OKRESNÝ ÚRAD SVIDNÍK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Svidník

OU-SK-OSZP-2021/003793-004

16. 09. 2021

Rozhodnutie
Súhlas v zmysle § 97 ods.1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
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: FENEGA, s.r.o.
Sídlo: Mudroňova 31, 040 01 Košice
IČO: 36 600 938
v zmysle § 97 ods.1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.
Spôsob nakladania s odpadmi: Zhodnocovanie činnosťou:
R 4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
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
Súhlas sa vzťahuje na prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 4 a R 13
nasledujúcich druhov odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov:
Kat.č. druh odpadu kategória
02 01 10 – odpadové kovy O
10 03 16 – peny iné ako uvedené v 10 03 15 O
12 01 01 – piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 – piliny a triesky z neželezných kovov O

12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov O
12 01 13 – odpady zo zvárania O
15 01 04 – obaly z kovu O
15 01 05 – kompozitné obaly O
15 01 06 – zmiešané obaly O
16 01 12 – brzdové platničky a obloženia iné ako v 16 01 11 O
16 01 17 – železné kovy O
16 01 18 – neželezné kovy O
17 04 01– meď, mosadz, bronz O
17 04 02 – hliník O
17 04 03 – olovo O
17 04 04 – zinok O
17 04 05– železo a oceľ O
17 04 06 – cín O
17 04 07 – zmiešané kovy O
17 04 10 – káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 01 02 – železné materiály odstránené z popola O
19 10 01 – odpady zo železa a ocele O
19 10 02 – odpad z neželezných kovov O
19 12 02 – železné kovy O
19 12 03 – neželezné kovy O
20 01 04 – obaly z kovu O
20 01 40 – kovy O
20 01 04 01 - meď, mosadz, bronz 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
Súhlas sa vzťahuje na prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 12 a R 13
nasledujúcich druhov odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov:
16 02 13 - vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15 O
17 04 09 – kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 04 10 – káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 04 11 – káble iné ako 17 04 10 O
Určenie miesta nakladania: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce č. 51, 087
Giraltovce
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. 14.09.2026, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo
zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.
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Odôvodnenie
Podaním evidovaným dňa 17.08.2021 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 činnosťou R4, R12 a R13 v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
Kračúnovce 51, 087 01 Giraltovce.
V prílohe žiadateľom bolo doložené:
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa 10.06.2021.
Dňa 16.9.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné
prostredie číslo OU-SK-OSZP-2021/003795-006 zo dňa 14.09.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R4 a R13 pre žiadateľa s platnosťou do 14.09.2026.
Dňa 16.9.2021 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné
prostredie číslo OU-SK-OSZP-2021/003792-006 zo dňa 14.09.2021, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 pre žiadateľa s platnosťou do 14.09.2026.
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.
Správny poplatok bol zaplatený v hodnote 5,50 eur v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov podľa položky č. 162 písm. e) na základe elektronického podania, ktorý žiadateľ uhradil
prevodným príkazom.
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.
Ing. Iveta Sluťaková
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10275

Doručuje sa
FENEGA, s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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