- záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 1 966/2009 – 3.4/hp zo dňa
20.03.2010 vydané Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR") podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o EIA“);
- vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona EIA zo dňa 28.10.2013 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Prevádzka
na zber a úpravu odpadov, spracovanie elektroodpadov pri hodnote napätia nad 1000 voltov pre striedavý prúd a nad
1500 voltov pre jednosmerný prúd, úpravu a zhodnocovanie odpadov vrátane zberu a úpravy odpadov zo železných
a neželezných kovov“ vydané Ministerstvom životného prostredia SR, prevádzka Jarmočná 2;
- kópia zmluvy č. 1/2017 uzatvorenej medzi spoločnosťami KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná, Košice a KERGOL JP
s.r.o., Prešov;
- kópia zmluvy č. 1/2017 uzatvorenej medzi spoločnosťami KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná, Košice a Loacker
Recycling s.r.o., Cesta do Hanisky 11, Košice;
- kópia zmluvy č. 2/2017 uzatvorenej medzi spoločnosťami KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná, Košice a KBZ s.r.o.,
Karpatská 14, Košice.

Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 21 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").

Dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej veci.
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Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/034210-002 zo dňa 02.08.2022 oznámil v súlade s § 18 ods. 3
správneho poriadku účastníkom konania začatie správneho konania. Dňa 08.09.2022 nariadil podľa § 21 ods. 1
správneho poriadku ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 13.09.2022. Účastník konania Mesto
Košice nemalo námietky.
Zároveň okresný 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. K podkladom rozhodnutia sa účastníci konania nevyjadrili.
Z ústneho prejednania žiadosti bola v súlade so znením § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica, ktorá je súčasťou
spisového materiálu.

Vzhľadom na zložitosť vybavenia žiadosti, požiadal okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/034210-003 zo
dňa 21.09.2022 o predĺženie lehoty Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty na
vydanie rozhodnutia vo veci.

Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov listom č. OU-KE-OOP3-2022/007484 zo dňa 23.09.2022
žiadosti vyhovel. Okresný úrad o tom upovedomil účastníkov konania.

Pre pôvodnú navrhovanú činnosť „Zaradenie na zber a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických
zariadení na Jarmočnej č. 2, Košice - Juh" bolo vykonaný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa
zákona o EIA v roku 2008-2010 a bolo MŽP SR vydané odporúčacie záverečné stanovisko č. 1966/2009-3.4/hp
dňa 20.03.2010.

Podľa v tom čase platného znenia ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o EIA, predmetom povinného posudzovania
vplyvov je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 2 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej
v prílohe č. 8 časti A, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv
na životné prostredie.

Na základe vykonaného posúdenia zmeny navrhovanej činnosti „Prevádzka na zber a úpravu odpadov, spracovanie
elektroodpadov pri hodnote napätia nad 1 000 voltov pre striedavý prúd a nad 1 500 voltov pre jednosmerný prúd,
úpravu a zhodnocovanie odpadov, vrátane zberu a úpravy odpadov zo železných kovov" sa MŽP SR listom č.
6998/2013-3.4/jm zo dňa 28.10.2013, podľa v tom čase platného znenia ustanovenia § 18 ods.4 zákona o EIA
vyjadrilo, že uvedená zmena navrhovanej činnosti nebude mať za súčasného poznania podstatný nepriaznivý vplyv
na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa zákona o EIA.

Podľa § 65d ods. 2 zákona o EIA, ak vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti vydané do 31. decembra 2014 určilo,
že zmena navrhovanej činnosti nemá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, navrhovateľ nie je povinný,
ak ide o takú zmenu navrhovanej činnosti, uplatniť postup podľa § 29 ods. 1 písm. b) a uvedená zmena nebude
predmetom zisťovacieho konania podľa tohto zákona.

Podľa § 21 ods. 2 písm. a) vyhlášky je prílohou žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zariadenie na zhodnocovanie
odpadov záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo
zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.

Na základe uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť nedosahuje prahové hodnoty pre
zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie, okresný úrad od žiadateľa nevyžadoval predloženie záverečného
stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania k
zámeru k zmene navrhovanej činnosti ako prílohu podanej žiadosti v zmysle § 21 ods. 2 písm. a) vyhlášky.

Okresný úrad po preštudovaní žiadateľom predložených podkladov dospel k záveru, že boli splnené všetky
podmienky na udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Po preskúmaní predložených podkladov, na základe uvedenej žiadosti, okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov v 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 § 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 podľa osobitných zákonov.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46  Košice, 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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