
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-OSZP3-2022/040135-005

Košice
24. 10. 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) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc v súlade s § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch
a v súlade s príslušnými 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 zber odpadov

pre žiadateľa:

KMGroup, spol. s.r.o., Podnikateľská 8, 040 17 Košice,
IČO: 36 214 272,
prevádzka: Podnikateľská 8, Košice.

1. Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných druhov odpadov kategórie „ostatný“ a „nebezpečný“ 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. (ďalej len „Katalóg odpadov“):

10 02 10 - okuje z valcovania, O
12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov, O
12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov, O
12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov, O
12 01 04 - prach a zlomky z neželezných kovov, O
15 01 03 - obaly z dreva, O
15 01 04 - obaly z kovu, O
16 01 17 - železné kovy, O
16 01 18 - neželezné kovy, O
16 06 01 - olovené batérie, N
16 06 02 - niklovo-kadmiové batérie, N
16 06 04 - alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03, O
16 06 05 - iné batérie a akumulátory, O
17 02 01 - drevo, O
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17 04 01 - meď, bronz, mosadz, O
17 04 02 - hliník, O
17 04 03 - olovo, O
17 04 04 - zinok; O
17 04 05 - železo a oceľ, O
17 04 06 - cín, O
17 04 07 - zmiešané kovy, O
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10, O
19 10 01 - odpad zo železa a ocele, O
19 10 02 - odpad z neželezných kovov, O
19 12 02 - železné kovy, O
19 12 03 - neželezné kovy, O
20 01 04 - obaly z kovu, O
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie, N
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, O
20 01 40 - kovy, O
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz, O
20 01 40 02 - hliník, O
20 01 40 03 - olovo, O
20 01 40 04 - zinok, O
20 01 40 05 - železo a oceľ, O
20 01 40 06 - cín, O
20 01 40 07 - zmiešané kovy, O

2. Miesto nakladania s odpadmi:

Prevádzka zariadenia na zber odpadov sa nachádza na Podnikateľskej č. 8 v Košiciach na parcele č. 1466/9,
č.1466/10, č. 1466/11, č. 1466/12, č. 1466/13, č. 1466/23, č. 1466/24, a č. 1479/5, územie Košice – Barca, vo
vlastníctve prevádzkovateľa zariadenia. Areál zariadenia sa nachádza v priemyselnej časti mesta Košice, je oplotený
trapézovými vlnitými plechmi. Vstup do prevádzky je cez uzamykateľnú bránu na elektrické ovládanie.

3. Spôsob nakladania s odpadmi:

Odpady budú zbierané a zhromažďované na prevádzke na Podnikateľskej č. 8 v Košiciach. Prevádzkovateľ
zariadenia bude realizovať zber odpadov od právnických subjektov a fyzických osôb. Po pretriedení bude
zhromažďovať odpady vo veľkokapacitných kontajneroch o objeme 33m3 a big-bag vreciach na voľnej spevnenej
ploche, do doby expedície k zmluvným partnerom za účelom zhodnotenia. Na zber odpadov slúžia dve haly jedna
montovaná a jedna murovaná, kde sa prevažne zbierajú farebné kovy. Na prevádzke prebieha aj úprava kovových
odpadov ručnou páliacou súpravou. Batérie a akumulátory sa budú zhromažďovať v špeciálnych kontajneroch s
dvojitým dnom o objeme 500 l zn. MEVA vo vyčlenenom priestore v montovanej hale č. 1.

3. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Prevádzka pozostáva z nasledovných zariadení:
- drapákový nakladač typ FUCHS – slúži na manipuláciu s voľným odpadom na nakladanie vytriedeného odpadu
do kontajnerov,
- vysokozdvižný vozík typ DESTA,
- cestná váha Tenzona, typ TEN cz 46 54 01 06 s váživosťou do 60 t,
- príručná váha s váživosťou do 5 kg,
- digitálna váha s váživosťou do 50 kg,
- mechanická váha s váživosťou do 500 kg,
- špeciálne certifikované kontajnery s vnútornou povrchovou kyselinovzdornou úpravou, na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov,
- veľkokapacitné kontajnery o objeme 33m3.
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Maximálna kapacita zariadenia:
voľná plocha – 3000 t,
hala č.1 – 300 t.

Prevádzka je označená v súlade so znením § 16 ods. 1 zákona o odpadoch informačnou tabuľou vyhotovenou
v zmysle § 6 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“).

4. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sú podrobne rozvedené v prevádzkovom poriadku. Všetci
pracovníci sú oboznámení s právnymi predpismi, normami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
Pracovníci sú pravidelne školení a sú oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú vybavení
ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle platnej legislatívy.

5. Žiadateľ je ďalej povinný:

5.1 Dodržiavať ustanovenia § 14 a § 16 zákona o odpadoch.
5.2 Zabezpečiť odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
5.3 V prípade havárie pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa Opatrení pre prípad havárie.
5.4 V prípade zmien pri prevádzkovaní zariadenia, požiadať o vydanie zmeny súhlasu podľa § 114 ods. 1 písm. a)
zákona o odpadoch.
5.5 Prevádzkovateľ pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp.
zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.

6.Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa udeľuje odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 30.09.2027.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2014/00464
zo dňa 20.02.2014 v znení rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2016/021423-3 zo dňa 09.05.2016, č. OU-KE-
OSZP3-2017/021944 zo dňa 22.05.2017 a č. OU-KE-OSZP3-2018/48866 zo dňa 13.12.2018 vydané okresným
úradom.

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 12.09.2022 bola na okresný úrad doručená žiadosť spoločnosti KMGroup spol. s.r.o., Podnikateľská 8, Košice
o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na
prevádzke na Podnikateľskej č.8 v Košiciach. Ide o existujúcu prevádzku na zber odpadu zo železných a neželezných
kovov, batérií a akumulátorov, ktorej rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie nie je možné predĺžiť v súlade so
znením § 135f zákona o odpadoch, podľa ktorého platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 nie je
možné predlžovať. Z uvedeného dôvodu žiadateľ požiadal o nový súhlas.

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

Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 22 ods. 1 a 2 vyhlášky. K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:

- identifikačné údaje žiadateľa;
- opatrenia pre prípad havárie;
- kópia listu vlastníctva č. 1228;
- kópia zmluvy so spoločnosťou KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, Krompachy o odbere odpadov;
- kópia zmluvy so spoločnosťou MACH TRADE, s.r.o., Niklová ul., Sereď;
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- kópia rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2014/00044 zo dňa
20.01.2014 a rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2021/021717-009 zo dňa 22.06.2021;
- vyhodnotenie podmienok z rozhodnutí zisťovacieho konania vypracované žiadateľom KMGrop s.r.o.,
Podnikateľská 8, Košice;
- prevádzkový poriadok;
- kópia rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2014/00464 zo dňa 20.02.2014 a pozmeňujúce rozhodnutia č. OU-KE-
OSZP3-2016/021423-3 zo dňa 09.05.2016, rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2017/021944 zo dňa 22.05.2017 a
rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2018/48866 zo dňa 13.12.2018.
- splnomocnenie pre Jozefa Szotta, bytom pod Hrebienkom 3, Košice na zastupovanie spoločnosti.

Predmetná činnosť ,,Zariadenie na zber odpadov – Podnikateľská 8, Košice" bola posudzovaná 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“). Proces bol ukončený rozhodnutím vydaným okresným úradom č.
OU-KE-OSZP3-2014/00044 zo dňa 20.01.2014, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa
zákona o EIA a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
Činnosť ,,Zariadenie na zber opotrebovaných batérií a akumulátorov" bola taktiež posudzovaná podľa zákona o EIA.
Proces bol ukončený rozhodnutím vydaným okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2021/021717 zo dňa 22.06.2021,
podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona o EIA a pre uvedenú činnosť je preto možné
požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/040135-002 zo dňa 26.09.2022 požiadal podľa § 38 ods. 4 zákona o
EIA okresný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie o záväzné
stanovisko, či návrh žiadateľa na začatie konania vo veci je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím vydaným v
zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Dňa 26.09.2022 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko okresného úradu, ako príslušného orgánu štátnej
správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2022/0041415 zo dňa 26.09.2022,
v ktorom konštatuje, že žiadosť o udelenie súhlasu je v súlade s rozhodnutiami vydanými v zisťovacom konaní č.
OU-KE-OSZP3-2014/00044 zo dňa 20.01.2014 a rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2021/021717 zo dňa 22.06.2021
a jeho podmienkami.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/040135-003 zo dňa 29.09.2022 oznámil v súlade s § 18 ods. 3
správneho poriadku účastníkom konania začatie správneho konania a podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. Ústne pojednávane spojené s miestnou obhliadkou sa uskutočnilo
dňa 13.10.2022. Účastník konania Mesto Košice k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov nemalo žiadne
námietky.

Súčasne správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania oboznámiť sa s
podkladmi pre rozhodnutie pred jeho vydaním a vyjadriť sa k ním. Z ústneho prejednania žiadosti bola v súlade s
§ 22 správneho poriadku bol spísaná zápisnica, ktorá je súčasťou spisového materiálu. K podkladom rozhodnutia
sa účastníci konania nevyjadrili.

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

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

Na základe uvedenej žiadosti, po preskúmaní predložených podkladov, okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. d) 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.
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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 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
KMGroup spol. s r.o., Bratislavská 26, 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika
Mesto Košice, Oddelenie DaŽP, Trieda SNP 48A , 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika

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


