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Číslo spisu
OU-LM-OSZP-2020/006175-002

Vybavuje

Liptovský Mikuláš
10. 06. 2020

ROZHODNUTIE
súhlas

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa §5 odstavec 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108
písmena m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov:

udeľuje súhlas

na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písmena e) bod 2.
zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre prevádzkovateľa:

KOUEX s.r.o.
Družstevná 2216
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 51 749 700

Miesto zariadenia:
Zariadenie na zber a mechanickú úpravu kovových odpadov
Družstevná 2216, 031 01 Liptovský Mikuláš

Spôsob nakladania s odpadmi:
Mechanická úprava kovového odpadu
(triedenie, strihanie, rezanie, balenie, zhromažďovanie a príprava na nakládku)
činnosť:
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12

Doba platnosti súhlasu: do 10.06.2025
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Súhlas sa vydáva pre odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení neskorších predpisov:

p.č. k.č. názov kategória
1. 10 02 10 Okuje z valcovania O
2. 10 03 02 Anódový šrot O
3. 11 05 01 Tvrdý zinok O
4. 12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O
5. 12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O
6. 12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O
7. 12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O
8. 12 01 13 Odpady zo zvárania O
9. 15 01 04 Obaly z kovu O
10. 16 01 16 Nádrž na skvapalnený plyn O
11. 16 01 17 Železné kovy O
12. 16 01 18 Neželezné kovy O
13. 16 08 01 Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládiu, irídium alebo platinu okrem
160807 O
14. 16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak
nešpecifikované O
15. 17 04 01 Meď, bronz, mosadz O
16. 17 04 02 Hliník O
17. 17 04 03 Olovo O
18. 17 04 04 Zinok O
19. 17 04 05 Železo a oceľ O
20. 17 04 06 Cín O
21. 17 04 07 Zmiešané kovy O
22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
23. 19 10 01 Odpad zo železa a z ocele O
24. 19 10 02 Odpad z neželezných kovov O
25. 19 12 02 Železné kovy O
26. 19 12 03 Neželezné kovy O
27. 20 01 40 Kovy O
28. 20 01 40 01 Meď, broz, mosadz O
29. 20 01 40 02 Hliník O
30. 20 01 40 03 Olovo O
31. 20 01 40 04 Zinok O
32. 20 01 40 05 Železo a oceľ O
33. 20 01 40 06 Cín O
34. 20 01 40 07 Zmiešané kovy O

Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať prevádzku zariadenia v súlade s prevádzkovým poriadkom.
2. Ak dôjde k zmene v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia
tejto zmene a predloží ho na schválenie povoľujúcemu orgánu.
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva môže dané rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť podľa § 114 odstavec 1 písmeno a) a b) zákona NR SR
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
Zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 97, ods. 16 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa
vydáva na dobu určitú. Z uvedeného dôvodu žiadateľ pred uplynutím právoplatnosti tohto rozhodnutia, najneskôr
však 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu, môže požiadať o jeho predĺženie.
4. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
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Žiadateľ KOUEX s.r.o., Družstevná 2216, Liptovský Mikuláš, IČO: 51 749 700 požiadal listom dňa 20.05.2020,
ako prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov, o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písmena e) bod 2.
zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Žiadosť a predložené doklady boli posudzované podľa § 113 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a náležitosti žiadosti na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s §23 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadosť obsahovala všetky predpísané náležitosti.
Od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky bolo upustené vzhľadom k tomu, že Okresnému úradu Liptovský
Mikuláš, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva je známy spôsob,
akým nakladá držiteľ s odpadmi, ktoré zhodnocuje vo svojom zariadení (na základe výsledkov konania, vo veci
udelenia súhlasu na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97, ods. 1, písmena c) zákona NR
SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Žiadateľ
je jediný účastník konania.
Prevádzkový poriadok, ktorý je súčasťou prevádzkovej dokumentácie zariadenia, je vypracovaný v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a obsahuje všetky predpísané údaje podľa § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Podkladom pri rozhodovaní boli nasledovné podklady a doklady:
- Žiadosť v súlade s § 23 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch
- 2 x návrh prevádzkového poriadku
- Výpis z OR č. Sro/70264/L (portál OVER-SI)

Na základe predložených podkladov, dokladov a uvedených skutočností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, rozhodol tak ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
bol zaplatený vo výške 11€.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek
štátnej správy odpadového hospodárstva. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov.
Rozhodnutie je podľa § 177 odst. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku, v znení neskorších
predpisov preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa § 7 písm. a) vyššie uvádzaného
zákona.

Ing. Sandra Popelářová
vedúca odboru

Doručuje sa

KOUEX s.r.o.
Družstevná 2216 15
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika


