
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2022/017325-003

Košice
25. 11. 2022

Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, rozhodujúc v spojení s § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o
odpadoch) a v zmysle ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní) udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zberného dvora v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

pre žiadateľa: Obec Herľany, zastúpená starostom, Herľany 54, 044 45 Herľany

IČO: 00 324 183

pre prevádzku: Zberný dvor – EKODVOR Herľany, Herľany 49, 044 45 Herľany

1. Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch sa vzťahuje na nasledujúce druhy nebezpečných
a ostatných odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov, v znení neskorších právnych predpisov, kat. č.:

16 01 03 opotrebované pneumatiky O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 02 sklo O
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) O
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
vrátane prázdnych tlakových nádob N
20 01 10 šatstvo O
20 01 11 textílie O
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
20 01 25 jedlé oleje a tuky O
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20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
20 03 07 objemný odpad O
20 03 08 drobný stavebný odpad O

Ročná kapacita zariadenia – zberného dvora je cca 100,0 t/rok.

2. Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:
Zberný dvor – EKODVOR je umiestnený na obecných pozemkoch parc. č. 153/2 a 153/3 reg. C,
(parc. č. 366 reg. E) o výmere 1089 m² v k. ú. Herľany. Samotné nakladanie s odpadmi na prevádzke
EKODVOR Herľany spočíva v ich zbere, triedení a dočasnom zhromažďovaní do doby prepravy zmluvnou
spoločnosťou. Odpady do zberného dvora budú sústreďované občanmi obce. Po odvážení odpadov sa
oddelene zhromaždia v označených kontajneroch resp. v priestoroch EKO skladu. Ostatné a nebezpečné
odpady sú na prevádzke po prevzatí od fyzických osôb zaevidované, odvážené a zhromažďované v
kovových kontajneroch, v EKO sklade v zberných nádobách resp. na podlahovom rošte. Jednotlivé
kontajnery a EKO sklad sú označené nápisom označujúci druh odpadu, v prípade nebezpečných odpadov
aj identifikačným listom nebezpečného odpadu.

3. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 25. 11. 2027. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa
zrušuje rozhodnutie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-
KS-OSZP 2017/014362 zo dňa 27. 11. 2017.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Prevádzka je vybavená EKO skladom o rozmeroch 3 x 2,35 x 2,35 m s obsahom záchytnej vane o
objeme 450 litrov. Zariadenie je vybavené zbernými nádobami – vaňovými VKK kontejnermi v počte
7 ks na papier, sklo, plasty, kovy, drevo, viacvrstvové kombinované materiály, elektroodpad a drobný
stavebný odpad. Pneumatiky sú uložené na mieste na to určenom. Textílie sa ukladajú do plastového
kontajnera. Časť plochy zariadenia je vyčlenená na kompostovisko s ročnou produkciou neprevyšujúcou
10 ton. Manipulačné plochy zariadenia sú spevnené štrkodrvou s cementom, nepriepustné a
zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok Technicko- administratívne zázemie pre pracovníkov
tvorí UNIBUNKA. Sociálno-hygienické zázemie je zabezpečené mobilným WC s umývadlom. Po
nazhromaždení požadovaného množstva sa odpady expedujú zmluvnou spoločnosťou na zhodnotenie
resp. zneškodnenie.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
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Pracovník prevádzky je poučený o platných predpisoch bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri
práci. Na prevádzke platí zákaz vstupu všetkým nepovoleným osobám. Pracovník prevádzky pri práci
používa ochranný odev a pevnú pracovnú obuv. Obsluha zariadenia pozostáva z jedného zodpovedného
pracovníka. Zariadenie je vybavené umelým osvetlením, označené názvom a informačnou tabuľou. Mimo
prevádzkových hodín je oplotená prevádzka uzamknutá a monitorovaná kamerovým systémom.
Prevádzkový poriadok zariadenia je vypracovaný v zmysle ust. § 10 ods. 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Obsahuje technické požiadavky
prevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia (§ 97 ods. 3 písm. a) a b)
zákona o odpadoch).
Pre prevádzku je vypracovaný samostatný dokument „Opatrenia pre prípad havárie“, ktorý pojednáva
o podrobnostiach pri riešení havarijnej situácie pri možnom úniku, rozliatí a vysypaní nebezpečných
odpadov, vrátane elektroodpadu, o zodpovednosti riadiť odstraňovanie následkov havárie a popis
zdokumentovania havárie. Podrobnejšie opatrenia sú popísané v identifikačných listoch nebezpečných
odpadov, ktoré sú umiestnené na miestach manipulácie s odpadmi.
Areál zariadenia je označený, oplotený, uzatvárateľný vstupnou bránou ako ochrana pred odcudzením
odpadov, monitorovaný kamerovým systémom.

6. Podmienky súhlasu:

6.1. Žiadateľ je povinný pri zbere odpadov dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o
odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva dodržiavať povinnosti
z hľadiska prevádzkovania zberného dvora v zmysle ustanovení zákona o odpadoch.
6.2. Žiadateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadov odovzdaných na zbernom dvore.
6.3. Žiadateľ je povinný odobrať odpad od občanov drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene
zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom
nariadení obce.
6.4. Žiadateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber elektroodpadov prostredníctvom oprávnenej
spoločnosti na ďalšie spracovanie elektroodpadov držiteľom autorizácie.
6.5. Žiadateľ požiada o prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s nakladaním s odpadmi počas platnosti
súhlasu o vydanie zmeny súhlasu v zmysle zákona o odpadoch.
6.6. Pred ukončením činnosti je žiadateľ povinný zabezpečiť spracovanie predmetných odpadov
nachádzajúcich sa na uvedenej prevádzke oprávnenou spoločnosťou.

Odôvodnenie

Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 27. októbra 2022
doručená žiadosť žiadateľa – Obec Herľany, zastúpená starostom, Herľany 54, 044 45 Herľany IČO: 00
324 183 vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. d)
zákona o odpadoch, pre prevádzku: Zberný dvor – EKODVOR Herľany, Herľany 49, 044 45 Herľany.
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KS-OSZP
2022/017325-002 zo dňa 07. 11. 2022 oznámil začatie správneho konania, pričom nariadil ústne
pojednávanie a miestne šetrenie. Na ústnom pojednávaní bol žiadateľ oboznámený s podkladmi
rozhodnutia v zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
právnych predpisov.

Z podkladov žiadosti vyplýva, že na predmetnej prevádzke sa bude uskutočňovať zber odpadov
uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

K žiadosti žiadateľ predložil v zmysle ust. § 22 Vyhl. č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov:

1. identifikačné údaje žiadateľa,
2. sídlo zariadenia na zber odpadov,
3. zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
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4. rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
5. spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
6. opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
7. technické údaje o zariadení,
8. bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti,
9. opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku,
10. prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov,
11. kópiu zmluvy o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-
OD-20-1955_SZ uzatvorenú medzi: KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice a objednávateľom: Obec
Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany zo dňa 03. 11. 2020,
12. kópiu zmluvy o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 04/2013 uzatvorenú medzi: H+EKO, spol. s. r.
o., Spišské námestie 3, 040 12 Košice a príjemcom služby: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany
zo dňa 24. 01. 2013,
13. kópiu zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenú medzi:
NATUR-PACK a. s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava a obcou: Obec Herľany, Herľany 54, 044 45
Herľany zo dňa 27. 05. 2016,
14. kópiu zmluvy o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA uzatvorenú
medzi: ELT Management Company Slovakia s. r. o., Vajnorská 171/A, 831 04 Bratislava a obcou: Obec
Herľany, Herľany 54, 044 45 Herľany,
15. kópiu rozhodnutia č. OU-KS-OSZP-2017/014362, vydaného Okresným úradom Košice- okolie,
odborom starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice zo dňa 27. 11. 2017,
16. kópiu rozhodnutia č. OU-KS-OSZP-2021/004093-19, vydaného Okresným úradom Košice- okolie,
odborom starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice, zo dňa 19. 05. 2010 v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

V súlade s ust. § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať
zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie dôkladne posúdil predmetné
podanie, zistil presne a úplne skutkový stav veci a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na
Okresnom úrade Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané
odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Obec Herľany, Herľany 54, 044 45  Herľany, Slovenská republika


