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Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2022/012881-004

Košice
16. 08. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa 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 a zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúc v spojení s § 108
ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 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 (ďalej len zákon o správnom konaní) udeľuje

s ú h l a s

v zmysle § 97 ods. 1 písm. e), bodu 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov

pre žiadateľa: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 182 231

pre prevádzku: Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel, Staničná 35, 044 02 Turňa nad Bodvou

1. Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bodu 2 zákona o odpadoch sa vzťahuje na nasledujúce druhy nebezpečných a
ostatných odpadov, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v
znení neskorších právnych predpisov, kat. č.:

16 01 04 staré vozidlá
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce

Jedná sa o staré vozidlá kategórie M1 a N1 a L2e a staré vozidlá kategórie mimo M1, N1 a L2e.

2. Miesto a spôsob nakladania s odpadmi :

Predmetná prevádzka sa nachádza na pozemkoch KN – C p. č. 628/7, 628/8, 628/10, 628/11, 628/12 v k. ú. Turňa
nad Bodvou, podľa Výpisu z listu vlastníctva č. 175, ktorých vlastníkom je Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská
2, 040 11 Košice, IČO: 36 182 231.

V rámci autorizovanej činnosti schválenej MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava sa na prevádzke
vykonáva zber a spracovanie starých vozidiel vyššie spomenutých kategórií, ich dočasné zhromažďovanie,
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rozobratie, triedenie surovín, materiálov, odpadov a náhradných dielov a ich skladovanie, spätné získavanie
komponentov a druhotných surovín.

Prevádzkový poriadok vypracoval dňa 01. 03. 2022 Ing. Vincent Tirčo a je schválený Ing. Máriou Bendíkovou a
Ing. Petrom Bendíkom dňa 01. 03. 2022.

Predmetom súhlasu je schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie ostatných a nebezpečných
odpadov činnosťou R12, R13 vymenovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

3. Súhlas sa v zmysle ust. § 97 ods. 16 zákona o odpadoch vydáva na dobu určitú do 16. 08. 2027, t. j. do doby
platnosti súhlasu udeleného v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre danú prevádzku. Nadobudnutím
právoplatnosti tohto rozhodnutia sa zrušuje rozhodnutie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o
životné prostredie č. OU-KS-OSZP 2015/002224 zo dňa 02. 02. 2015, zmenené rozhodnutím č. OU-KS-OSZP č.
2016/005126 zo dňa 29. 04. 2016.

4. Podmienky súhlasu:

4.1. V prípade akýchkoľvek zmien počas platnosti súhlasu žiadateľ požiada o vydanie zmeny súhlasu v zmysle
zákona o odpadoch.
4.2. Žiadateľ je povinný dodržiavať vypracovanú prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
v prípade zmien ho aktualizovať.

Odôvodnenie
Žiadateľ: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice, IČO: 36 182 231 požiadal dňa 22. júla 2022
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. e), bodu
2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku:
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel, Staničná 35, 044 02 Turňa nad Bodvou.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KS-OSZP 2022/012881-002 zo
dňa 05. 08. 2022 oznámil začatie správneho konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia.

Správny orgán listom č. OU-KS-OSZP 2022/012881-003 zo dňa 05. 08. 2022 oznámil účastníkovi konania možnosť
vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších právnych predpisov. V stanovenej lehote však neboli tunajšiemu úradu zaslané žiadne doplňujúce
podklady, stanovisko, ani námietky.

K žiadosti žiadateľ predložil v zmysle ust. § 23 Vyhl. č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov:

1/ identifikačné údaje,
2/ prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval podľa ust. § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

V súlade s ust. § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo
zisteného stavu veci.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie dôkladne posúdil predmetné podanie, zistil
presne a úplne skutkový stav veci a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Úhrada správneho poplatku vo výške 11 € podľa položky 162 písm. e) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR
SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bola dokladovaná predložením potvrdenia
o úhrade správneho poplatku bankovým prevodom.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona o správnom konaní na Okresnom
úrade Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný
účinok.

Ing. Martina Ploščicová
poverená zastupovaním vedúcej odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Fe-MARKT, spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika


