odbor starostlivosti o životné prostredie
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo: OU-SK-OSZP-2018/004313-002

Svidník 19. 09. 2018

ROZHODUTIE
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie ako 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
v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 104 ods. 1
písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe
vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje
súhlas
pre žiadateľa:
Obchodné meno: FEEGA, s.r.o.
Sídlo:
Mudroňova 31, 040 01 Košice
IČO:
36 600 938
v zmysle § 97 ods.1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie nasledujúcich druhov odpadov, zaradených podľa
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktorými sa
v zariadení bude nakladať:
Kat.č.
druh odpadu
17 04 11 – káble iné ako 17 04 10

kategória
O

Druhy odpadov, ktoré budú vznikať po zhodnocovaní odpadov:
Kat.č.
druh odpadu
kategória
19 12 02 – železné kovy
O
19 12 03 – neželezné kovy
O
19 12 04 – plasty a guma
O
19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
O
Strana 1 rozhodnutia číslo OU-SK-OSZP-2018/004313-002

Určenie miesta nakladania: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce č. 51, 087
01 Giraltovce
Spôsob nakladania s odpadmi: Zhodnocovanie činnosťou:
R 12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11
R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku) uvedených v prílohe č.1 zákona o odpadoch
Ďalšie podmienky súhlasu:
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať podľa predloženého
prevádzkového poriadku,
- v prípade akýchkoľvek zmien (legislatívnych, organizačných, technických a pod.)
v prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie
odpadov upraviť prevádzkový
poriadok a tento predložiť tunajšiemu úradu na schválenie,
- osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním
tohto súhlasu nedotknuté.
Platnosť súhlasu:
Súhlas vydáva tunajší úrad na dobu určitú, t.j. 19.09.2023, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho
zmenu, zánik alebo zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.
Odôvodnenie
Podaním zo dňa 21.08.2018 požiadala spoločnosť FENEGA, s.r.o., Mudroňova 31,
040 01 Košice Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, o udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov –
rozoberanie káblov v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce 51, 087
01 Giraltovce.

-

-

V prílohe žiadateľom bolo doložené:
rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo:
OU-SK-OSZP-2018/004312-004 zo dňa 14.09.2018, ktorým bol udelený súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre žiadateľa s platnosťou do
14.09.2023,
výpis z obchodného registra OS Košice I. vložka č. 17440/V k dátumu 16.04.2018,
ktorého aktuálnosť bola overená zamestnancom OVM k dátumu 19.09.2018,
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – rozoberanie káblov zo
dňa 19.07.2018.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva preskúmal podanie žiadateľa a ním
predložené doklady pre uvedené konanie a konštatuje, že predložený prevádzkový poriadok
na zhodnocovanie odpadov obsahuje požadované údaje podľa § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený správny poplatok vo výške 11 eur
v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov podľa položky č. 162 písm. e), ktorý žiadateľ uhradil potvrdením o úhrade
správneho poplatku, vydaného Slovenskou poštou a.s. eKolkom z kiosku OÚ Svidník (viď
doklad ID: A79-140918-008 v spise).
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Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti
o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatnosti.

Rozhodnutie sa doručí
1. FENEGA, s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice

a vedomie
1. SIŽP, Rumanova 14, 040 53 Košice
2. Pre spis

Ing. Iveta Sluťaková
vedúca odboru
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