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-OSZP3-2021/027904-003

13. 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
udeľuje
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. d/ 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
Miesto nakladania s odpadmi: Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:
- A/ v zmysle Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:
Číslo Názov Kategória
poddruhu poddruhu odpadu
odpadu odpadu
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 10 odpadové kovy O
07 02 13 odpadový plast 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
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
15 01 03 obaly z dreva O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 19 plasty O
16 01 20 sklo O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
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 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
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 02 01 drevo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
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 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
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
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902 a 170903 O
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 03 04 čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 N
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 04 plasty a guma O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 04 obaly z kovu O
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 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné
časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121, 200123 a 200135 O
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20 01 38 drevo iné ako uvedené v 200137 O
20 01 39 plasty 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
B/ podľa prílohy č. 6 k zákonu 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
Vyhláškou 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje zákon o odpadoch :
1. Zariadenia na tepelnú výmenu
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
3. Svetelné zdroje
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov;
IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu,
hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely;
zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu
elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
5. Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných
zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych
pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov.
Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm).
Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude pozostávať z jeho utriedeného zhromažďovania podľa druhov odpadov v priestoroch
zariadenia (na voľnej ploche, do veľkoobjemových kontajnerov a v skladových priestoroch v rámci stavby) do
doby zabezpečenia jeho zhodnotenia/zneškodnenia oprávnenými organizáciami v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhromažďovanie odpadov musí byť realizované tak, aby
nedošlo k zmiešaniu odpadov kategórie nebezpečný odpad s odpadmi kategórie ostatný odpad.
Zberné nádoby musia odolávať mechanickému a chemickému pôsobeniu odpadov a byť označené v súlade s platnou
legislatívou a zabezpečené tak, aby nedošlo ku úniku odpadov a ku poškodeniu životného prostredia.
Priestory určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia byť označené a zabezpečené tak, aby nedošlo
k únikom odpadov do zložiek do životného prostredia a musia byť vybavené prostriedkami na likvidáciu havárie,
vhodnými izoláciami podláh a zachytávania nebezpečných látok a zabezpečené voči atmosferickým vplyvom.
Odpady zo železných a neželezných kovov kategórie „ostatný odpad“ budú uložené na voľnej a spevnenej ploche
v rámci oploteného a uzamykateľného areálu zariadenia na zber odpadov.
Nakladanie s odpadom z elektrozariadení bude pozostávať z jeho zhromažďovania podľa členenia v zmysle §10
Vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov vo vyhradených priestoroch na zhromažďovanie elektroodpadu, zabezpečeného izoláciou,
zachytávaním kvapalín a voči atmosférickým zrážkam vplyvom v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 373/2015 Z.z.
do doby jeho odberu oprávnenou organizáciou v zmysle platnej legislatívy. Pri použití veľkoobjemových zberných
kontajnerov spĺňajúcich podmienky ochrany elektroodpadu musia byť certifikované príslušným certifikačným
úradom
Zber starých vozidiel bude realizovaný na voľnej ploche, ktorá bude odizolovaná a bude mať vytvorené účinné
zachytávanie a čistenie prípadných únikov nebezpečných látok, v rámci uzamykateľného a oploteného areálu zberne
označenej a vyhradenej na zber starých vozidiel.
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Pri preberaní odpadu do zariadenia bude zodpovedným pracovníkom zabezpečené odváženie odpadu. Odpad bude
evidovaný pri prevzatí v zmysle platnej legislatívy, upravujúcej prevádzkovanie zariadenia a preberanie odpadov
do zariadenia.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov pozostáva z voľnej plochy, ktorá je spevnená (betónová) a izolovaná HDPE fóliou
s odolnosťou voči ropným látkam, a príslušných skladových priestorov určených na skladovanie odpadov z
elektrozariadení a batérií v rámci murovanej stavby a z manipulačných priestorov. Areál spoločnosti je oplotený,
zabezpečený uzamykateľnou vstupnou bránou voči prístupu neoprávnených osôb.
Na ploche sú umiestnené kontajnery, zberné nádoby a nádoby na oddelený zber jednotlivých druhov odpadov a
voľne zhromažďovaný odpad zo železných kovov. V prípade využívania veľkoobjemových zberných kontajnerov,
spĺňajúcich podmienky ochrany elektroodpadu, musia byť certifikované príslušným certifikačným a počas celej doby
používania spĺňať podmienky ochrany elektroodpadu v zmysle citovanej Vyhlášky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej
zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.
Zariadenie je prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia a technickej dokumentácie ku zariadeniu
a je vybavené váhou.
Pri dodávke odpadov do zariadenia sa skontroluje kompletnosť a správnosť dokladov a údajov, vykoná sa kontrola
množstva dodaného odpadu a zaeviduje sa.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky a ktorý vznikne prípadnou demontážou
zariadenia u oprávnenej organizácii. V prípade potreby zabezpečí následnú starostlivosť o miesto výkonu.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní
zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle
prevádzkového poriadku zariadenia a platnej legislatívy. Miesto určené na zhromažďovanie odpadov bude vybavené
prostriedkami na likvidáciu havárie.
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 30.6. 2026.
Podmienky rozhodnutia:
1. Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky, a ktorý vznikne prípadnou
demontážou technologického zariadenia.
2. Prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný mať zabezpečené finančné krytie svojej zodpovednosti za
environmentálnu škodu podľa §13 ods. 3 zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia
na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po
celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti a spôsob finančného krytia preukázať príslušnému úradu v súlade s §13
ods. 4 citovaného zákona.
3. Zabezpečiť prevádzkovanie zariadenia v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť zariadenia. Viesť
a uchovávať evidenciu o množstve zozbieraného elektroodpadu podľa kategórií.
4. Pri zbere odpadov skupiny 20 podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
musí mať pred začatím vykonávania zberu a prepravy uzatvorenú zmluvu s dotknutou obcou aj s príslušnými
organizáciami (napr. OZV).
5. Vykonávať zhromažďovanie odpadu vo vyhradených priestoroch areálu spoločnosti. Priestory na zhromažďovanie
odpadov zabezpečiť v súlade s platnou legislatívou. Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečiť
plochy vyhovujúce podmienkam ochrany zložiek životného prostredia pred únikom nebezpečných látok (spevnené,
izolované voči prienikom, zastrešené, zberné nádrže a pod.).
6. Zabezpečiť nakladanie s elektroodpadom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, odobratiu častí a inému nevhodnému
nakladaniu s ním pred jeho spracovaním u autorizovaného spracovateľa.
7. Miesto určené na zber elektroodpadu musí zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na oddelený zber a
zhromažďovanie elektroodpadu t.j musí byť oplotené a zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a
poškodeniu alebo odcudzeniu zhromažďovaných elektroodpadov, umiestnené na vhodnom mieste s nepriepustnou
4/6

podlahou, byť vybavené zariadeniami na zachytávanie znečisťujúcich látok a zariadeniami na zachytávanie
unikajúcich kvapalín a odmasťovacími prostriedkami, zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok na
zhromažďované elektroodpady, a to vo forme špeciálneho kontajnera alebo formou jeho umiestnenia v zastrešenej
budove v závislosti od povahy a veľkosti skladovaných elektroodpadov, zabezpečujúce ochranu zhromažďovaných
fotovoltaických panelov pred ich poškodením alebo vystavením priamemu slnečnému svetlu
8. Pri použití veľkoobjemových zberných kontajnerov spĺňajúcich podmienky ochrany elektroodpadu uvedených v
bode 7/, musia byť certifikované príslušným certifikačným úradom,
9. Na dožiadanie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doložiť príslušné platné certifikáty
váh prípadne využívaných kontajnerov.
Odôvodnenie
Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o., arm. gen. Svobodu 2, Prešov požiadala Okresný úrad Prešove, odbor
starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, v zmysle §97
ods. 1 písm. d/ zákona Z.z. o odpadoch. 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. Keďže na základe §135f zákona o odpadoch nie je možné predĺženie platnosti rozhodnutí vydaných
pred dátumom 1.1.2021, žiadateľ požiadal o udelenie nového súhlasu v rozsahu pôvodného súhlasu. Prevádzka
zariadenia je umiestnená na ul. Strojnícka 10, Prešov.
Listom č. OU-PO-OSZP3-2021/027904-002 zo dňa 18.08.2021 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie upovedomil účastníkov konania o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov a prepravy nebezpečných odpadov.
Mesto Prešov v priebehu konania ani na ústnom konaní nevznieslo k predmetnému zariadeniu pripomienky.
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 d/ sadzobníka,
ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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
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Doručuje sa
KERGOL J.P., spol. s r.o., Arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Mesto Prešov (OVM), Hlavná 2907, 080 01 Prešov, Slovenská republika
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