
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2022/012890-004

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 ust. § 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

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

činnosťami: R 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

uvedenými v prílohe č. 1 zákona o odpadoch

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. c) 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.

Celková kapacita zariadenia na zhodnocovanie všetkých kategórií starých vozidiel je 10 375 t/rok ( max. 1000 t
starých vozidiel /rok – kategórie mimo M1, N1 a L2e a max. 9375 t/rok (3750 ks starých vozidiel /rok) – kategórie
M1, N1 a L2e.
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2. Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:

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,
rozobratie, triedenie surovín, materiálov, odpadov a náhradných dielov a ich skladovanie, spätné získavanie
komponentov a druhotných surovín. Predmetom súhlasu je zhodnocovanie ostatných a nebezpečných odpadov
činnosťou R12 a R13 vymenovaných vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Proces zhodnocovania vstupných odpadov na predmetnej prevádzke bude pozostávať z nasledujúcich fáz:

Opis technologického postupu nakladania s odpadmi:

- odpady - staré vozidlá mimo kategórie M1, N1 (,,ďalej len staré vozidlá“) sú privezené do zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, kde sú odvážené na certifikovanej mostovej elektronickej váhe,
- po odvážení sú staré vozidlá dočasne uložené na nepriepustnú, vyspádovanú plochu,
- nasleduje vysušovanie a odobraté prevádzkové kvapaliny sú umiestnené do skladu prevádzkových kvapalín, ktorý
je vybavený sudmi, aj kontajnermi na skladovanie filtrov a autobatérií,
- v rámci vysušovania sú demontované airbagy, akumulátory a výbušné časti samonavíjacích pásov,
- demontáž vysušených starých vozidiel prebieha v hale č. 2, kde sa v prvej časti haly triedia demontované časti a
ukladajú do pripravených kontajnerov a v druhej časti haly sa čistia silne znečistené diely,
- plastové časti, poťahy, molitanové výplne sa drvia na požadovanú veľkosť na univerzálnom 4-hriadeľovom
drviči. Drvený materiál sa ukladá do veľkoobjemových vriec typu BIG-BAG alebo sa ukladá do veľkokapacitných
mobilných kontajnerov,
- skladovanie náhradných dielov je v samostatnej hale so spevnenou podlahou,
- miesto na úpravu karosérií, strihanie a paketovanie je vyčlenené na spevnenej ploche vonkajšieho priestoru v rámci
areálu prevádzky,
- skladovanie demontovaných častí vhodných na využitie je na spevnenej ploche za halou demontáže a v
novovybudovaných boxoch v severnej časti areálu,
- skladovanie nezhodnotiteľných odpadov je na spevnenej, nepriepustnej, zastrešenej ploche,
- pneumatiky sú zhromažďované na spevnenej ploche v juhovýchodnej časti areálu.

Podrobný technologický proces zhodnocovania odpadov so špecifikáciou moderných, špičkových, technických
zariadení je popísaný v prevádzkovom poriadku a technologickom reglemente zariadenia. Pre danú prevádzku bol
vypracovaný odborný posudok v marci 2022 oprávnenou osobou. Opatrenia pre prípad havárie tvoria samostatnú
časť prevádzkového poriadku zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov.

Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov
zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
právnych predpisov:

12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky
13 01 13 iné hydraulické oleje
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody
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13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta
13 07 02 benzín
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 03 opotrebované pneumatiky
16 01 07 olejové filtre
16 01 10 výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 13 brzdové kvapaliny
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
16 01 15 nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11,01 13 a 16 01 14
16 01 22 časti inak nešpecifikované
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
17 04 03 olovo
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

Výstupom zo zariadení na zmenšovanie objemu odpadov sú odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov :

17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
19 12 02 železné kovy
19 12 04 plasty a gumy
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

Odpady budú sústreďované v zhromažďovacom priestore (na vyhradených a označených miestach prevádzky)
do doby prepravy oprávnenou organizáciou na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe platného zmluvného
zabezpečenia.

3. Určené parkovisko:

V súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona o odpadoch Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie určuje pre prevádzku žiadateľa v rámci súhlasu v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
určené parkovisko.
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Určené parkovisko sa nachádza v rámci spevnenej plochy areálu autorizovanej prevádzky na Staničnej ulici číslo
35, na pozemku parc. č. 628/7 v k. ú. Turňa nad Bodvou.

Plocha vymedzená pre určené parkovisko o výmere 80 m² kapacitne postačuje pre 10 ks starých vozidiel a bude
vyhradená pre nasledujúce druhy ostatných a nebezpečných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších právnych predpisov.:

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

Spevnená plocha určeného parkoviska je vyspádovaná k odvodňovaciemu žľabu 2% spádom, ktorý je zaústený do
lapača ropných látok LAPOL - SOL 2/4 P. Pod betónovou podlahou je izolácia proti ropným produktom EKOPLAST
806, ktorá je uložená medzi ochrannou geotextíliou.

Odborné technické zabezpečenie a kontrola prevádzky určeného parkoviska sú vykonávané pracovníkmi, ktorí majú
príslušné vzdelanie a prax v danom odbore, ako aj odborne spôsobilou osobou.

Preprava vozidiel určených na umiestnenie na určené parkovisko bude vykonávaná nákladnými vozidlami s
hákovým nakladačom, hydraulickou rukou a odťahovou plošinou do zariadenia na zber a spracovanie starých
vozidiel v k. ú. Turňa nad Bodvou – Staničná ulica č. 35, za účelom dočasného zhromaždenia pred procesom ich
vyradenia ako staré vozidlo po splnení zákonných náležitostí podľa ust. § 67 zákona o odpadoch.

4. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 16. 08. 2027. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa
zrušuje rozhodnutie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-
OSZP-2017/014930 zo dňa 15. 12. 2017.

5. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Prevádzka, na ktorej sa navrhovaná činnosť plánuje vykonávať pozostáva z existujúcich objektov a technologických
zariadení, ktoré žiadateľ využíva v rámci prevádzky zberu a spracovania starých vozidiel. Jedná sa o tieto stavebné
objekty a prevádzkové súbory :

Stavebné objekty :
SO 301 - Hala č. 1 - sklad a predaj náhradných dielov
SO 302 - Hala č. 2 - demontážna hala
SO 303 - Oceľový prístrešok
SO 304 - Murovaný sklad horľavín a nebezpečných látok
SO 305 - Prístrešok pre skladovanie prázdnych nádrží pohonných hmôt
SO 306 – Dielňa údržby
SO 307 - Základ pod dynamickú prejazdovú váhu
SO 308 - Spevnená plocha
SO 309 - Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok
SO 310 - Spevnená manipulačná plocha
SO 311 - Sklad technických plynov

Prevádzkové súbory :
PS 01 - Spracovanie starých vozidiel
PS 02 - Sklad horľavín a nebezpečných látok
PS 03 - Sklad technických plynov
PS 04 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu
PS 05 - Elektroinštalácia
PS 06 - Vzduchotechnika
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Prevádzka je zabezpečená certifikovanou mostovou elektronickou váhou s nosnosťou do 30 t na vstupe do areálu
zariadenia. Vonkajšie priestory dvora sú spevnené štrkodrvou, z časti betónové a panelové.

Priestory areálu pozostávajú z miest určených na skladovanie starých vozidiel, priestoru na vysušovanie vozidiel,
haly č.1 na sklad náhradných dielov, haly č. 2 určenej na demontáž vysušených vozidiel, miesta na úpravu karosérií,
skladu prevádzkových kvapalín a nebezpečných látok, skladu nezhodnotiteľných odpadov, skladu použitých
pneumatík, spevnených plôch a prístreškov na zhromažďovanie odpadov.

6. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

K zamedzeniu nedovoleného prístupu do areálu prevádzky s osvetlením je vybudované oplotenie z vlnitého plechu
a vstupná uzamykateľná brána.

Zamestnanci prevádzky sú vybavení v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj životného prostredia
ochrannými pracovnými pomôckami a prostriedkami. Sú povinní dodržiavať podmienky bezpečnosti práce uvedené
v prevádzkovom poriadku zariadenia.

Obsluhu zariadení môžu vykonávať iba pracovníci, ktorí sú oboznámení s obsluhou daných zariadení a vyškolení
o bezpečnostných predpisoch.

7. Podmienky súhlasu:

7.1. Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov
v zmysle ustanovení zákona o odpadoch.
7.2. Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie
resp. zneškodnenie odpadov nachádzajúcich sa na uvedenej prevádzke.
7.3. Proces zhodnocovania predmetných odpadov realizovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia na
zhodnocovanie odpadov a technologickým reglementom vypracovaným v súlade platnou legislatívou na úseku
odpadového hospodárstva.
7.4. Žiadateľ je povinný mať uzatvorené platné zmluvy na ďalšie nakladanie s predmetnými odpadmi.
7.5 Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný dodržiavať ust. § 22, 23, 24 Vyhlášky MŽP
SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými
prúdmi odpadov.
7.6. Žiadateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými
odpadmi, v prípade zmien ho aktualizovať.

8. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona o odpadoch nenahrádza súhlas
podľa iných osobitných právnych predpisov.

Odôvodnenie
Okresnému úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 21. júla 2022 doručená žiadosť
žiadateľa - Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, pre prevádzku:
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel, Staničná 35, Turňa nad Bodvou.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-KS-OSZP-2022/012890-002 zo
dňa 05. 08. 2022 oznámil začatie správneho konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
z dôvodu znalosti pomerov na danej prevádzke. Účastník konania – Obec Turňa nad Bodvou, zastúpená starostom
nevzniesla námietky voči udeleniu predmetného súhlasu.

Správny orgán listom č. OU-KS-OSZP-2022/012890-003 zo dňa 05. 08. 2022 oznámil účastníkom konania možnosť
vyjadrenia sa k podkladom rozhodnutia v zmysle ust. § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní. V stanovenej lehote
však neboli tunajšiemu úradu zaslané žiadne doplňujúce podklady, stanovisko, ani námietky.
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K žiadosti žiadateľ predložil v zmysle ust. § 21 Vyhl. č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov:

1. identifikačné údaje žiadateľa,
2. miesto výkonu činnosti,
3. zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
4. zabezpečenie vykonania analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov,
5. zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 zákona,
6. opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu prepravy odpadov,
7. technické požiadavky miesta výkonu činnosti,
8. bezpečnostné opatrenia pri výkone činnosti,
9. opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku,
10. prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
11. technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
12. kópiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice a kupujúcim:
SAFINA SLOVAKIA spol. s. r. o., Turčianska 52, 821 09 Bratislava, zo dňa 24. 10. 2014,
13. kópiu rámcovej kúpnej zmluvy č. 1/2006 zo dňa 02. 01. 2006 uzavretú medzi dodávateľom: Fe-MARKT, spol.
s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice a odberateľom: KBZ s. r. o., Kuzmányho 9, 040 01 Košice,
14. kópiu zmluvy o spolupráci pri zbere a spracovaní starých vozidiel uzatvorenej medzi objednávateľom: Mesto
Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice a odberateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice,
zo dňa: 13. 11. 2017,
15. kópiu kúpnej zmluvy o dodávke kovového odpadu medzi kupujúcim: Kovoinvest, spol. s. r. o. Košice, Popradská
68, 040 11 Košice a predávajúcim: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice, zo dňa 04. 01. 2016,
16. kópiu rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi odberateľom: KMGroup spol. s. r. o., Podnikateľská 8, 040 17
Košice a dodávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice, zo dňa 02. 09. 2021,
17. kópiu rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi dodávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11
Košice a odberateľom: BEP, s. r. o., Toryská 3, 040 11 Košice zo dňa 01. 01. 2016,
18. kópiu kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice a
kupujúcim: SIBIN s. r. o., 044 58 Seňa 451, zo dňa 06. 06. 2013,
19. kópiu zmluvy o poskytovaní služieb č. ZM -KO-OD – 20-0358 NO/2020 uzatvorenej medzi zhotoviteľom:
KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice a objednávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11
Košice zo dňa 28. 02. 2020,
20. kópiu zmluvy o dielo medzi pôvodcom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice a odberateľom:
KONZEKO spol. s. r. o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce, zo dňa 01. 05. 2017,
21. kópiu zmluvy o dielo medzi pôvodcom odpadu: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice a
odberateľom: RAMEKO, s. r. o., 094 35 Čaklov 6, zo dňa 10. 10. 2011,
22. kópiu zmluvy o odbere odpadu medzi odberateľom: Eko – Smart, s. r. o., Novozámocká 24, 960 01 Zvolen a
dodávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice, zo dňa 01. 11. 2011,
23. kópiu zmluvy o spolupráci č. A – 05/2011 medzi objednávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66,
040 11 Košice a dodávateľom: Vojenský opravárenský podnik Nováky, a. s. , Duklianska 60, 972 71 Nováky, zo
dňa 25. 11. 2011,
24. kópiu zmluvy o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi uzatvorenú medzi dodávateľom: Fe-MARKT,
spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice a odberateľmi: INSA, s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď a MACH
TRADE, s. r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď zo dňa 24. 08. 2018,
25. kópiu zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve uzavretú medzi zhotoviteľom: ENVIROPOL
s. r. o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava a objednávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11
Košice, zo dňa 28. 10. 2016,
26. kópiu zmluvy o dielo uzavretú medzi zhotoviteľom: RPG Recycling, s. r. o., Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod
a objednávateľom: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice, zo dňa 01. 07. 2021,
27. kópiu zmluvy o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 1005/2021 uzavretú medzi objednávateľom:
Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice a zhotoviteľom: ecorec Slovensko s. r. o., Glejovka 15,
902 03 Pezinok, zo dňa 29. 12. 2021,
28. kópiu zmluvy o spolupráci pri zbere a spracovaní starých vozidiel uzatvorenú medzi ŠKODA AUTO Slovensko
s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava a Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice,
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29. kópiu zmluvy o spolupráci pri zbere a spracovaní starých vozidiel uzatvorenú medzi Porsche Slovakia, spol. s. r.
o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava a Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040 11 Košice, zo dňa 01. 04. 2021,
30. kópiu zmluvy o spracovaní starých vozidiel uzatvorenú medzi výrobcom vozidiel: TRADE SLOVAKIA, a. s.,
Čajakova 20, 811 05 Bratislava a spracovateľom starých vozidiel: Fe-MARKT, spol. s. r. o., Michalovská 2, 040
11 Košice, zo dňa 12. 10. 2017,
31. kópiu zmluvy o zabezpečení zberu a spracovania starých vozidiel č. ELV/05/2015 uzatvorenú medzi: Auto
Recycling, záujmové združenie právnických osôb, Bojnická 3, 831 04 Bratislava a spracovateľom: Fe-MARKT,
spol. s. r. o., Popradská 66, 040 11 Košice, zo dňa 18. 12. 2015,
32. kópiu potvrdenia o registrácii č. OU-KE-OSZP3-2021/043572-002 zo dňa 23. 11. 2021,
33. kópiu rozhodnutia MŽP SR č. 107/A/04-6.2 zo dňa 04. 02. 2004 o udelení autorizácie na zber a spracovanie
starých vozidiel s príslušnými zmenami rozhodnutia,
34. odborný posudok z marca 2022,
35. certifikát o overení váhy zo dňa 10. 11. 2021,
36. kópiu záverečného stanoviska MŽP SR č. 5001/2002-4.3 z 23. 05. 2003 v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších právnych predpisov.

Z podkladov žiadosti vyplýva, že na predmetnej prevádzke s vyhradeným určeným parkoviskom sa budú
zhodnocovať odpady činnosťou R12 a R13.

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

Uložením podmienok súhlasu podľa ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch sa zabezpečila kontrola vykonávania
predmetnej činnosti.

Súčasťou tohto súhlasu je aj zber predmetných odpadov, vzhľadom k tomu, že samostatný súhlas v súlade s ust. §
97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch je možné vydať len v prípade, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol
daný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) a c) 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. c) 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.

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
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Doručuje sa
Fe-MARKT, spol. s r.o., Michalovská 2, 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika
Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02  Turňa nad Bodvou, Slovenská republika


