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
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20. 12. 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 ods.
1 písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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: Správca zálohového systému, n.o.
Sídlo: Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava
IČO: 53 563 077
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: Správca zálohového systému, n.o.
Sídlo: Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava
IČO: 53 563 077
Miesto nakladania s odpadmi: Zariadenie na zber odpadov v obci Široké, Skladovacia hala bez
súpisného čísla na parcele č. 121/2, 926/10, 117/1 k.ú. Široké
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa vzťahuje na zber odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky
MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Číslo Názov Kategória
poddruhu poddruhu odpadu
odpadu odpadu
15 01 04 obaly z kovu O
Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v zbere odpadov a v jeho následnom zhromažďovaní v súlade s platnou
legislatívou. Na zhromažďovanie obalov z kovu sa bude využívať veľkoobjemový zásobník na voľne sypaný
materiál AL/FE 6 x 10 x 2,5 m a big-bagy, v ktorých bude odpad odvážaný zo zariadenia na zber odpadov na následné
zhodnotenie/zneškodnenie organizáciou oprávnenou nakladať s odpadom.

Pri preberaní odpadov a pred ďalšou manipuláciou s odpadom sa skontroluje komplexnosť a správnosť
požadovaných dokladov a údajov v zmysle vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z., vykoná vizuálna kontrolu dodávky
odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení, podľa potreby zabezpečia kontrolné
náhodné odbery vzoriek s cieľom overiť deklarované údaje o materiáli, zaeviduje prevzatý odpad a potvrdí
dodávateľovi prevzatie odpadu s vyznačením dátumu prevzatia a s uvedením jeho druhu a množstva.
Do zariadenia na zber odpadov je zakázané prijímať druhy odpadov, ktoré nie sú povolené orgánom ŠS OH
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zber odpadov je umiestnené v prenajatom areáli spoločnosti BUDIŠ a.s. v obci Široké na základe
nájomnej zmluvy. Zariadenie na zber sa nachádza v oceľovej skladovacej hale, dielni
a priľahlých vonkajších plochách. Oceľová skladacia hala bez súpisného čísla je postavená na parcele
KNC č. 121/2, 926/10 a 117/1 a súvisiacich plochách v k.ú. Široké.
Prístup do zariadenia na zber odpadov je z cesty I/18 a po areálových komunikáciách, po ktorých je prístup priamo
do objektu.
Zariadenie tvorí oceľová skladovacia hala s celkovou výmerou 817,0 m2, sklad – dielňa 161,0 m2 a priľahlé spevnené
plochy.
V hale bude umiestnené aj priemyselné sčítacie zariadenie, ktoré slúži na sčítanie a verifikovanie nestlačených
jednorazových zálohovaných obalov na nápoje plechoviek. Sčítacie zariadenie bude umiestnené na ploche 20 m2
s kapacitou do 300 obalov za minútu.
Po prijatí do zariadenia na zber budú odpady z kovu vyložené z nákladných automobilov do veľkoobjemového
zásobníka. Z veľkoobjemového zásobníka sú odpady z kovu dopravované pásovým dopravníkom s násypkou a s
klapkou do stojana na plnenie big –bagov.
Na manipuláciu s odpadmi sa budú používať vysokozdvižné vozíky a hydraulické nakladače. Následne budú odpady
z kovu prepravené do triediaceho centra.
Kapacita zariadenia na zber bude 4 900 ton odpadov ročne.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri skončení činnosti zariadenia na zber odpadov sa všetky odpady, ktoré boli prevzaté do zariadenia sa odovzdajú
oprávneným subjektom na následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Areál zariadenia sa vyprace,
vyčistí a zároveň uvedie do pôvodného stavu.
Následne po vyprataní a vyčistení areálu zariadenia sa ukončenie činnosti prevádzky písomne
oznámi príslušnému orgánu štátnej správy OH.
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 v súlade s platnou legislatívou podľa
osobitného predpisu. Miesto určené na zhromažďovanie odpadov z elektrozariadení a nebezpečných odpadov bude
vybavené prostriedkami na likvidáciu havárie.
Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí používanie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov. Areál bude
vybavený prostriedkami na likvidáciu prípadnej havárie v množstve zodpovedajúcom charakteru a objemu činnosti.
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 10. 2026.
Podmienky rozhodnutia:
1. Dôsledne vykonávať vstupnú kontrolu preberaných odpadov
2. Vykonávať zhromažďovanie odpadu vo vyhradených priestoroch
3. Zabrániť nežiadúcemu úniku odpadov do okolia, zabezpečiť pred nadmerným hlukom a zápachom
4. Pri havarijných stavoch postupovať v zmysle prevádzkového poriadku
Odôvodnenie
Spoločnosť Správca zálohového systému, n.o., so sídlom Pluhová 192/2, 831 03 Bratislava požiadala Okresný úrad
Prešove, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Listom č. OU-PO-OSZP3-2021/046196-002 zo dňa 07.12.2021 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie upovedomil účastníkov konania o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov. Obec Široké, ako účastník konania na základe § 113 ods. 4 zákona o odpadoch nepodala ku
umiestneniu a prevádzkovaniu predmetného zariadenia žiadne námietky ani pripomienky.
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K žiadosti boli doložené: Zmluva o nájme nebytových priestorov; Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov
v obci Široké, ktorého súčasťou sú aj Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s odpadmi; Zmluva o odbere
triedeného odpadu č. 501 647 51.
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 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
Správca zálohového systému n. o., Bratislava-Nové Mesto , 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Obec Široké, Široké 118, 082 37 Široké, Slovenská republika
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