
OBVODNÝ r RAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE
Adlerova Č. 29, 1.140 22 Košice

Č. ŠSOH - 2010/00459 - 3 Košice. 19.02.2010

R O Z H O-D -'lfTTE

- Obvodny urad životného prostredia Košice, odbor kvality životného prostredia;t.~.t
správa odpadového hospodárstva, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa
zákona NR SR Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov podľa § 71 písm. n/
zákona NR SR č. 223/200 l Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov /d'alej len zákon o odpadoch! a v zmysle ustanovení zákona Č.

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorš Ich právnych predpisov, udeľuje:

súhlas

podľa § 7 ods. 1 písm. dl zákona o odpadoch - na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

pre žiadateľa:
Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Kr-vá 23, 040 01 Košice, IČO: 31 721401,

pre prevádzku:
Recyklačná základňa Košice- Barca.

1. Súhlas sa vzťahuje na nasledujúce druhy odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR Č.

284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov:

katalógové číslo - názov druhu odpadu, kategória odpadu----~----------------------
01 0408 - odpadový štrk a drvené horniny iné (ko uvedené v 01 0407, O-ostatný
10 02 01 - odpad zo spracovania trosky, O
10 02 02 - nespracovaná troska, O
17 O l 01 - betón, O
17 O l 02 - tehly, O
17 O] 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 1701 06, O
17 03 02- bitúmenové zmesi iné ako uvedené \ 17 03 01, O
170504 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 1705 03, O
1705 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 1705 07, O
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a

170903, O

2. Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:

Recyklačná základňa Košice - Barca je situovaná južne od železničnej stanice Barca,
v priestore medzi traťovou koľajou Košice - Barca a železničnou vlečkou spoločnosti
Železničné stavby a.s., cca 5 km od centra mesta Košice. Areál Recyklačnej základne je
umiestnený mimo hranice zastavaného územia obce Barca.
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Po prevzatí, vstupnej kontrole sa odpady prevažne stavebného charakteru dočasne
zhromažďujú na vyhradených miestach areálu prevádzky - roztriedené na jednotlivé druhy, t.j.
odpadové kameni vo, tehla, betón, stavebné zmesi, materiál z demolácií vozoviek a pod ..
Pomocou elektromagnetu sa vytriedia železné odpady, prevedie sa ručný výber dreva, plastov.
Takto pretriedený, prípadne upravený stavebný odpad sa zhodnocuje na mobilnom
recyklačnom zariadení, ktoré prevádzkuje žiadateľ na základe súhlasu udeleného podľa § 7 ods.
1 písm. hl zákona o odpadoch - na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením činnosťou
R5. .

3. Súhlas sa dáva na dobu určitú: do 15.02.2013.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Recyklačná základňa Košice-Barca má rozlohu 19626 m-. Kapacita uloženia
stavebného odpadu resp. recyklátov je cca 20000 m", Recyklačná základňa je napojená na
cestnú sieť prostredníctvom účelovej komunikácie z Podnikateľskej ulice. Manipulačné plochy
areálu sú nespevnené, s ich čiastočným spevnením sa uvažuje v rámci výstavby II. etapy
v budúcom roku. Stavebný odpad sa skladuje ako voľne sypaný, oddelene, podľa jednotlivých
druhov (betóny, zemina, kamenivo, bitúmeno 6 zmesi apod.). Areál Recyklačnej základne
Košice-Barca je oplotený v dížke 430 m, oplotenie pozostáva z oceľovej siete a z betónových
železných stlpikov. areáli Recyklačnej základne sa nachádzajú 3 unimobunky, ktoré slúžia
ako kancelária, sprchy, umyvárka, WC a šatňa pr zamestnancov. V rámci II. etapy výstavby sa
uvažuje so zriadením úložných betónových boxov pre uloženíeľeCYkláto~ a vybudovanie
cestnej váhy. V súčasnosti sa váženie pŕijimaných stavebných odpadov realizuje

'prostredníctvom váh, zabudovaných v strojnýchrariadeniach (nakladače. drviče, triediče), resp.
sa hmotnosť určí podľa nosnosti konkrétneho typu motorového vozidla.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Areál základne je oplotený, uzamykateľný, zabezpečený strážnou službou, v noci
osvetlený. Na prístupovej ceste do areálu Recyklačnej základne sú umiestnené tabule so
zákazom vstupu nepovolaným osobám. Pracovníci sú vybavení ochrannými pracovnými
prostriedkami. Zamestnanci prevádzky sú v záume bezpečnosti a ochrany zdravia a životného
prostredia povinní dodržiavať podmienky bezpečnosti práce uvedené v prevádzkovom
poriadku zariadenia, ktorý je uložený na určenom, dostupnom mieste prevádzky. Za
dodržiavanie bezpečnosti a hygieny práce ie zodpovedný technický dozor - určený
zamestnanec prevádzky.

6. Podmienky súhlasu:

6.1. Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na
zber odpadov v zmysle ustanovení zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na
úseku odpadového hospodárstva.

6.2. Pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov je žiadateľ povinný zabezpečiť
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov nachádzajúcich sa na uvedenej prevádzke.
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6.3. Žiadateľ požiada v prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s nakladaním s odpadmi
počas platnosti súhlasu o vydanie zmeny súhlasu v zmysle zákona o odpadoch.

6.4. Žiadateľ na predmetnej prevádzke dočasne zhromažd'uje vstupné odpady za účelom ich
zhodnocovania na mobilnom zariadení.

7. Tento súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle zákona o
odpadoch nenahrádza súhlas podľa iných os bitných právnych predpisov (napr. vodný
zákon, stavebný zákon, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o ochrane zdravia ľudí ap.).

Odôvodnenie:

Žiadateľ - spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01
Košice, IČO: 31 721 401, podal na Obvodný úrad životného prostredia Košice, dňa 04.02.2010,
žiadosť vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, pre prevádzku
Recyklačná základňa Košice - Barca.

Obvodný úrad životného prostredia Košice, oznámil začatie správneho konania a
nariadil ústne pojednávane spojené s miestnou obhliadkou, listom Č. ŠSOH-2010100459-2, zo
dňa 05.02.2010. Ústne pojednávane spojené s miestnou obhliadkou sa uskutočnilo dňa
16.02.20 l O, z ktorého je spisaná zápisnica. Účastník konania - Meste.' Košice /príslušná obec/,
na základe predložených podkladov nevzniesol nárnietky voči udeleniu predmetného súhlasu.

Z podkladov zápisnice a výsledkov miestnej obhliadky prevádzky zberne vyplýva, že
nakladanie so stavebnými odpadmi spočíva v icl: zbere - dočasnom zhromažďovaní, triedení na
účel ich zhodnotenia na mobilnom zariadení, ktoré prevádzkuje žiadateľ, na základe súhlasu
vydaného Krajským úradom životného prostredia Košice podľa § 7 ods. 1 písm. h/ zákona
o odpadoch. Stavebné odpady sa zhodnocujú na tomto zariadení činnosťou R5 - Recyklácia
alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

K žiadosti žiadateľ predložil:

II Kópiu Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, spoločnosti Koľajové a
dopravné stavby s.r.o. Košice, odd.: Sro, vl.č.: 7349/V, deň zápisu: 12.02.1996;
21 Prevádzkový poriadok Recyklačnej základne Košice - Barca;
31 Kópie rozhodnutí č.2008/00138 - súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným
zariadením činnosťou R5 a č.2008/00 150 - súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zo dňa 04.02.2008, vydaných Krajským
úradom životného prostredia Košice;
4/ Kópie Výpisov z katastra nehnuteľností --listov vlastníctva Č. 2580,2581, 2582;
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Ka základe predložených podkladov. miestnej obhliadky. Obvodný úrad životného
prostredia Košice. odbor kvality životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva,
rozhodol tak. ako je to uvedené '·0 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

p o u Č f' nie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších právnych predpisov na Obvodnom úrade
životného prostredia Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 15 dni odo dňa doručenia
rozhodnutia. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Podľa položky 162 písm. CIJ sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.14511995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov, bol správny poplatok
zaplatený vo výške 9,5 € formou kolkových známok.

Mgr. Peter-semvaldský
prednosta

Doručuje sa:
II Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23,040 Ol Košice.
2/ Mesto Košice, oddelenie výstavby a životného prostredia, Tr. S_rP 48/A, 040 11 Košice.
Na vedomie:
11 SI ŽP - Inšpektorát odpadového hospodárstva, Rurnanova 14, 04001 Košice.
2/ Krajský úrad životného prostredia, Komenského 52, 040 01 Košice.
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OKRESNY URAD KOSICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP3-2015/042082 - 3 Košice 26.11.2015

Rozhodnutie
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "okresný

úrad"), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §
5 ods. 1 zákona Č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodujúc v súlade s § 71
písm. n) zákona Č. 22312001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a zákonom Č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny
poriadok")

mení

v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch rozhodnutie bývalého
Obvodného úradu životného prostredia Košice Č. ŠSOH-2010/00459-3 zo dňa 19.02.2010,
ktorým bol udelený podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch súhlas na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov pozmenené rozhodnutím bývalého Obvodného úradu životného
prostredia Košice Č. ŠSOH 2012/02960-3 zo dňa 10.12.2012 pre žiadatel'a:

Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 31 721401,

pre prevádzku:
Recyklačná základňa Košice - Barca,

vo výrokovej časti nasledovne:

1/ V bode Č. 3 predlžuje dobu platnosti súhlasu do 14.02.2021.

2/ Bod Č. 4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

mení nasledovne:

Recyklačná základňa Košice - Barca má rozlohu 19626 m'. Okamžitá kapacita
zariadenia na zber odpadov je cca 150 000 t. Prístup na Recyklačnú základňu je zabezpečený
dvoma spôsobmi a to cestnou a železničnou dopravou. Cestná doprava je z Podnikateľskej
ulice a po účelovej komunikácii priamo do areálu Recyklačnej základne cez vstupnú bránu.
Železničná doprava je zabezpečená zo železničnej stanice Barca priamo do areálu
Recyklačnej základne po vlastnej železničnej vlečke t.j. po koľaji, ktorá končí zarážadlom.
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. Č. OU-KE-OSZP2-20l3/00203 zo dňa 03.12.20l3 a OU-KE-OSZP3-201 4/0 11014 zo
. 25.03.2014 (súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a jeho zmena);

I Kópie právoplatných rozhodnutí bývalého Obvodného úradu životného prostredia
Košice Č. ŠSOH-2010/00459-3 zo dňa 19.02.2010 a ŠSOH 2012/02960-3 zo dňa 10.12.2012;

Na základe uvedenej žiadosti, predložených podkladov a výsledku miestnej obhliadky
okresný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Žiadatel' v zmysle položky Č. 162 písm. s) Sadzobníka správnych poplatkov zákona
NR SR Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil
správny poplatok vo výške 4,0 € nominálnym e - kolkom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho
poriadku na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52,
041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané
odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom podľa osobitných zákonov.

Ing. an Murín
ved ci odboru

Rozhodnutie sa doručí:
1. Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice;
2. Mesto Košice, oddelenie VISÚ a ŽP, Tr. SNP 48/A, 040 II Košice.

Na vedomie - po nadobudnutí právoplatnosti:
1. Slovenská inšpekcia ŽP, IOH, Rumanova 14,04001 Košice.


