OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
____________________________________________________________________________________
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Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 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 a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
podľa ustanovenia § 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“) na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti spoločnosti
KERGOL J.P., spol. s r.o., arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov
udeľuje
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch
súhlas
na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
žiadateľovi:
Obchodné meno: KERGOL J.P., spol. s r.o.
Sídlo: arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov
IČO: 31 684 807
Miesto nakladania s odpadmi: Strojnícka 10, 080 01 Prešov
Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Číslo druhu odpadu
Názov druhu odpadu
Kategória odpadu
13 01 05 Nechlórované emulzie N
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 02 05 Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 Olejové filtre N
16 06 01 Olovené batérie N
16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N
19 08 13 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 N
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
Súhlas sa udeľuje na zhromažďovanie nebezpečných odpadov v celkovom množstve 1,5 t/rok.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pochádzajúcimi z vlastnej činnosti, bude spočívať v zhromažďovaní odpadov
u pôvodcu do doby ich odberu oprávneným zmluvným odberateľom na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Odpady
budú zhromažďované utriedene, na vyhradenom a označenom mieste vo vhodných zberných nádobách tak, aby sa
zabránilo ich úniku a poškodeniu životného prostredia. Odpady v obaloch budú označené identifikačnými listami
nebezpečného odpadu a výstražnými symbolmi. O všetkých druhoch odpadu bude vedená priebežná evidencia. Pre
prípad havárie je vypracovaný havarijný plán.
Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 28. 02. 2026.
Odôvodnenie
Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o., arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov požiadala dňa 05. 03. 2021 Okresný úrad
Prešov o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g)
zákona o odpadoch v mieste nakladania s odpadmi: Strojnícka 10, 080 01 Prešov.
K žiadosti bolo doložené:
- Zmluva o dielo medzi odberateľom: RAMEKO, s.r.o. a pôvodcom odpadu: KERGOL J.P. spol. s r.o. zo dňa 10.
01. 2021;
- Dodávateľsko–odberateľská zmluva pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve medzi kupujúcim:
SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. a predávajúcim: KERGOL J.P. spol. s r.o. zo dňa 07. 01. 2021;
- Zmluva o dielo č. G/01/21 medzi zhotoviteľom: Kergol J.P., spol. s r.o. a objednávateľom: ELEKTRO
RECYCLING, spol. s r.o. zo dňa 10. 01. 2021;
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom z marca 2021;
- Správny poplatok v hodnote 11 € vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm. g) sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Prešov po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu. Na základe uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov podľa § 54 cit. zákona.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
KERGOL J.P., spol. s r.o., Arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
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