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. i) zákona o odpadoch
súhlas
na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia
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 06 Prešov
Súhlas sa vzťahuje na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia zaradených v
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
nasledovne:
1. Železné kovy:
Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
02 01 10 Odpadové kovy O
12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O
15 01 04 Obaly z kovu O
17 04 05 Železo a oceľ O

19 01 02 Železné materiály odstránené z popola O
19 10 01 Odpad zo železa a z ocele O
19 12 02 Železné kovy O
20 01 04 Obaly z kovu O
20 01 40 Kovy 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. Neželezné kovy - meď:
Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 02 Odpad z neželezných kovov O
19 12 03 Neželezné kovy O
20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O
3. Neželezné kovy - hliník:
Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu
12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O
17 04 02 Hliník O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 02 Odpad z neželezných kovov O
19 12 03 Neželezné kovy O
20 01 40 02 Hliník O
4. Papier a lepenka:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
19 12 01 Papier a lepenka O
20 01 01 Papier a lepenka O
5. Plasty:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
15 01 02 Obaly z plastov O
17 02 03 Plasty O
19 12 04 Plasty a guma O
20 01 39 Plasty O
Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady sú vykupované od súkromných osôb a organizácií. Pri vstupe do zariadenia je odpad odvážený a presunutý
na manipulačnú plochu, kde sa skontroluje a roztriedi podľa druhu. Odpady budú zhromažďované podľa skupiny
(železné kovy, meď, hliník, papier a lepenka a plasty) v zberných nádobách alebo priamo na manipulačnej ploche.
Ostatný odpad, ktorý si nevyžaduje úpravu veľkosti, resp. ďalšie triedenie (oddelenie zložiek, ktoré možno po
oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov – farebné kovy) bude uskladnený vo vyčlenenom priestore. Odpady
pozostávajúce z viacerých druhov odpadov, ktoré je možné od seba oddeliť sú demontované. Vyseparované a
uskladnené odpady sú priebežne odvážané zmluvným partnerom na ďalšie spracovanie.
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Nakladanie s odpadmi, bude teda spočívať v zhromažďovaní odpadov u držiteľa odpadu spoločne podľa skupín
určených vyššie, pretože vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a
oddelené zhromažďovanie odpadov z rovnakého materiálu účelné.
Technické požiadavky prevádzky miesta výkonu činnosti:
Odpady budú zhromažďované na spevnenej manipulačnej ploche alebo v zberných nádobách.
Bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti:
Pri preberaní odpadov sa vykoná kontrola, či materiál neobsahuje nebezpečné odpady alebo nie je kontaminovaný
znečisťujúcimi látkami. Odpady budú zhromažďované podľa skupiny na kopy s maximálnou výškou 5 metrov tak,
aby bolo zabránené samovoľnému pohybu predmetov. Pri ukladaní budú dodržiavané všetky predpisy vrátane BOZP.
Podmienky výkonu činnosti:
1. Viesť a uchovávať evidenciu oddelene podľa druhov odpadov.
Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 30. 04. 2026.
Odôvodnenie
Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o., Arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov požiadala dňa 10. 03. 2021 Okresný úrad
Prešov o vydanie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia podľa §
97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch v mieste nakladania s odpadmi: Strojnícka 10, 080 06 Prešov.
K žiadosti bolo doložené:
- Potvrdenie od spoločnosti SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. o odbere zmiešaných odpadov zo dňa 01. 03. 2021;
- Rámcová kúpna zmluva č. 09/2021 o dodávke šrotu medzi predávajúcim: KERGOL J.P., spol. s r.o. a kupujúcim:
U. S. Steel Košice, s. r.o. zo dňa 22. 01. 2021;
- Objednávka od objednávateľa: ECOPAP s.r.o. pre dodávateľa: KERGOL J.P., spol. s r.o. zo dňa 26. 03. 2021;
- Správny poplatok v hodnote 11 € vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm. i) 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
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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