
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-OSZP3-2022/008658-015

Košice
11. 04. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej 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. c) zákona o odpadoch
a podľa príslušných ustanovení 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 :
KMGroup, spol. s.r.o., Podnikateľská 8, 040 17 Košice,
IČO : 36 214 272,
prevádzka: Podnikateľská 8, Košice.

Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov činnosťou :
R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou s činností R1 až R11,
R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

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

Vstupný odpad:

Ostatné odpady:
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 115
17 04 07 - zmiešané kovy
17 04 11- káble iné ako uvedené v 17 04 10
20 01 40 07 - zmiešané kovy

Nebezpečné odpady:
16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
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17 04 10 - káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky

Odpady kategórie č. 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16 z elektrozariadení a o vyradené časti z elektrozariadení pre použitie
hodnoty napätia nad 1 000 V pre striedavý prúd a nad 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Výstupný odpad po zhodnotení:

Ostatné odpady:
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01 a 17 09 03
19 12 02 - železné kovy
19 12 03 - neželezné kovy
19 12 07 - drevo iné ako uvedené v 19 12 06
17 04 01 - meď, bronz, mosadz
17 04 02 - hliník
17 04 03 - olovo
17 04 04 - zinok
19 10 01 - odpad zo železa a ocele
19 10 02 - odpad z neželezných kovov
19 12 04 - plasty a guma
19 12 12 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11

Nebezpečné odpady:
13 03 10 - izolačné a teplonosné oleje
16 02 15 - nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
17 02 04 - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami,
17 04 10 - káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
19 12 11 - iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné
látky

Množstvo zhodnocovaných odpadov:
5 000 t/rok - mechanická úprava
1 500 t/rok - paketovací lis
5 000 t/rok - hydraulické nožnice

2. Miesto nakladania s odpadmi :

Odpady budú zhodnocované na prevádzke na Podnikateľskej 8, Košice – na pozemku vo vlastníctve žiadateľa parc.
č. 1466/9, č. 1466/10, č. 1466/11, č. 1466/12, č. 1466/13, č. 1466/23, č. 1466/24, č. 1479/5 kat. územie Košice –
Barca, vo vlastníctve prevádzkovateľa. Areál je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb. V rámci
areálu sú vytvorené manipulačné priestory na skladovanie odpadov pred a po zhodnotení odpadov.

3. Spôsob nakladania s odpadmi :

Na prevádzke sa bude realizovať zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13:
Vstupné odpady sú prepravované do zariadenia vlastnými dopravnými prostriedkami alebo prostriedkami držiteľov
odpadov alebo prepravných spoločností.

A/ Mechanická úprava káblov spočíva v ich odizolovaní, odkáblovaní, strihaní a separácií. Odizolovanie a
odkáblovania sa vykonáva na zariadení na odkáblovanie káblov s priemerom 5 – 25 mm a dĺžkou 1 500 mm. Na
strihanie káblov sa pozívajú univerzálne nožnice.
B/ Mechanická úprava zmiešaných kovov je v oddeľovaní a separácií zložiek odpadov – hliník, meď, železo, oceľ,
mosadz, plasty.
C/ Mechanická úprava pretriedeného elektronického odpadu sa vykonáva ručným elektrickým náradím. Úprava
spočíva v demontáži hliníkových, medených, železných, mosadzných a plastových častí.
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Odpady z elektrických a elektronických zariadení, elektrozariadenia, vyradené elektrozariadenia, ako sú – rozvodne,
telefónne ústredne, elektromotory, transformátory , ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia nad 1000 V
pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd. Transformátory s obsahom PCB sa nebudú v zariadení
zhodnocovať.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Zariadenie pozostáva z :
- Hala zhodnocovania: je murovaný objekt vybavený inžinierskymi sieťami. Vnútorná dispozícia je rozdelená na
priestory pre technologické zariadenie na zhodnocovanie káblov a odpadov z veľkých elektrických a elektronických
zariadení. V hale sa nachádzajú odkáblovacie zariadenie a ručné elektrické a mechanické náradie. Hala je vybavená
kontajnermi, paletami a vrecami big-bag na zhromažďovanie odpadov, druhotných surovín.
- Hala 1: je taktiež murovaný objekt . Využíva sa na zhromažďovanie železných odpadov, zmiešaných kovov
vzniknutých po procese zhodnocovania. V hale je umiestnenie zariadenie na strihanie odpadov.
- Hala 2: využíva sa na uskladňovanie farebných kovov. Je vybavená mostovým žeriavom.
- Veľkokapacitné kontajnery: jedná sa kontajnery o objeme 33m3, ktoré plnia funkciu mobilných skladov.
- Voľná plocha - manipulačný dvor
- Kancelárie

Zoznam strojov a zariadení :
- Cestná váha s váživosťou do 60t,
- Mobilný nakladač FUCHS – výška zdvihu:10,2 M, nosnosť : 12 t, pohon dizelhydraulik,
- Vysokozdvižný vozík DESTA – Typ DV 35CP a typ DVHM 3522TxK, nosnosť 3 500 kg, pohon diesel, maximálny
zdvih 3,3 m,
- technická súprava plynov na rezanie kovov (acetylén – kyslík),
- zariadenie na strihanie káblov a iný hutný materiál, rozmer 1,1 x 1,3 x 09 m, hrúbka strihu do 45 mm, výkon 1,5 kW,
- paketovací lis model BV1330, hmotnosť stroja 10,3 t, výkon 22 kW,
- zariadenie na odkáblovanie káblov, typ F13, prierez káblov od 2mm do 60mm, 15 otvorov, 12 nožov, drviaca
sekcia, výkon 3kW, napájanie 220 V,
- ručné elektrické náradie – uhlová brúska, vŕtačka, kompresor so skrutkovačom,
- ručné mechanické náradie – skrutkovač, kliešte.

Ďalšie údaje sú uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia a technologickom reglemente zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.

Na rezanie odpadov zo železných kovov sa využíva acetylénová súprava na báze acetylénu a kyslíka. Na manipuláciu
s odpadmi sa používajú nakladače, hydraulické ruky, vysokozdvižné vozíky.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Všetci pracovníci sú oboznámení so všetkými náležitosťami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri
práci. Sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi. Pracovníci sú pravidelne školení
a sú oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi. Za prevádzku po odbornej stránke zodpovedá konateľ
spoločnosti a technicky zabezpečuje vedúci prevádzky. V prípade vzniku havárie je vypracovaný Havarijný plán,
podľa ktorého sa pracovníci riadia.

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 odpadov realizovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia schváleným vedením
spoločnosti.
6.3 Žiadateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa § 10 vyhlášky.
6.4 Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.
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7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 31.03.2027.

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 18.01.2022 bola na okresný úrad doručená žiadosť spoločnosti KMGroup, spol. s.r.o., Podnikateľská 8, 040
17 Košice o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov na prevádzke na Podnikateľskej 8 v Košiciach. Ide o existujúcu prevádzku na
zhodnocovanie odpadov. Z dôvodu novej legislatívy podľa § 135f zákona o odpadoch nie je možné predĺžiť súhlas,
na základe ktorého prevádzkovateľ vykonával činnosť v súlade s rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným
úradom životného prostredia Košice č. ŠSOH 2011 /01115-3 zo dňa 16.05.2011, zmenený rozhodnutiami okresného
úradu č. OU-KE-OSZP3-2014/00468 zo dňa 25.02.2014, č. OU-2017/014399 zo dňa 15.03.2017 a č. OU-KE-
OSZP3-2020/008780-004 zo dňa 16.01.2020, a preto požiadal o nový súhlas.

K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- identifikačné údaje žiadateľa;
- opatrenia pre prípad havárie;
- prevádzkový poriadok;
- kópia zmluvy o zabezpečení prepravy, zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov so spoločnosťou ODPAD a
RECYKLÁCIA Košice s.r.o. Južná trieda 82, Košice, AMS METAL sp. Z o.o.Siemianowice Šlaskie;
- kópia zmluvy so spoločnosťou KOVOHUTY a.s., Krompachy;
- záverečné stanovisko č. 6562/08-3.4/bj vydané MŽP SR podľa zákona o EIA dňa 31.10.2008;
- kópia rozhodnutia bývalého Obvodného úradu životného prostredia Košice č. ŠSOH 2011 /01115-3 zo dňa
16.05.2011 a pozmeňujúce rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2014/00468 zo dňa 25.02.2014, č.
OU-2017/014399 zo dňa 15.03.2017 a č. OU-KE-OSZP3-2020/008780-004 zo dňa 16.01.2020;
- kópia listu vlastníctva č. 1228, kat. územie Barca;
- vyhodnotenie splnenia podmienok stanoviska MŽP SR.

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 vyhlášky MŽP č. 322/2017 Z. z.

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

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/008658-002 zo dňa 25.01.2022 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 31.01.2022. Účastník konania Mesto Košice k prevádzkovaniu zariadenia na zber odpadov nemal 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. V zmysle § 22 správneho poriadku bol spísaný záznam, v ktorom
účastníci konania k podkladom rozhodnutia nepredložili námietky a doplnenia.

Predmetná činnosť 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“) „Zariadenie na
úpravu, spracovanie a zhodnocovanie odpadov Košice – Barca “ s vydaným záverečným stanoviskom. Nakoľko
sa na prevádzke zhodnocujú odpady kat. č. 16 02 13, 16 02 14, 16 02 16 z elektrozariadení a o vyradené časti z
elektrozariadení pre použitie hodnoty napätia nad 1 000 V pre striedavý prúd a nad 1 500 V pre jednosmerný prúd
nespadajú do kategórie elektrozariadení podľa § 32 ods. 5 zákona o odpadoch. Z uvedeného dôvodu sa na túto
činnosť nevzťahujú povinnosti uvedené v § 89 zákona o odpadoch o autorizácií.
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Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/008658-003 zo dňa 26.01.2022 požiadal podľa § 38 ods. 4 zákona o
EIA MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava (ďalej len
„ministerstvo ") o záväzné stanovisko, či návrh žiadateľa na začatie konania vo veci je v súlade so zákonom o EIA,
so záväzným stanoviskom vydaným ministerstva č. 6562/08-3.4/bj zo dňa 31.10.2008 a jeho podmienkami.

Vzhľadom na zložitosť prípadu požiadal okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/008658-005 zo dňa
01.03.2022 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 02.03.2022
žiadosti vyhovel a lehotu na udelenie predmetného súhlasu predĺžil na 19.04.2022, o čom boli účastníci konania
okresným úradom upovedomení.

Dňa 02.03.2022 bola na okresný úrad doručená žiadosť ministerstva o písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania
podmienok určených v záverečnom stanovisku.

Okresný úrad požiadal listom č. OU-KE-OSZP3-2022/008658-009 zo dňa 04.03.2022 spoločnosť KMGroup,
spol. s.r.o., Podnikateľská 8, Košice o vyhodnotenie podmienok určených v záverečnom stanovisku ministerstva.
Predmetné vyhodnotenie bolo doručené na okresný úrad dňa 04.03.2022.

Doplnená žiadosť bola listom okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2022/008658-011 zo dňa 03.03.2022 zaslaná na
ministerstvo.

Dňa 29.03.2022 bolo na okresný úrad listom č. 17219/2022 doručené záväzné stanovisko ministerstva podľa § 38
ods. 4 zákona o EIA, v ktorom konštatuje, že žiadosť o udelenie predmetného súhlasu je v súlade so zákonom o
EIA, záverečným stanoviskom ministerstva č. 6562/08-3.4/bj zo dňa 31.10.2008 a jeho podmienkami.

Vzhľadom na nové úkony v rámci správneho konania a doplnenie spisového materiálu o ďalšie podklady, okresný
úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/008658-014 dňa 01.04.2022 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 v lehote do
5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Účastníci konania sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.

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.

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 až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
KMGroup spol. s r.o., Bratislavská 26, 040 11  Košice-Západ, 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


