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-OSZP3-2021/029245-003

20. 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 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 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: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Sídlo: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
IČO: 31 434 347
udeľujesúhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až
R12 podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. c/ 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: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Sídlo: Korytovská 20, 951 41 Lužianky
IČO : 31 434 347
Miesto nakladania s odpadmi: Zariadenie na zber odpadov, Bertotovce 151
Súhlas sa udeľuje na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Číslo poddruhu Názov poddruhu odpadu Kategória
odpadu odpadu
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
03 01 01 odpadová kôra a korok O
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04 O
03 03 01 odpadová kôra a drevo O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O
07 02 13 odpadový plast O
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra 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 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 09 obaly z textilu O
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené
v 15 02 02 O
16 01 19 plasty O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
17 02 01 drevo O
17 02 03 plasty O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 04 plasty a guma O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 textílie O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
Celkové ročné množstvo zhodnotených odpadov je 4 950 ton.
Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v zhodnocovaní odpadov kategórie „ostatný odpad“ činnosťou R12 - úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred
použitím niektorej z činností R1 až R12. Úprava odpadov činnosťou R12 bude spočívať v jeho lisovaní do
požadovaných rozmerov. Takto lisovaný odpad bude zhromažďovaný v lisovaných baloch do doby jeho prepravy
na následné zhodnotenie. Odpady sa budú v zariadení lisovať podľa jednotlivých komodít samostatne - odpady z
papiera a lepenky, kompozitné obaly, PET fľaše a iné plastové odpady a pod. v nadväznosti na následný spôsob
nakladania s odpadom.
Zariadenie bude prevádzkované podľa prevádzkovej dokumentácie. Výsledný produkt zariadenia, bude
odovzdávaný na základe zmlúv zmluvným odberateľom. Odpad bude zhromažďovaný vo vyhradených priestoroch
zariadenia.
Pri dodávke do zariadenia sa skontroluje kompletnosť a správnosť dokladov a údajov, vykoná sa kontrola množstva
dodaného odpadu a zaeviduje sa.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Areál, v ktorom sa zariadenie nachádza, je oplotený. Zhodnocovanie ostatných odpadov sa bude vykonávať vo
vyhradenej časti zariadenia – v murovanej, zastrešenej stavbe s umelým osvetlením a prirodzeným vetraním.
Úprava odpadov bude vykonávaná, po predchádzajúcej kontrole odpadu na overenie jeho pôvodu, vlastností a
zloženia, lisovaním na hydraulickom lisovacom zariadení. Technologickou súčasťou zariadenia je aj dopravník,
určený na dopravu odpadov k samotnému lisovaciemu zariadeniu. Odpady budú lisované do požadovaných
rozmerov za účelom ľahšej manipulácie s nimi a za účelom zefektívnenia následnej prepravy odpadov. Zariadenie
bude prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia a technickej dokumentácie ku zariadeniu.
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovou a technicko – organizačnou dokumentáciou zariadenia a prevádzky.
Spoločnosť zabezpečí používanie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov (napr. chránič sluchu).
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť zhodnotenie všetkého
odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky. Zároveň je prevádzkovateľ povinný ku
dátumu ukončenia činnosti prevádzky zabezpečiť aj zhodnotenie/zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú prípadnou
demontážou zariadenia a to prostredníctvom organizácie oprávnenej na základe platnej legislatívy odpadov.
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 30.06. 2026.
Podmienky, za ktorých sa vydáva súhlas:
1. Vykonávať zhodnocovanie a skladovanie odpadu vo vyhradených priestoroch areálu spoločnosti.
2. Zabezpečiť prevádzkovanie zariadenia v súlade s osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť zariadenia.
3. Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí vykonávanie kontroly dovážaného odpadu od zmluvných partnerov pred
samotným začatím činnosti úpravy odpadu na kontrolu výskytu nevhodných látok a v rozsahu stanovenom v
prevádzkovom poriadku zariadenia.
Odôvodnenie
Spoločnosť ENVI- GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky požiadala o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností R1 až R11 a činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až
R12 s miestom nakladania – sídlom prevádzky Bertotovce 151, okr. Prešov. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje
zariadenie na zhodnocovanie odpadov na základe platného súhlasu Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2016/045842-003/OH-Ďu zo dňa 15.12.2016 v znení rozhodnutia OU-POOSZP3-2018/015749-003/OH-Ďu zo dňa 20.04.2018.
Listom č. OU-PO-OSZP3-2021/029245-002/OH-Ďu zo dňa 18.08.2021 upovedomil Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie účastníkov konania o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Obec Bertotovce v stanovenej lehote v zmysle upovedomenia o začatí konania č. OU-PO-OSZP3-2021/029245-002/
OH-Ďu zo dňa 18.08.2021 nepodala k predmetnému konaniu žiadne námietky, pripomienky ani stanoviská.
K žiadosti boli doložené: fotokópia rozhodnutia OÚŽP v Prešove č OU-PO-OSZP3-2016/045842-003/OH-Ďu zo
dňa 15.12.2016; fotokópia rozhodnutia č. OU-PO-OSZP3-2018/015749-003/OH-Ďu zo dňa 20.04.2018; Zmluva
o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 961/2020; Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Tekovská
ekologická č. 1000004, Mandátna zmluva zo dňa 4.4.2007; Prevádzkový poriadok zariadenia, ktorého súčasťou sú
aj opatrenia pre prípad havárie.
Pri predložení žiadosti bol uhradený správny poplatok v hodnote 11 € v zmysle položky 162 písmeno c/ 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
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 0, 951 41 Lužianky, Slovenská republika
Obec Bertotovce, Bertotovce 142, 082 35 Bertotovce, Slovenská republika
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