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Číslo spisu
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09. 12. 2021

Rozhodnutie
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 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 v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 104 ods. 1 písm. d) a § 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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje pre žiadateľa:
Obchodné meno: KERGOL J.P., spol. s r.o.
Sídlo: arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov
IČO: 31 684 807
súhlas
I. v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie nasledujúcich druhov odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať:
Kat.č. druh odpadu kategória
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky O
20 01 01 – papier a lepenka O
Druhy odpadov, ktoré budú vznikať po zhodnocovaní odpadov:
Kat.č. druh odpadu kategória
19 12 01 – papier a lepenka O
Určenie miesta nakladania: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Lúčka sklady PD,
087 01 Giraltovce
Spôsob nakladania s odpadmi: Zhodnocovanie činnosťou:
R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného

uloženia pred zberom na mieste vzniku) uvedených v prílohe č.2 zákona o odpadoch
Kapacita zariadenia: 3 000 ton odpadu za rok
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Účelom prevádzky zariadenia je mechanická úprava odpadu z papiera, ktorá spočíva v jeho skartovaní v skartovacom
zariadení s lisovaním.
Pri vstupe do zariadenia bude odpad odvážený na certifikovanej váhe. Po odvážení bude odpad presunutý na
manipulačnú plochu v hale, kde dôjde ku vizuálnej kontrole jeho znečistenia a roztriedeniu podľa druhu odpadu.
Kontrolou sa zároveň zistí, či materiál (odpad) neobsahuje nebezpečné odpady alebo nie je kontaminovaný
nebezpečnými látkami.
Následne sa materiál (odpad) vysype na úpravnú plochu, kde sa skartuje v skartovacom zariadení HSM FA 500.1
C. Súčasťou zariadenia je:
- veľký podávací stôl pre manipuláciu s odpadom
- vstupný dopravník
- samotné skartovanie
- baliaci lis.
Skartovač HSM je určený len na skartovanie papiera, kartónu a lepenky. Je konštruovaný na spracovanie veľkých
objemov archívnych zložiek, zväzkov papiera o hrúbke telefónneho zoznamu, tabelačného papiera a obsahu
odpadových košov Rezaciemu systému z celooceľových vytvrdených rezacích valcov nevadia sponky, spínky a
ani viazače, ktoré sú obsiahnuté v takomto materiáli. Odpadový papier sa súčasne po skartovaní lisuje v baliacom
lise pre výhodnú následnú manipuláciu. Upravené odpady budú zhromažďované na úpravnej ploche voľne resp. v
kovových kontajneroch.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Všeobecné povinnosti zamestnancov:
- zúčastniť sa všetkých požadovaných školení,
- udržiavať zariadenie celého areálu v bezchybnom stave,
- v celom areáli udržiavať čistotu a poriadok,
- hlásiť poruchy a závady vedúcemu prevádzky,
- dbať na dodržiavanie vodohospodárskych opatrení a opatrení na ochranu životného prostredia,
- v zamestnaní používať ochranné pomôcky a ochrannú obuv.
Požiarna ochrana - všeobecné požiadavky:
V prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov o vybavenie hasiacimi prístrojmi a ich kontrolu sa stará požiarny
technik organizácie. V objekte skladu odpadov musí byť:
- požiarny štatút
- požiarny poriadok
- požiarno-poplachové smernice
- správy o kontrole hasiacich prístrojov
- záznamy o školení zamestnancov z požiarnej ochrany
- správa o revízii elektrických zariadení.
Dokumentácie sú uložené na prístupnom mieste v kancelárii vedúceho zariadenia, ktorý zabezpečuje odbornú
kontrolu v prevádzke a dodržiavanie všetkých predpísaných termínov a v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej
ochrany, ako aj oboznámenie pracovníkov s predpísanou dokumentáciou. Pri vstupe do zamestnania alebo pri
preradení na inú funkciu vykonávedúci prevádzky vstupné školenie o všeobecne platných predpisoch z hľadiska
bezpečnosti práce, pracovného prostredia, zdravotnej starostlivosti.
Raz ročne vykoná vedúci prevádzky pre podriadených opakované školenie, predmetom ktorého je oboznámiť
pracovníkov so zmenami všeoobecných predpisov, pokynmi a pravidlami na zaistenie bezpečnosrti práce, obsluhe
zariadení a bezpečnostných pracovných postupoch, ktoré sú najčastejšie porušované. Raz za tri roky sa uskutoční
opakované školenie vedúcich pracovníkov. Pracovníci pred a počas výkonu práce nesmú používať alkoholocké
nápoje, lieky, omamné alôebo utlmujúce látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť a reakciu pracovníka.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení prevádzkovania uvedeného zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný
zabezpečiť zhodnotenie, prípadne zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky a
ktorý vznikne prípadnou demontážou zariadenia u oprávnenej organizácie.
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II. v zmysle § 97 ods.1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Ďalšie podmienky súhlasu:
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, je zakázané
zneškodňovať skládkovaním, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
- prevádzkovateľovi zariadenia sa ukladá zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- označiť zariadenie na zhodnocovanie odpadov informačnou tabuľou podľa príslušnej legislatívy v odpadovom
hospodárstve,
- zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zhodnocovanie je oprávnený a zhodnocovať iba odpady uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia,
- viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a
minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie, ku ktorej patrí technologický reglement, prevádzkový
poriadok, prevádzkový denník a obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
- v prípade akýchkoľvek zmien (legislatívnych, organizačných, technických a pod.) v prevádzkovaní zariadenia na
zhodnocovanie odpadov upraviť prevádzkový poriadok a tento predložiť tunajšiemu úradu na schválenie,
- prevádzkovateľovi zariadenia sa ukladá zabezpečiť váženie odpadov na vstupe do zariadenia, resp. aj odpadov
vznikajúcich úpravou a expedovaných do zariadenia,
- zmenou prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov stráca vydaný súhlas platnosť,
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať podľa predloženého prevádzkového poriadku,
- tento súhlas nenahrádza súhlasy a vyjadrenia vydávané na základe iných právnych predpisov.
Platnosť súhlasu:
Súhlas v bode I. a II. vydáva tunajší úrad na dobu určitú, t.j. 09.12.2026, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu,
zánik alebo zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.
Odôvodnenie
Podaním zo dňa 10.11.2021 požiadala spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o., arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov,
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Jedná sa o zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 - mechanická úprava odpadu z papiera, ktorá
spočíva v jeho skartovaní v skartovacom zariadení s lisovaním s ročnou kapacitou 3 000 t v prevádzke zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, Lúčka sklady PD, 087 01 Giraltovce, na parcele KN-C č. 328/1 a 328/2 v k.ú. Lúčka.
V prílohe žiadateľom bolo doložené:
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa 01.11.2021,
- technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa 01.11.2021,
- objednávka medzi objednávateľom ECOPAP s.r.o. Harmanec, a dodávateľom KERGOL J.P., spol s r.o. o dodávke
zberového papiera,
- zmluva č. 1/2016 o vykonávaní zberu a výkupu komunálneho odpadu od fyzických osôb uzatvorená medzi
žiadateľom a obcou Lúčka zo dňa 21.04.2016 s dodatkom o predĺžení platnosti.
Dňa 12.11.2021 tunajší úrad obdŕžal odbornú pomoc Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SK-OSZP-2021/005092-002 zo dňa 12.11.2021, ktorej výsledkom je konštatovanie, že navrhovaná
činnosť nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
Dňa 19.11.2021 bolo zo strany tunajšieho úradu vykonané miestne šetrenie v uvedenej veci za účasti žiadateľa a
starostu obce Lúčka, v katastri ktorej sa predmetné zariadenie nachádza. Na jednaní neboli zo strany účastníkov
konania vznesené žiadne pripomienky k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
čo je uvedené v zápisnici číslo OU-SK-OSZP-2021/005073-004.
Správny poplatok bol zaplatený vo výške 2 x 11 eur v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky č. 162 písm.c) a e), ktorý žiadateľ uhradil potvrdením
o úhrade správneho poplatku, vydaného Slovenskou poštou a.s. e-Kolkom z kiosku OÚ Svidník (viď doklad ID:
A79-081221-0021 a A79-081221-0022 v spise).
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Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno
proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, ktorý
rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Ing. Iveta Sluťaková
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10275

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

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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