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Rozhodnutie
o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Výrok
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva v zmysle § 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 a podľa § 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 zákon o odpadoch),
na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej správny poriadok) vo veci žiadosti TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01
Bratislava, o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov takto
rozhodol:
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona o odpadoch udeľuje pre držiteľa odpadu, firmu
TSR Slovakia, s.r.o. IČO : 47258811
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „TSR Slovakia, s.r.o. Bratislava,
prevádzka Poprad – odpady z plastu a papiera”.
V zariadení sa zhodnocujú odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z. (ďalej Katalóg odpadov), nasledovne:
Číslo Názov odpadu Kategória
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
07 02 13 odpadový plast O
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 obaly z plastov O
16 01 19 plasty O
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 04 plasty a guma O
20 01 01 papier a lepenka O
20 01 39 plasty O
Miesto nakladania s odpadmi:

ul. Slovenského odboja 15, Poprad, priemyselný areál, p.č. 2454/19, 2454/10, 2454/11, 2454/41, k.ú. Poprad
(vlastník PaedDr. Ladislav Hrivko – SLOVKRED, s.p., Poprad).
Spôsob nakladania s odpadmi:
Zhodnocovanie odpadov činnosťou R 12, R 13.
Kapacita zariadenia: 4 900 t/rok.
Súhlas sa udeľuje do: 02.12.2026.
Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
2. Držiteľ odpadu je povinný oznámiť v lehote 30 dní tunajšiemu úradu všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom
pre zmenu alebo zrušenie súhlasu.
3. Osobitné predpisy, ako aj ďalšie ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
Odôvodnenie
Dňa 13.09.2021 podal a v dňoch 21.10.2021, 04.11.2021 doplnil držiteľ odpadu, firma TSR Slovakia, s.r.o.,
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, na tunajší úrad žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov „TSR Slovakia, s.r.o. Bratislava, prevádzka Poprad – odpady z plastu a
papiera”. Zariadenie je umiestnené v priemyselnom areáli v Poprade, Ulica Slovenského odboja 15, na prenajatých
nehnuteľnostiach vlastníka PaedDr. Ladislav Hrivko – SLOVKRED s.p., Poprad. V zariadení sa zhodnocujú odpady
z plastu a papiera činnosťou R12, R13 za použitia hydraulického paketovacieho lisu PL 12-7804. Výsledkom procesu
zhodnocovania je objemovo zmenšený upravený odpad z plastu a papiera odovzdávaný zmluvným odberateľom na
ďalšie spracovanie.
Na prevádzkovanie uvedeného zariadenia udelil Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie,
súhlas rozhodnutím číslo OU-PP-OSZP-2021/017995-06-JP zo dňa 02.12.2021.
Prevádzkový poriadok je vypracovaný podľa požiadaviek § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
Na základe týchto skutočností, po preskúmaní všetkých predložených dokladov a vykonanom šetrení rozhodol
správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol podľa položky 162 písm. e) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený formou Potvrdenia o úhrade správneho poplatku v hodnote 11 Eur.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku je možné v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
tohto rozhodnutia podať odvolanie na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Odvolacím
orgánom je Okresný úrad Prešov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Ing. Jozef Slovík
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10228

Doručuje sa
TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
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Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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