OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 1

071 01 Michalovce
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Michalovce

OU-MI-OSZP-2020/015754-003

17. 09. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Popis konania / Účastníci konania
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,
Obec Zbudza, starosta obce.
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 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 § 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 č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“) po
vykonaní správneho konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rozhodujúc podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
udeľuje súhlas
pre EUROVIA SK, a.s., Košice, IČO: 31 651 518, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Činnosťami, na ktoré sa súhlas udeľuje, bude zhromažďovanie, triedenie, zber a výkup odpadov.
Miestom, kde sa s odpadmi bude nakladať, je prevádzka spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Recyklačné centrum
Zbudza, na parcelách KN-E č. 6-5533/2, 6-5534/1 a KN-C č. 668/14, 668/7, 668/16, v k.ú. Zbudza.
Kapacita zariadenia: 40000 t.
Predmetom zberu budú iba odpady označené vo vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z.z. ako druhy odpadov:
170101 - betón,
170107 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170106,
170302 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301,
170504 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503,
170904 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903,
uvedené odpady sú kategórie O, ostatný odpad.
Súhlas sa udeľuje na dobu do 31.8.2025.
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Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti:
Areál Recyklačného centra Zbudza má vyčlenenú plochu na parcelách KN-E č. 6-5533/2, 6-5534/1 a KN-C č.
668/14, 668/7, 668/16, v k.ú. Zbudza, 8772 m2, ktorá je označená vyžadovaným spôsobom tak, aby nedošlo
k znehodnoteniu resp. zmiešaniu jednotlivých druhov odpadov. Areál je oplotený a zabezpečený kamerovým
systémom. Na vstupe do areálu bude osadená tabuľa označujúca zariadenie na zber odpadov v súlade s platným
právnym poriadkom. Pre prevádzku Recyklačného centra Zbudza budú využívané nasledujúce zariadenia: pri vstupe
do zariadenia elektronická váha s príslušným systémom, semafór, kolesový nakladač, nákladné vozidlá, mobilná
cisterna na vodu v letnom období. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov, patriace externej organizácií,
bude na Recyklačné centra Zbudza dovezené podľa potreby.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti:
Na zabezpečenie bezpečnostných opatrení pri prevádzke zariadenia je prevádzkovateľ povinný pri prevádzkovaní
zariadenia na zber odpadov dodržiavať všeobecne platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a pre ochranu
zdravia ľudí. V areáli zariadenia musí byť vytvorené dostatočné organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
pre riešenie prípadov havárií a pre odstraňovanie ich dôsledkov.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Prevádzkovateľ zariadenia 30 dní pred ukončením činnosti prevádzky písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a do ukončenia činnosti zariadenia odovzdá všetky odpady
nachádzajúce sa v prevádzke oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie a odstráni všetky dôsledky
zhromažďovania odpadov.
Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečené zhodnotenie všetkých odpadov, ktoré sú predmetom zberu
a výkupu, prostredníctvom oprávnenej osoby. Nezhodnotiteľné odpady je povinný zneškodniť prostredníctvom
oprávnenej osoby.
2. Odpady budú zhromažďované utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením
alebo iným nežiaducim únikom.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený iba na zber alebo výkup odpadov uvedených v tomto súhlase ako predmet zberu
a to výlučne odpady, ktoré nie sú nebezpečné, zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie „O“ ostatný odpad.
Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť také podmienky v zariadení, aby nedošlo k zberu alebo výkupu nebezpečných
odpadov a na elimináciu následkov, ktoré pri tom nastali.
4. Pri prevádzke zariadenia na zber odpadov je žiadateľ povinný dodržiavať bezpečnostné opatrenia v súlade s
právnymi predpismi upravujúcimi oblasť bezpečnosti práce.
5. Zabezpečiť realizáciu účinných opatrení na minimalizáciu vplyvu skladovania a manipulácie s odpadom na
životné prostredie najmä v ukazovateli prach.
6. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia § 14 ods.1 zákona č. 79 /2015 Z.z. o odpadoch.
7. Prevádzkovateľ je povinný zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu
odpadov alebo výkupu odpadov.
8. Od fyzických osôb je možné zbierať alebo vykupovať len odpad zaradený ako komunálny odpad.
9. Pri vedení a uchovávaní evidencie plne rešpektovať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
10. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy, resp. povolenia podľa osobitných predpisov (napr. vodný
zákon, stavebný zákon, zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, zákon o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a iné).
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia v súlade s ustanovením § 114 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch stráca platnosť:
rozhodnutie č. OU-MI-OSZP-2014/06325-4 zo dňa 30.5.2014, ktorým bol pre EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov
66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
jeho zmeny č. OU-MI-OSZP-2015/002901-3 zo dňa 4.3.2015 a č. OU-MI-OSZP-2019/06096-3 zo dňa 26.4.2019 a
rozhodnutie č. OU-MI-OSZP-2017/07122-2 zo dňa 4.5.2017, ktorým bol pre EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66,
Košice, IČO: 31 651 518, udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
a jeho zmena č. OU-MI-OSZP-2019/06832-2 zo dňa 26.4.2019,
nakoľko skončila činnosť, na ktorú boli vydané.
2/3

Odôvodnenie
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, požiadala žiadosťou doručenou dňa 24.8.2020 Okresný úrad
Michalovce, odb. starostlivosti o ŽP, štátnu správu v odpadovom hospodárstve, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania
oznámením č. OU-MI-OSZP-2020/15754-2 zo dňa 7.9.2020, oznámeným a doručeným dňa 8. a 9.9.2020. V
stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nevzniesol pripomienky alebo námietky.
V žiadosti boli uvedené všetky náležitosti v súlade s ustanovením § 22 ods. 1, 2, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a osobitne v prílohe
zmluva č. MU4905/11/2017 s Miroslav Babic – STAVSTROJ a situačná schéma umiestnenia Recyklačného centra
Zbudza na jednotlivých parcelách.
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve posúdil predmetné podanie a stanovil podmienky pre
zhromažďovanie a zber odpadov a starostlivosť o miesto zhromažďovania, triedenia a zberu odpadov.
S ohľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve tak, ako je vo
výroku tohto rozhodnutia uvedené.
Správny poplatok v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel vyrubený
podľa položky 162 písm. d) vo výške 11 eur bol zaplatený dňa 7.9.2020 (ID: B87-070920-0008).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54, ods. 1 a 2, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
noviel možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Michalovce, Odbor
starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať
súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru
Doručuje sa
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice-Barca
Slovenská republika
Obec Zbudza
Zbudza 71
072 23 Zbudza
Slovenská republika
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