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-OSZP3-2022/015627-003

17. 03. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zriadenia na zhodnocovanie odpadov a schválenie prevádzkového poriadku
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, príslušný podľa §5 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 (ďalej len zákon o odpadoch), na základe žiadosti spoločnosti KERGOL J.P., spol.
s r.o., Arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov a po vykonanom správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Výrok
I.
udeľuje
podľa §97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12
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: KERGOL J. P. spol. s r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný odpad“ činnosťou R12 a R13 zaradených v zmysle
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:
P.č.
Katalógové číslo Názov druhu odpadu
Kat.

1. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
2. 20 01 01 papier a lepenka O
Kapacita zariadenia je 4 500 t/rok
Odpady kat. ostatný odpad, vznikajúce prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie:
19 12 01 - papier a lepenka

Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s ostatnými odpadmi bude spočívať v zhromažďovaní odpadov pred ich samotným zhodnotením.
Zhodnocovanie bude pozostávať v skartovaní odpadu a jeho následnom lisovaní.
Pri preberaní odpadu do zariadenia bude zabezpečené odváženie odpadu na certifikovanej váhe. Následne bude
odpad presunutý na manipulačnú plochu zariadenia, kde bude odpad vizuálne skontrolovaný, či neobsahuje
znečistenie a zároveň bude roztriedený podľa druhu odpadu. Odpad bude evidovaný v zmysle platnej legislatívy
upravujúcej prevádzkovanie zariadenia a preberanie odpadov do zariadenia.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v areáli spoločnosti KERGOL J.P., Strojnícka 10, Prešov. Areál
je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu. Areál je monitorovaný kamerovým systémom. Manipulačná plocha
určená na nakladanie s odpadom je spevnená betónovými panelmi. Po vizuálnej kontrole odpadu sa odpad vysype
na úpravnú plochu, kde sa skartuje v skartovacom zariadení HSM FA 500.1 C. Skartovač je určený na skartovanie
papiera, kartónu a lepenky. Odpadový papier sa po skartovaní lisuje v baliacom lise pre následnú lepšiu manipuláciu.
Upravené odpady sú následne zhromažďované ma úpravnej ploche voľne resp. v kovových kontajneroch.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pozostáva z týchto časti: veľký podávací stôl pre manipuláciu s odpadom,
vstupný dopravník, samotné skartovanie a baliaci lis.
Zariadenie bude prevádzkované v súlade s technickými a organizačnými podmienkami zariadenia.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť nahlásiť na príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí spracovanie odpadov nachádzajúcich
sa v zariadení pred ukončením činnosti zariadenia, u oprávnených organizácii. Odpad, ktorý už bol v zariadení a
taktiež odpad, ktorý vznikne prípadnou demontážou alebo zmenou technologického zariadenia musí byť zhodnotený
alebo zneškodnený v súlade s platnou legislatívou.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní
zariadenia budú dodržiavané všeobecne bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle
prevádzkového poriadku zariadenia a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky v oblasti ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci a zároveň zabezpečí používanie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov.
Areál bude vybavený prostriedkami na likvidáciu havárie v množstve zodpovedajúcom charakteru a objemu činnosti.
II.
udeľuje
podľa §97 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou
R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12
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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: KERGOL J. P. spol. s r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný odpad“ činnosťou R12 a R13 zaradených v zmysle
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:
P.č.
Katalógové číslo Názov druhu odpadu
Kat.
1. 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
2. 20 01 01 papier a lepenka O
Kapacita zariadenia je 4 500 t/rok
Odpady kat. ostatný odpad, vznikajúce prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie:
19 12 01 - papier a lepenka
Spôsob nakladania s odpadom:
Odpad je vykupovaný od FO a PO. Pri vstupe do zariadenia je odpad odvážený na certifikovanej váhe. Po odvážení je
odpad presunutý na manipulačnú plochu, kde dôjde k vizuálnej kontrole jeho znečistenia a roztriedenia podľa druhu
odpadu. Kontrolou sa zistí, či materiál neobsahuje nebezpečné odpady alebo nie je kontaminovaný NL. Následne
sa materiál vysype na úpravnú plochu, kde sa skartuje v skartovacom zariadení HSM FA 500.1 C. Skartovač je
určený na skartovanie papiera, kartónu a lepenky. Odpadový papier sa po karovaní lisuje v baliacom lise pre následnú
lepšiu manipuláciu. Upravené odpady sú následne zhromažďované ma úpravnej ploche voľne resp. v kovových
kontajneroch.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku sa
vydáva na dobu určitú do 28.02.2026.
Podmienky výkonu činnosti:
1. Zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
2. Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov a v prípade zmien v prevádzke zariadenia
prispôsobiť prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.
3. Vykonávať zhromažďovanie odpadu len vo vyhradených priestoroch zariadenia.
4. Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie príp. zneškodnenie
odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení k ukončeniu prevádzky.
Odôvodnenie
Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o., Arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov požiadala o udelenie súhlasu podľa §
97 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 a schválenie
prevádzkového poriadku.
Listom č. 2022/015627-002/OH-JK zo dňa 21.02.2022 Okresný úrad Prešov upovedomil účastnikov konania o
začatí konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Miestna ohliadka
spojená s ústným konaním v priestoroch firmy bola vykonaná 14.03.2022. Účastník konania, Mesto Prešov súhlasí
s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 a prevádzkovým poriadkom bez
pripomienok.
K žiadosti boli doložené:
- Kópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 1519/P,
- Prevádzkový poriadok,
- Technologický reglement zariadenie na zhodnocovanie odpadov,
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- Opatrenia pre prípad havárie,
- Kópia zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu medzi spoločnosťou
KERGOL J.P., spol. s r.o., Prešov a spoločnosťou SCRAPMENT SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica,
- Kópia zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu medzi spoločnosťou
KERGOL J.P., spol. s r.o., Prešov a spoločnosťou ELEKTRO RECYKLING spol. s r.o., Slovenská Ľupča,
- Kópia zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu medzi spoločnosťou
KERGOL J.P., spol. s r.o., Prešov a spoločnosťou RAMEKO s.r.o., Čaklov,
- Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 2 x 11.00 EUR vybraný tunajším úradom podľa položky 162
písm. c) a e) sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení
neskorších predpisov.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu a rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) 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.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 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

4/4

