OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Poprad

OU-PP-OSZP-2021/017992-007

02. 12. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber 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 firmy TSR Slovakia, s.r.o., Röntgenova 28,
851 01 Bratislava, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov takto
rozhodol:
podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch udeľuje pre firmu
TSR Slovakia, s.r.o. IČO : 47258811
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
prevádzka Poprad
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
V zariadení sa nakladá s odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z., nasledovne:
Číslo Názov odpadu Kategória
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 05 iné batérie a akumulátory N
Sídlo zariadenia: ul. Slovenského odboja 15, 058 01 Poprad.
Zariadenie je umiestnené v priemyselnom areáli na pozemkoch p.č. 2454/19, 2454/10, 2454/11, 2454/41, k.ú.
Poprad, vlastníkom ktorých je PaedDr. Ladislav Hrivko – SLOVKRED, s.p., Poprad.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Zber odpadov.
Celková kapacita zariadenia na nakladanie s odpadmi:
9,9 t/rok.

Začiatok prevádzky: november 2021.
Technické údaje o zariadení :
Zariadenie na zber odpadov využíva existujúce priestory v Poprade, Ulica Slovenského odboja 15, parcely KNC č. 2454/19, 2454/10, 2454/11 a 2454/41, k.ú. Poprad, v blízkosti železničnej vlečky. Prístup do zariadenia je z
miestnej asfaltovej komunikácie. Zariadenie o celkovej výmere 2 948 m2 tvorí súhrn objektov zabezpečujúcich
prevádzku zariadenia – administratívna budova so sociálnym zázemím, mostová váha, zastrešený uzamykateľný
murovaný objekt s certifikovanými kontajnermi na zhromažďovanie olovených batérií. Odpady sa zhromažďujú
v plastových boxoch s vysokou pevnosťou, odolnosťou voči olejom a kyselinám, UV žiareniu, sú vhodné na
prepravu. Kontajnery a nádoby na nebezpečný odpad sú označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov.
Po ich naplnení sa odpady odovzdávajú zmluvným odberateľom na ďalšie spracovanie. Zariadenie má dvojzmennú
prevádzku s pracovnou dobou pondelok – piatok od 6,00 do 22,00 hod. Prevádzku zariadenia zabezpečuje a
vedie jeho prevádzkovateľ, resp. pracovník poverený odborným dohľadom. Zariadenie je prevádzkované podľa
prevádzkového poriadku, v prípade úniku nebezpečných látok má spoločnosť vypracovaný plán opatrení pre prípad
havárie.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Pri preberaní odpadu sa vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overenia deklarovaných údajov o
pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Následne sa určí miesto uloženia odpadu, odpad sa zaeviduje a zhromaždí v
určenej nádobe alebo kontajneri. Vývoz odpadov na ďalšie spracovanie je zabezpečovaný vlastnou dopravou, resp.
oprávnenými spoločnosťami na základe príslušných zmlúv a povolení.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Zariadenie sa nachádza v oplotenom uzamykateľnom areáli. Dĺžka plechového oplotenia je cca 350 m, výška
2 m. Vo vstupe do areálu je v oplotení osadená dvojkrídlová, plechová, uzamykateľná vstupná brána šírky 6m.
Areál zariadenia je strážený a monitorovaný kamerovým systémom. Prístup je po asfaltovej miestnej cestnej
komunikácii. Zariadenie je vybavené pracovnými pomôckami a prostriedkami pre prípad havárie, pracovníci
zariadenia musia byť vyškolení a pravidelne poučení o dodržiavaní bezpečnostných opatrení pri vykonávaní zberu
odpadov. Odbornú technickú kontrolu zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov vykonáva vedúci prevádzky,
obsluhu zariadenia zaškolení pracovníci. Predpísané kontroly a skúšky technických zariadení sú zabezpečované
externe prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia :
V lehote 30 dní pred ukončením činnosti prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov písomne oznámiť
tunajšiemu úradu ukončenie činnosti zariadenia a zabezpečiť vyčistenie dotknutej nehnuteľnosti a odovzdanie
všetkých skladovaných odpadov oprávneným organizáciám na ďalšie zhodnotenie a zneškodnenie.
Súhlas sa udeľuje do: 02.12.2026.
Podmienky súhlasu:
1. Všetky odpady odovzdávať pravidelne na ďalšie zhodnotenie zmluvným odberateľom oprávneným na nakladanie
s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.
2. Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi zabezpečiť v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
3. V prípade úniku nebezpečných látok do životného prostredia postupovať v súlade s opatreniami pre prípad havárie.
4. S odpadmi v zariadení nakladať len počas stanovenej prevádzkovej doby zariadenia.
5. Oprávnený je povinný písomne oznámiť v lehote 30 dní tunajšiemu úradu všetky skutočnosti, ktoré môžu byť
dôvodom pre zmenu alebo zrušenie súhlasu v zmysle §114 zákona o odpadoch.
6. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
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 prevádzkovanie zariadenia na
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zber odpadov. Zariadenie je umiestnené v priemyselnom areáli v Poprade, Ulica Slovenského odboja, v prenajatých
nehnuteľnostiach vlastníka PaedDr. Ladislav Hrivko – SLOVKRED s.p., Poprad.
Predmetom predloženej žiadosti je zber odpadov kategórie nebezpečný odpad, a to 16 06 01 – olovené batérie, 16
06 02 – niklovo-kadmiové batérie, 16 06 05 – iné batérie a akumulátory.
Odpady sa zhromažďujú na určených miestach v certifikovaných plastových boxoch a kontajneroch, sú označené
identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Po naplnení kapacít sa odpady odovzdávajú zmluvným odberateľom
na ďalšie spracovanie. Zariadenie má dvojzmennú prevádzku s pracovnou dobou pondelok – piatok od 6,00 do 22,00
hod. Prevádzku zariadenia Odpady odpadov, výkup a zhodnocovanie odpadov z papiera a plastov.
Žiadateľ k žiadosti predložil kópiu nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi prenajímateľom PaedDr. Ladislav Hrivko
– SLOVKRED, s.p., Poprad, a nájomcom spoločnosťou TSR Slovakia, s.r.o., Bratislava, zo dňa 17.06.2016,
prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov (september 2021) vrátane opatrení pre prípad havárie,
zmluvu o odbere odpadov firmou EL BAT AD, Dolna Banya, Bulharsko.
Listom číslo OU-PP-OSZP-2021/017992-04-JP zo dňa 10.11.2021 oznámil tunajší úrad začatie konania v danej
veci a upustenie od ústneho pojednávania. V stanovenej lehote 7 dní neboli zo strany účastníkov konania vznesené
žiadne pripomienky k podkladom a skutočnostiam pre udelenie súhlasu na uvedené zariadenie. Účastník konania
PaedDr. Ladislav Hrivko – SLOVKRED s.p., Poprad, mailom zo dňa 01.12.2021 oznámil, že dňa 01.12.2021 prebral
oznámenie o začatí konania a vzdáva sa 7-dňovej lehoty na vznesenie námietok a pripomienok k podkladom pre
udelenie súhlasu.
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. d) 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
PaedDr. Ladislav Hrivko - SLOVKRED s.p., Kukučínova 983/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
Poprad, 058 44 poprad
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1
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