OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP2-2021/026065-004

16. 07. 2021

Rozhodnutie
Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“) ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 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 spojení s § 107 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o
odpadoch a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
udeľuje súhlas
na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Okresného úradu Michalovce a územie Košického
kraja
žiadateľovi:
ECOFIL spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce, IČO: 00 617 334 (ďalej len "žiadateľ")
1. Súhlas sa vzťahuje na prepravu nebezpečných odpadov zaradených podľa vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. takto:
15 02 02 - absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
Celkové množstvo prepravovaných nebezpečných odpadov nesmie prekročiť 3 t/r.
2. Určenie miesta a spôsob nakladania s nebezpečnými odpadmi
Preprava nebezpečných odpadov bude realizovaná z miest vzniku nebezpečných odpadov u zmluvných partnerov
žiadateľa za účelom ich zhromažďovania pred následným zhodnotením resp. zneškodnením osobami, oprávnenými
na nakladanie s týmto druhmi odpadov.
Preprava je zabezpečená dopravnými prostriedkami v súlade s požiadavkami ustanovenými zákonom č. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a podľa Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných
vecí (ADR).
3. Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Okresného úradu Michalovce a územie
Košického kraja sa udeľuje na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do
30.11.2024.
4. Podmienky súhlasu
4.1 Dopravné prostriedky musia vyhovovať ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave
nebezpečných vecí. Na prepravu musia byť použité vhodné obaly, na tento účel schválené, označené požadovanými
nápismi, značkami a bezpečnostnými značkami podľa platných predpisov. Súčasťou prepravných dokladov bude
Sprievodný list nebezpečných odpadov, Identifikačné listy nebezpečných odpadov a Opatrenia pre prípad havárie.
4.2 Pri preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad v súlade s § 25 ods. 4 zákona o odpadoch zabalený vo
vhodnom obale a riadne označený.
4.3 Prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto rozhodnutím je možné vykonávať v čase účinnosti príslušných
rozhodnutí, ktoré príjemcu nebezpečného odpadu oprávňujú nakladať s prepravenými odpadmi.
4.4 Prepravu nebezpečných odpadov organizovať tak, aby nedošlo k prekročeniu kapacity zariadenia na
zhromažďovanie odpadov, určenej rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy. Je zakázané
prevziať nebezpečné odpady v prípade, ak je kapacita priestorov zariadenia naplnená.
4.5 Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade v zmysle § 11 vyhlášky č. 366/2015 Z.
z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia §
26 zákona o odpadoch.
4.6 Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi,
ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín podľa § 25 ods. 1 zákona o odpadoch.
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Žiadateľ listom č. 124/2021 zo dňa 21.06.2021, doručeným dňa 22.06.2021 požiadal okresný úrad v sídle kraja o
udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov, presahujúcu územný obvod Okresného úradu Michalovce a
územie Košického kraja podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
Podľa predloženej žiadosti účelom navrhovanej činnosti má byť preprava nebezpečných odpadov, uvedených vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia z miest ich vzniku na miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov v prevádzke
žiadateľa za účelom ich zhromažďovania pred následným zhodnotením resp. zneškodnením osobami, oprávnenými
na nakladanie s týmto druhmi odpadov.
Prílohou žiadosti boli nasledovné dokumenty:
1. Rozhodnutie č. OU-MI-OSZP-2019/018022-004 zo dňa 03.12.2019, ktorým bolo Okresným úradom Michalovce
žiadateľovi zmenené rozhodnutie č. OU-MI-OSZP-2016/003877-2 zo dňa 30.03.2016 (kópia).
2. Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2017/010002 zo dňa 14.02.2017, ktorým bol Okresným úradom Košice
žiadateľovi udelený súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod Okresného úradu
Michalovce a územie Košického kraja (kópia).
3. Zmluva o dielo zo dňa 02.04.2015, uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou RAMEKO, s.r.o., Čaklov
(kópia).
4. Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom z júna 2021 (kópia).
Dňom doručenia žiadosti bolo v zmysle § 18 správneho poriadku začaté konanie v predmetnej veci.
Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP2-2021/026065-002 zo dňa 18.06.2021 oznámil účastníkovi
konania začatie správneho konania a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko to
nevyžadovala povaha veci.
Účastníkom konania bola daná možnosť v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia, či navrhnúť jeho doplnenie. K podkladom rozhodnutia neboli
okresnému úradu v sídle kraja doručené žiadne vyjadrenia, resp. návrhy k predmetnej veci.
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Pri stanovení doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch,
v zmysle ktorého súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a územie
kraja možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. V súlade s uvedeným bola platnosť tohto súhlasu
zosúladená s dobou platnosti súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov nepresahujúcu územný obvod okresného
úradu, udeleného žiadateľovi Okresným úradom Michalovce.
Uložením podmienok súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov sa zabezpečila kontrola a monitorovanie výkonu
tejto činnosti.
Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu
veci.
Okresný úrad v sídle kraja na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil presne a úplne skutkový
stav veci a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa položky 162 písm. f) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok zaplatený vo výške 11,00 - eur vo forme Potvrdenia
o úhrade správneho poplatku (e-kolok).
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
ECOFIL, spol. s r.o., Okružná 6001, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
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