
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie mieru 3

080 01 Prešov____________________________________________________________________________________

1 / 3

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2019/050190-003

Vybavuje

Prešov
10. 12. 2019

ROZHODNUTIE
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, príslušný podľa §5 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 §108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), na základe žiadosti
spoločnosti EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a po vykonanom správnom konaní v zmysle
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením
§113 ods. 1 zákona o odpadoch

Výrok rozhodnutia
u d e ľ u j e

podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s ú h l a s
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu
žiadateľovi:
Obchodné meno: EUROVIA SK, a. s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518

Miesto nakladania s odpadmi: Areál obaľovne - Recyklačné centrum Vydumanec, Prešov

Súhlas sa udeľuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu „O“ zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

Ostatné odpady:
17 01 01 betón O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O

Spôsob nakladania s odpadom:



2 / 3

Nakladanie s odpadom bude pozostávať z jeho zberu od pôvodcov a zhromažďovaním podľa členenia v zmysle
platnej legislatívy odpadového hospodárstva SR v priestoroch Recyklačného centra Vydumanec, parc. reg. C
16180/1, Prešov. Zhromažďovanie bude zabezpečené tak, aby nedošlo ku predčasnému poškodeniu, odobratiu častí
a inému nevhodnému nakladaniu s ním pred jeho zneškodnením/zhodnotením oprávnenou organizáciou.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Plocha zariadenia je spevnená, nachádza sa vo vnútri areálu obaľovne, ktorý je oplotený a zabezpečený stálou
bezpečnostnou službou. Zberňa je označená informačnou tabuľou. Zariadenie je vybavené váhou a nádobami –
kontajnermi na zber odpadov. Odpad bude pri vstupe do areálu obaľovne odvážený a vizuálne skontrolovaný
povereným zamestnancom. Následne bude spracovaná evidencia odpadov a vytriedenie odpadov podľa jednotlivých
druhov.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia na zber odpadov. Pri prevádzkovaní zariadenia
budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle prevádzkového
poriadku zariadenia.

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 30.11.2022.

Podmienky rozhodnutie:
1. Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky.

Odôvodnenie
Spoločnosť EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice požiadala Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu v areáli obaľovne, v ktorom bude samostatné recyklačné
centrum Vydumanec. Miestna ohliadka v priestoroch obaľovne bola vykonaná na základe upovedomenia o
začatí konania č. OU-PO-OSZP3-2019/050190-04/OH-JK zo dňa 28.10.2019. Účastník konania Mesto Prešov sa
uvedeného konania nezúčastnilo a do dňa vydania tohto rozhodnutia nepodalo k zámeru vytvorenia zariadenia na
zber žiadne pripomienky. Spoločnosť EUROVIA SK, a.s. splnila podmienky na prevádzkovanie zariadenia na zber
odpadov a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je konštatované vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

K žiadosti boli doložené:
- Kópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 248/V,
- Kópia zmluvy o odbere odpadov medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a
spoločnosťou ENBRA s.r.o., Strojnícka 17 , 080 01 Prešov,
- Kópia zmluvy o odbere odpadov medzi spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice a
spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Ližianky,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov,
- Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 11.00 EUR vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm.
d) sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších
predpisov.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu a rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) 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.
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Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice-Barca
Slovenská republika


