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OKRES Y RAD KOSICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Komenského 52, 041 26 Košice
Číslo: OC-KE-OSZP2-2013/00204 Košice, 03.12.2013

ROZHODNUTIE

wJ'esny ura OSlce, o or arostlivosti o životné prostredie (d'alej len "OÚ Košice") ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení
§ 4 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, v spojení so zákonom
Č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v spojení s § 70 písm. p) a podľa § 7 ods.l písm. f) zákona Č. 223/200 l 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 dáva

súhlas

pre žiadateľa:
Kol'ajové a dopravné stavb)' s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 31 721 401

na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov
v zmysle prílohy Č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 -úprava odpadov určených na
spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11.

Súhlas sa udeľuje od právoplatnosti tohto rozhodnutia do 01.12.2018.

Odôvodnenie

Spoločnost! Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, Košice požiadala listom č.
200112013 zo dňa 18.11.2013, doručeným dňa 20.11.2013 OÚ Košice o vydanie súhlasu na
vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných
odpadov v zmysle prílohy Č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 -úprava odpadov určených na
spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11 podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.

K žiadosti bol doložený prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie
ostatných odpadov, ktorý je spracovaný v súlade s § 27 vyhlášky MŽP SR Č. 310/2013 Z. z.,
z 18.09.2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, Košice, IČO: 31 721 40 l,
má OÚ Košice vydaný súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením
v zmysle prílohy Č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 -úprava odpadov určených na
spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11, číslo rozhodnutia OU-KE-OSZP2-20 13/00203 zo
dňa 03.12.2013.
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OÚ Košice po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona Č. 71/1967
.Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Košice, od-
bor 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 preskúmateľné súdom podľa osobitných zákonov.

Ing. Milan M u r í n
vedúci/ odboru

Doručuje sa :
11Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23,04001 Košice

Na vedomie:
II Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
21 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP,

Komenského 52, 041 26 Košice
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OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Komenského 52, 041 26 Košice
Císlo: OU-KE-OSZP2-2014/011016 Košice, 25.03.2014

~OZHODNUTIE

Okresný úrad Košice, ~ r starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ Košice") ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení
§ 4 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 v spojení s § 70 písm.
p) a podľa § 75 ods. l písm. a) bodu 2 zákona č. 223/2001 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

men í

rozhodnutie OÚ Košice č. OU-KE-OSZP2-2013/00204 zo dňa 03.12.2013, ktorým bol podľa § 7
ods. l písm. f) zákona o odpadoch vydaný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov v zmysle prílohy č. 2 zákona o
odpadoch činnosťou R12 +úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až
R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) pre žiadateľa

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice,
IČO: 31 721 401

vo výrokovej časti takto:

"činnosť R12 -úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností Rl až R11"

nahrádza:

"činnosťou RS- recyklácia alebo spätné získanie iných ako anorganických materiálov"

Ostatné časti rozhodnutia Č. QU-KE-OSZP2-2013/00204 zo dňa 03.12.2013 ostávajú
nezmenené.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Č. OU-KE-OSZP2-2013/00204 zo
dňa 03.12.2013.

Odôvodnenie

Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, Košice požiadala OÚ
Košice listom č. 397/2014 zo dňa 17.03.2014, doručeným dňa 18.03.2014, o zmenu rozhodnutia
č. OU-KE-OSZP2-2013/00204 zo dňa 03.12.2013, ktorým bol podľa § 7 ods.1 písm. f) zákona
o odpadoch vydaný súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhod-
nocovanie ostatných odpadov v zmysle prílohy č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 -úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R l až R ll.
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K žiadosti bol doložený prevádzkový poriadok mobilného zariadenia na zhodnocovanie
ostatných odpadov, ktorý je spracovaný v súlade s § 27 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Košice, má OÚ Košice vydaný
súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadenim v zmysle prílohy č. 2
zákona o odpadoch činnosťou R5 - recyklácia alebo spätné získanie iných ako anorganických
materiálov rozhodnutím č. OU-KE-OSZP2-20l4/01l0l4 zo dňa 21.03.2014, ktorým bolo
zmenené rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2013/00204 zo dňa 03.12.2013 .

OÚ Košice po preskúmani predloženého prevádzkového poriadku rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konani v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Košice, od-
bor 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 preskúmateľné súdom podľa osobitných zákonov.

log. Mila M u r í o
v dúci odboru

Doručuje sa :
1/ Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23,040 Ol Košice,

Na vedomie:
II Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
21 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek životného

prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice


