
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP2-2021/030779-005

Košice
01. 10. 2021

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 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 § 107 písm. p) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a rozhodujúc
podľa § 97 ods. 1 písm. e) tretieho bodu zákona o odpadoch

udeľuje súhlas

na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov Drviaca lyžica MB-C50 S4
(ďalej aj ako len „mobilné zariadenie“)

činnosťou R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov podľa prílohy č. 1 zákona
o odpadoch

žiadateľovi:
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518 (ďalej len „žiadateľ").

1. Súhlas sa vzťahuje na ostatné odpady, 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. ako:

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

2. Doba na ktorú sa súhlas udeľuje

Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 30.08.2026.

3. Spôsob nakladania s odpadmi

Mobilné zariadenie je mobilný drvič s patentovanou čeľusťou s viacerými pohybmi a s montážou na stavebné stroje
(rýpadlo, traktorbager) zodpovedajúceho typu, kde využíva ich hydraulický systém. Inštalácia mobilného zariadenia
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nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. Mobilné zariadenie vzhľadom na jeho
konštrukčné riešenie nebude pri svojej prevádzke pevne spojené so zemou ani so žiadnou stavbou.

V procese recyklácie stavebných odpadov činnosťou R5 vzniknú stavebné výrobky - recykláty, určené na pôvodný
účel ako náhrada primárnych materiálov v stavebnej praxi, za predpokladu dodržania všetkých technických,
bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, týkajúcich sa stavebných výrobkov. Za kvalitu recyklátu podľa
osobitných predpisov zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia. Výstupnú veľkosť podrveného materiálu
možno nastaviť v rozmedzí 15 – 60 mm (15-20-30-40-50-60 mm).

Pred začiatkom drvenia odpadu bude vykonaná vizuálna kontrola na zabezpečenie vstupu len povolených stavebných
odpadov. Odpad, určený na zhodnotenie je priamo naberaný do drviacej lyžice, kde dochádza k drveniu. Výstup z
drviacej jednotky je umiestnený na miesto jeho dočasného uloženia.

4. Podmienky súhlasu

4.1 Mobilné zariadenie musí byť prevádzkované v súlade s jeho schváleným prevádzkovým poriadkom.
4.2 V prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok
zariadenia týmto zmenám a bezodkladne ho predloží okresnému úradu v sídle kraja na schválenie.
4.3 Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu mobilného zariadenia a
minimalizácie jeho vplyvu na životné prostredie viesť v súlade s § 10 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo vyjadrenia vyžadované podľa osobitných právnych
predpisov.

Odôvodnenie
Žiadateľ listom zo dňa 16.07.2021, doručeným dňa 29.07.2021, požiadal okresný úrad v sídle kraja o udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1
písm. e) tretieho bodu zákona o odpadoch.

Podľa predloženej žiadosti má ísť o schválenie prevádzkového poriadku ako súčasti prevádzkovej dokumentácie
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov Drviaca lyžica MB-C50 S4 činnosťou R5 - Recyklácia alebo
spätné získavanie ostatných anorganických materiálov podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.

Prílohou žiadosti bol nasledovný dokument:

Návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením.

Dňom doručenia žiadosti bolo v zmysle § 18 správneho poriadku začaté konanie v predmetnej veci.

Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP2-2021/030779-003 zo dňa 26.08.2021 oznámil účastníkovi
konania začatie správneho konania a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko to
nevyžadovala povaha veci.

Účastníkovi konania bola daná možnosť v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia, či navrhnúť jeho doplnenie. K podkladom rozhodnutia neboli
okresnému úradu v sídle kraja doručené žiadne vyjadrenia, resp. návrhy k predmetnej veci.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, v
zmysle ktorého súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov možno
udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. V súlade s uvedeným a v súlade s dobou platnosti rozhodnutia č.
OU-KE-OSZP2-2021/030791-005 zo dňa 16.09.2021, ktorým Okresný úrad Košice udelil žiadateľovi súhlas na
zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, bola platnosť súhlasu stanovená tak ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Uložením podmienok súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku sa zabezpečila kontrola a monitorovanie
technicko - organizačného zabezpečenia riadneho chodu mobilného zariadenia.

Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu
veci.

Okresný úrad v sídle kraja na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil presne a úplne skutkový
stav veci a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky 162 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok zaplatený vo výške 11,00 - eur vo forme Potvrdenia
o úhrade správneho poplatku (e-kolok).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 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.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Príloha
Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Drviaca lyžica MB-C50 S4.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

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


