OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OSZP3-2021/027950-002

20. 09. 2021

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, 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 písm.
m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a na základe žiadosti žiadateľa
Obchodné meno: KERGOL J.P., spol. s r.o.
Sídlo: arm. gen. Svobodu 2, Prešov
IČO: 31 684 807
udeľujesúhlas
na prepravu nebezpečných odpadov podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. f/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) žiadateľovi:
Obchodné meno: KERGOL J.P., spol. s r.o.
Sídlo: arm. gen. Svobodu 2, Prešov
IČO: 31 684 807
Súhlas sa vzťahuje na prepravu nebezpečných odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Číslo Názov Kategória
poddruhu poddruhu odpadu
odpadu odpadu
16 01 04 staré vozidlá N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeč. časti iné ako uvedené v 160209 až 160212 N
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky N
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N

17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
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 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti N
Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v zhromažďovaní odpadu vo vhodných zberných nádobách a v jeho preprave
od jednotlivých pôvodcov v rámci okresu Prešov do zariadenia na zber odpadu prevádzkovaného spoločnosťou
KERGOL J.P. spol. s r.o., prevádzka Strojnícka 10, Prešov. Nádoby určené na zhromažďovanie nebezpečných
odpadov musia odolávať vplyvu chemických látok a mechanickému poškodeniu a musia byť chránené voči
poveternostným vplyvom.
Preprava odpadov bude zabezpečená automobilovou dopravou vyhovujúcou platným právnym predpisom
Slovenskej republiky pri preprave. Odpady musia byť počas prepravy označené v súlade s platnou legislatívou a
zabezpečené tak, aby nedošlo ku ich únikom a ku poškodzovaniu životného prostredia. Súčasťou prepravy musí byť
plán opatrení pre prípad havárie a prostriedky na likvidáciu prípadnej havárie alebo nežiadúceho úniku.
Celkové ročné množstvo odpadov, na ktoré sa udeľuje súhlas na prepravu v rámci územného obvodu Prešov je 1000
t/rok .
Podmienky rozhodnutia:
1. Zabezpečiť nakladanie s elektroodpadom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, odobratiu častí a inému nevhodnému
nakladaniu s ním pred jeho spracovaním u autorizovaného spracovateľa prípadne zhodnocovateľa.
2. Preprava odpadov musí byť zabezpečená automobilovými prostriedkami vyhovujúcimi platným právnym
predpisom Slovenskej republiky na prepravu nebezpečných odpadov.
Pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a súvisiacich predpisov
3. Pri preprave odpadov zabezpečiť ich uloženie tak, aby nedošlo k únikom nebezpečných látok alebo
prepravovaných odpadov a ku ohrozeniu životného prostredia.
Odôvodnenie
Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o., arm. gen. Svobodu 2, Prešov požiadala Okresný úrad Prešove, odbor
starostlivosti o životné prostredie udelenie súhlasu podľa §97 ods. 1 písm. f/ zákona Z.z. o odpadoch na
prepravu nebezpečných odpadov od pôvodcov odpadov na území okresu Prešov do zariadenia na zber odpadov
prevádzkovaného spoločnosťou KERGOL J.P., spol. s r.o. na ul. Strojnícka 10, Prešov. V súčasnosti je zariadenie
prevádzkované na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov, udelených rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-PO-OSZP3-2017/015493-003/OH-Ďu zo dňa 15.06.2017.
K žiadosti boli doložené: fotokópia rozhodnutia OÚŽP Prešov č. ŽP 1/2017/015493-003/OH-Ďu zo dňa 15.06.2017,
ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a súhlas na prepravu odpadov; fotokópia
rozhodnutia OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2017/039632-03/OH-Ďu
zo dňa 06.11.2017; fotokópia rozhodnutia OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-POOSZP3-2018/028733-003/OH-Ďu zo dňa 02.08.2018; fotokópia rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia
v Prešove č. 1/2012/01037-015/ZM zo dňa 6.7.2012 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; Dodávateľskoodberateľská zmluva pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve; Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-21-0216/
špeciál-SKL; Rámcová kúpna zmluva č. 09/2021 o dodávke šrotu; Zmluva o dielo zo dňa 10.01.2021; Zmluva o
dielo č. G/01/21; Rámcová zmluva č. 40/2016 s dodatkom č. 1; Zmluva o spolupráci pri zbere starých vozidiel;
Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
Pri predložení žiadosti bol uhradený správny poplatok v hodnote 11 € v zmysle položky 162 písmeno f/ sadzobníka,
ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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Na základe uvedeného a po preskúmaní predložených podkladov rozhodol Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 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, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 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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