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

Svidník

OU-SK-OSZP-2021/003795-006

14. 09. 2021

Rozhodnutie
Súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie 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 pre žiadateľa:
Obchodné meno: FENEGA, s.r.o.
Sídlo: Mudroňova 31, 040 01 Košice
IČO: 36 600 938
I. u d e ľ u j e s ú h l a s
v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie 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. názov 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
Určenie miesta nakladania: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce č. 51, 087
01 Giraltovce
Spôsob nakladania s odpadmi: Zhodnocovanie činnosťou:
R 4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
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
Kapacita zariadenia: pre odpady kategórie ostatný – 20 000 t/r
pre kat.č. 17 04 10 – N – 50 t/r
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Dovezený kovový odpad sa po zaevidovaní a zistení hmotnosti vyloží na spevnenej ploche určenej na príjem
materiálu. Z odpadu sa odoberú vzorky a určí sa percentuálna výťažnosť jednotlivých typov materiálu. V prípade
materiálu na výrobu kovových brikiet sa odoberie vzorka, tá sa pretaví v piecke a určí sa chemické zloženie kovových
triesok a spôn. Po odsúhlasení percentuálnej vyťaženosti s dodávateľom sa materiál uvoľní do procesu spracovania.
Na spracovanie sa používajú strihacie nožnice, lis na kovové brikety, drvička kovových triesok a špôn, lis na kovové
materiály, ručné náradie a ručné elektrické náradie.
Preprava odpadov bude vykonávaná vozidlami zmluvne zabezpečenými spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie na
prepravu odpadov.
Pracovisko je pre potreby zhodnocovania odpadov vybavené priestormi a zariadeniami, ktoré sú rozdelené na:
# PRIESTOR NA VÁŽENIE ODPADOV – VÁHA
# PRIESTOR NA SKLADOVANIE PRIJATÉHO ODPADU VONKAJŠÍ
# PRIESTOR NA SKLADOVANIE PRIJATÉHO ODPADU VNÚTORNÝ
# PRIESTOR NA SPRACOVANIE NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
# PRIESTOR NA SPRACOVANIE VYRADENÝCH ZARIADENÍ ALEBO ICH ČASTÍ
# PRIESTOR SKLADOVANIA DRUHOTNÝCH VÝROBKOV A SUROVÍN
# SKLAD SUROVÍN A NEBEZPEČNÝCH LÁTOK VNÚTORNÝ
# PRIESTOR ÚDRŽBY
# MANIPULAČNÉ ZARIADENIA
# LISOVACIE ZARIADENIE
# VÁŽIACE ZARIADENIA
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Opis technologického postupu:
Pred jednotlivým procesom zhodnocovania odpadov budú odpady z plochy uskladnenia presunuté do priestoru
zhodnocovania odpadov, kde pracovníci budú podľa spôsobu zhodnocovania odpadov jednotlivé odpady
pripravovať na zhodnotenie činnosťou R4.
Technologický postup zhodnocovania odpadov činnosťou R4 je založený na recyklácii odpadov v priebehu
niekoľkých operácií, pričom výstupom z tohto procesu zhodnocovania nie je odpad, ale materiál alebo surovina, s
ktorou sa bežne obchoduje a slúži ako vstupná surovina v zlievarenskom a metalurgickom priemysle.
Proces prípravy, spracovania jednotlivých materiálov a lisovania brikiet pozostáva z odstredenia emulzie v prípade
kovových odpadov, ktoré sú znečistené emulziou, drvenia odpadov, t.j. kovových triesok a kúskov, mixovania
kovových triesok, kúskov, špôn a lisovania kovov do podoby brikiet.
Na tento účel sa používajú tieto technológie:
- Odstredivka
- Zariadenie na drvenie kovových triesok a kúskov
- Zariadenie na mixovanie kovových triesok, kúskov a spôn
- Zariadenie na strihanie kovových materiálov
- Násypky na dávkovanie materiálu
- Zariadenie na lisovanie kovových brikiet
- Váha na váženie kovových brikiet
- Kovový regál na skladovanie hotových výrobkov
- Balička na balenie paketov na palety
- Zariadenie na sitovanie jemných častíc a belenie do big-bagov
- Násypky na balenie materiálov do big-bagov
- Sušička na určovanie vlhkosti materiálu
- Spektrálny analyzér na určenie chemického zloženia materiálu
- Váhy
- Zariadenie na odlievanie vzoriek
- Linka na čistenie emulzie.
Zariadenie na čistenie emulzie
V procese zhodnocovania kovov činnosťou R4 do podoby brikiet vznikajú pri odstreďovaní odpadov a pri lisovaní
kovových brikiet odpady (emulzie), ktoré budú následne čistené na linke určenej na čistenie emulzií (tekutina
obsahujúca vodu, prach a výluh z ochrannej vrstvy kovov). Výstupmi z tejto linky budú voda vhodná na vypustenie
do kanalizácie a kal, ktorý bude odovzdávaný na zneškodnenie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s takýmto
odpadom.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Všeobecné povinnosti zamestnancov:
- zúčastniť sa všetkých požadovaných školení,
- udržiavať zariadenie celého areálu v čistote a poriadku,
- hlásiť poruchy nadriadenému,
- dbať na dodržiavanie vodohospodárskych opatrení a opatrení na ochranu ŽP,
- v zamestnaní používať ochranné pomôcky a ochrannú obuv.
Základné požiadavky bezpečnosti a hygieny pri práci:
- pred nástupom a počas zamestnania je prísny zákaz používať alkoholické nápoje,
- mať k dispozícii na pracovisku lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci,
- zákaz sušenia odevov, zákaz odkladania horľavých materiálov na teplých povrchoch vykurovacích telies,
- čistiacu bavlnu a znečistené pracovné prostriedky odkladať do určených nádob,
- priestory skladov odpadov udržiavať v čistote,
- denne prevádzať vizuálnu kontrolu skladovacích kapacít.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení prevádzkovania uvedeného zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný
zabezpečiť zhodnotenie, prípadne zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky a
ktorý vznikne prípadnou demontážou zariadenia u oprávnenej organizácie.
Ďalšie podmienky súhlasu:
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- 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,
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva s
požadovanými údajmi podľa súčasne platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
- priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu
vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku,
- do zariadenia na zhodnocovanie odpadov možno odpad prevziať len podľa určených podmienok podľa súčasne
platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
- zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku,
- prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa súčasne
platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve,
- na prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzťahujú evidenčné a ohlasovacie povinnosti,
- zabezpečiť váženie prijímaných odpadov na certifikovanej váhe,
- zabezpečiť plnenie povinností, ktoré sú uvedené v čl. 3 a čl.4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31.marca 2011,
- pre každú zásielku kovového šrotu bude výrobcom dodané vyhlásenie o zhode,
- výrobca bude archivovať kópiu vydaného vyhlásenia o zhode minimálne počas obdobia jedného roka od dátumu
jeho vydania,
- zmenou prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov stráca vydaný súhlas platnosť,
- tento súhlas nenahrádza súhlasy a vyjadrenia vydávané na základe iných právnych predpisov.
Platnosť súhlasu:
Súhlas vydáva tunajší úrad na dobu určitú, t.j. do 14.09.2026, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo
zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.
II. z r u š u j e
podľa § 114 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti
o životné prostredie číslo OU-SK-OSZP-2019/005088-008 zo dňa 30.10.2019 menené rozhodnutím č. OUSK-OSZP-2020/004251-006 zo dňa 16.10.2020, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov pre žiadateľa.

Odôvodnenie
Podaním evidovaným zo dňa 17.08.2021 požiadala spoločnosť FENEGA, s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov. Jedná sa o zariadenie na zhodnocovanie odpadov uvedených vo výrokovej časti činnosťou
R 4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín a 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 s ročnou kapacitou pre odpady kategórie ostatný – 20 000 t/r a pre kat.č. 17 04 10 – N – 50 t/
r v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov Kračúnovce 51, 087 01 Giraltovce. Dovezený kovový odpad
sa po zaevidovaní a zistení hmotnosti vyloží na spevnenej ploche určenej na príjem materiálu. Z odpadu sa odoberú
vzorky a určí sa percentuálna výťažnosť jednotlivých typov materiálu. V prípade materiálu na výrobu kovových
brikiet sa odoberie vzorka, tá sa pretaví v piecke a určí sa chemické zloženie kovových triesok a spôn. Po odsúhlasení
percentuálnej vyťaženosti s dodávateľom sa materiál uvoľní do procesu spracovania. Na spracovanie sa používajú
strihacie nožnice, lis na kovové brikety, drvička kovových triesok a špôn, lis na kovové materiály, ručné náradie a
ručné elektrické náradie.
Preprava odpadov bude vykonávaná vozidlami zmluvne zabezpečenými spoločnosťami, ktoré majú oprávnenie na
prepravu odpadov.
V prílohe žiadateľom bolo doložené:
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa 10.06.2021,
- opatrenia pre prípad havárie zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo dňa 16.08.2021, ktoré sú súčasťou žiadosti
o udelenie príslušného súhlasu,
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- certifikáty za zavedený systém manažérstva podľa normy ISO a nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011 spoločnosti
FENEGA, s.r.o.,
- vyhlásenie o zhode s kritériami pre prípad, keď šrot prestáva byť odpadom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia
EU č. 333/2011 zo dňa 18.08.2019,
- rozhodnutie MŽP SR č. 7463/2021-6.6/dh 30882/2021 zo dňa 23.06.2021 vydané v zisťovacom konaní podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
- odborný posudok vo veciach odpadov vypracovaný RNDr. Blankou Kiripolskou, Bratislava, číslo osvedčenia o
odbornej posudkovej spôsobilosti 02/12/P-3.3 z augusta 2021 k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SKOSZP-2019/005088-008 zo dňa 30.10.2019, menené rozhodnutím č. OU-SK-OSZP-2020/004251-006 zo dňa
16.10.2020, ktorým bol vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R4 a R13,
- zmluva o nakladaní s komunálnymi odúadmi uzavretá medzi žiadateľom a obcou Kračúnovce zo dňa 16.04.2021,
- výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I k dátumu 09.09.2021, oddiel:Sro, vložka číslo: 1740/V.
Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti oznámil listom číslo OU-SKOSZP-2021/003795-004 zo dňa 20.08.2021 začatie konania v uvedenej veci a zvolal ústne pojednávanie na deň
09.09.2021 za účasti žiadateľa a zástupcu obce Kračúnovce, na území ktorej sa predmetné zariadenie nachádza.
Zástupca obce Kračúnovce vyjadril súhlas k predmetnému udeleniu požadovaného súhlasu a nevzniesol žiadne
pripomienky, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.
Pôvodné rozhodnutie Okresného úradu Svidník, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-SKOSZP-2019/005088-008 zo dňa 30.10.2019, menené rozhodnutím č. OU-SK-OSZP-2020/004251-006 zo dňa
16.10.2020, ktorým bol vydaný súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R4 a R13 s dobou platnosti do
30.10.2024 sa zrušuje, nakoľko došlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie tohto súhlasu.
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. c) 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
(správny poriadok) 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
Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce, Slovenská republika

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