OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vrbická 1993

031 01 Liptovský Mikuláš
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Liptovský Mikuláš

OU-LM-OSZP-2020/008385-004

11. 08. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
súhlas
Popis konania / Účastníci konania
KOUEX s.r.o., Družstevná 2216, Liptovský Mikuláš, IČO: 51 749 700
Mesto Liptovský Mikuláš, MsÚ, Odd. ŽPaP, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
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 prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 97, ods. 1, písmena d) 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 nakladania:
Prevádzkové priestory Zariadenia na zber ostatných kovových odpadov, Družstevná 2216, 031 01 Liptovský Mikuláš
(p.č. 5583/43, 5583/44, 5583/51, 5583/52, 5583/67, k.ú. Liptovský Mikuláš)
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. Katalógové číslo Názov kategória
1. 10 02 10 Okuje z valcovania O
2. 12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O
3. 12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O
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4. 12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O
5. 12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O
6. 12 01 13 Odpady zo zvárania O
7. 15 01 04 Obaly z kovu O
8. 16 01 16 Nádrž na skvapalnený plyn O
9. 16 01 17 Železné kovy O
10. 16 01 18 Neželezné kovy O
11. 16 08 01 Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládiu, irídium alebo platinu okrem
160807 O
12. 16 08 03 Použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak
nešpecifikované O
13. 17 04 01 Meď, bronz, mosadz O
14. 17 04 02 Hliník O
15. 17 04 03 Olovo O
16. 17 04 04 Zinok O
17. 17 04 05 Železo a oceľ O
18. 17 04 06 Cín O
19. 17 04 07 Zmiešané kovy O
20. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
21. 19 10 01 Odpad zo železa a z ocele O
22. 19 10 02 Odpad z neželezných kovov O
23. 19 12 02 Železné kovy O
24. 19 12 03 Neželezné kovy O
25. 20 01 40 Kovy O
26. 20 01 40 01 Meď, bronz, mosadz O
27. 20 01 40 02 Hliník O
28. 20 01 40 03 Olovo O
29. 20 01 40 04 Zinok O
30. 20 01 40 05 Železo a oceľ O
31. 20 01 40 06 Cín O
32. 20 01 40 07 Zmiešané kovy O
Spôsob nakladania s odpadmi:
* zber odpadov - zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia
odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov
* výkup odpadov - zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom
za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu
Doba platnosti súhlasu: do 11.8.2025
Ukončenie činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
- pri ukončení prevádzky zariadenia na zber odpadov budú všetky odpady odovzdané do povolených zariadení na
spracovanie odpadu, prevádzkové priestory budú uvedené do takého stavu, aby sa zabránilo nežiaducim vplyvnom
na životné prostredie. Ukončenie činnosti bude písomne oznámené tunajšiemu úradu.
Podmienky kontroly a monitoringu:
- vykonávať vstupnú vizuálnu kontrolu druhov, zloženia a množstva prijatých odpadov, tak aby boli do zariadenia
prijaté len povolené odpady.
- vykonávať kontrolu množstva prijatých odpadov na váhach zaradených do skupiny určených meradiel a spĺňajúce
požiadavky na určené meradlo
- monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom v súlade so zákonom o odpadoch
- za prevádzku zodpovedá odborne spôsobilá osoba
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
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Zariadenie na zber odpadov sa nachádza mimo obytnej časti mesta Liptovský Mikuláš, v intraviláne, v bývalej časti
priemyselného areálu, je prístupné spevnenými komunikáciami. Celý areál je oplotený a monitorovaný kamerovým
systémom a je označený v súlade s platnou legislatívou. Areál prevádzky je členený na 5 sektorov A, B, C, D, E.
Sektor A – pozostáva zo vstupnej brány, spevnených plôch, vnútroareálovej komunikácie, mostovej váhy,
prevádzkového objektu. Priestor je uspôsobený na preberanie odpadov do zariadenia.
Sektor B – spevnená plocha pre vjazd dopravnej mechanizácie a pre účely manipulácie s odpadom. Priamo nadväzuje
na sektory A, C, D.
Sektor C – plocha, na ktorej sú tri uzamykateľné sklady určené pre dočasné zhromažďovanie farebných kovov a
otvorené prepravné kontajnery na neželezné kovy. Súčasťou je mobilná váha (do 100 kg a váha 6/15 kg).
Sektor D – plocha pre vjazd dopravnej mechanizácie a pre účely manipulácie s odpadom.
Sektor E – plocha určená pre statickú dopravu s prepojením na vstupnú časť prevádzky zariadenia.
Dovoz odpadov je do zariadenia zabezpečený cez kontrolovanú vstupnú bránu areálu, mostovú váhu a mobilnú
váhu. Po prevzatí je odpad roztriedený podľa druhov a umiestnený do kontajnerov, skladov alebo voľne na spevnené
plochy areálu.
Odpad je priebežne odovzdávaný na základe zmluvných vzťahov na ďalšie spracovanie.
Vjazd a vstup dodávateľov je do prevádzkových priestorov zariadenia povolený po vizuálnej kontrole a registrácii.
Dopravné prostriedky s môžu v areály zariadenia pohybovať max. rýchlosťou 15 km/hod.
Odborná technická kontrola prevádzky zariadenia bude zabezpečená zmluvne odborne spôsobilou osobou podľa
platných predpisov.
Strojno-technické vybavenia zariadenia na zber:
- Oplotenie areálu
- Spevnené plochy na preberanie odpadov do prevádzky a na manipuláciu s odpadmi, plocha na
zhromažďovanie železa a ocele
- Sklad farebných kovov
- Oceľový prístrešok
- Mostová váha
- Mobilná váha
- Sklad neželezných kovov
- Sklad nebezpečného odpadu
- Sociálne a kancelárske priestory
- Meteorologické zariadenie
Zoznam objektov, strojov a zariadení v prevádzke:
- prevádzkový objekt 1 ks
- mostová váha (40 t) 1 ks
- váha (1,5 t) 1 ks
- mobilná váha (100 kg) 1 ks
- skladový kontajner krytý 2 ks
- skladový kontajner 2 ks
- nákladné automobily, HR, hákový nosič kontajnerov 2 ks
- VZV 1 ks
- mobilná váha 6/15 kg 1 ks
- strojový kolesový nakladač 1 ks
- kapacita zariadenia – 15000 t/rok
- celková plocha zariadenia – 1409 m2
- plocha prevádzkových priestorov – 1409 m2
- okamžitá skladovacia kapacita – 5000 t
Priestory prevádzkovať tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu
hmotného majetku, prevádzkové objekty budú zabezpečené tak, aby bol zabránený vstup cudzích osôb.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov dodržiavať schválený havarijný plán.
3/6

2. Minimalizovať riziko havarijného úniku ropných látok z dopravných mechanizmov ich dobrým technickým
stavom a pravidelnými kontrolami ich technického stavu.
3. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavať najmä hygienické a bezpečnostné
povinnosti. Pri práci používať ochranné pomôcky (rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare...)
4. Zabezpečiť aby bol v prevádzke vytvorený vždy dostatočný priestor na manipuláciu s odpadmi, aby nedochádzalo
k preplneniu kapacity.
Podmienky súhlasu:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov naň nadväzujúce právne predpisy.
2. Priestory musia byť označené podľa § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (názov, obch. meno, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov,
povoľujúci orgán št. správy, meno zodpovednej osoby, názov činnosti).
3. Odpady, na ktoré je vydaný súhlas, môžu byť odovzdané len spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie na ich
spracovanie.
4. Vykonávať zber len tých druhov odpadov, na ktoré bol vydaný daný súhlas.
5. Udržiavať prevádzkové priestory čisté, neprekračovať kapacitu zariadenia. V prípade znečistenia prístupových
komunikácii do zariadenia na zber, zabezpečiť ich vyčistenie.
6. V prevádzkovom poriadku a aj v náležitostiach označenia zariadenia aktualizovať zoznam odpadov v súlade s
rozhodnutím.
7. 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. Podľa § 97, ods. 16 zákona NR SR č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedený súhlas 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 predĺženie vydaného súhlasu.
8. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Spoločnosť KOUEX s.r.o., Družstevná 2216, Liptovský Mikuláš, IČO: 51 749 700 požiadala dňa 17.07.2020
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v „Prevádzkové priestory Zariadenia
na zber ostatných kovových odpadov“, Družstevná 2216, 031 01 Liptovský Mikuláš.
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 a náležitosti žiadosti v súlade s vyhláškou § 22 Vyhlášky MŽP SR
č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Žiadosť obsahovala všetky
predpísané náležitosti. Oznámením č. OU-LM-OSZP-2020/008385-002-MA zo dňa 23.07.2020 bolo nariadené
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a uskutočnilo sa dňa 06.08.2020 v prevádzkových priestoroch
zariadenia na zber, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Vykonanou
miestnou obhliadkou bolo zistené, že predmetné miesto spĺňa podmienky na zber ostatných odpadov. Jedná sa o
uzavretý areál, so spevnenými prístupovými a obslužnými komunikáciami a technickými zariadeniami potrebnými
k prevádzke zariadenia na zber odpadov.
Prítomní účastní konania mali na konaní možnosť vyjadriť sa ku preloženým dokladom a podkladom. Účastník
konania mesto Liptovský Mikuláš sa z konania telefonicky ospravedlnil. Ku konaniu bolo doložené vyjadrenie
mesta Liptovský Mikuláš č. MsÚ/ŽP 2020/4940-02-MLo z 14.07.2020, kde účastník súhlasí s vydaním predmetného
súhlasu.
Námietky účastníkov konania neboli vznesené.
Uvedená činnosť podlieha procesu posudzovania v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa zoznamu navrhovaných
činností, poliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, bod 9. infraštruktúra, položka číslo 10 –
zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel je zisťovacie konanie
bez limitu. Ku žiadosti bolo doložené rozhodnutie č. OULM-OSZP-2019/05374-014-Pa zo dňa 21.06.2019 k
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zmene navrhovanej činnosti, kde je uvedené, že sa nebude posudzovať a Rozhodnutie o odvolaní č. OU-ZAOOP3-2020/004892-002 zo dňa 26.02.2020, ktorým bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené.
Na konaní boli po dohode prítomných účastníkov konania, zo zoznamu odpadov, ktoré boli uvedené v žiadosti,
vypustené dva odpady 10 03 02 - Anódový šrot – O a 11 05 01 - Tvrdý zinok - O, nakoľko žiadateľ nemá na ne
uzatvorené zmluvy na následné zabezpečenie zhodnotenia prípadne zneškodnenia oprávnenou osobou.
Podklady a doklady ku konaniu:
- prevádzkový poriadok „Zariadenia na zber ostatných kovových odpadov“
- zistenia z miestnej obhliadky
- vyjadrenie mesta Liptovský Mikuláš č. MsÚ/ŽP 2020/4940-02-MLo z 14.07.2020
- rozhodnutie EIA č. OULM-OSZP-2019/05374-014-Pa zo dňa 21.06.2019
- rozhodnutie o odvolaní č. OU-ZA-OOP3-2020/004892-002 zo dňa 26.02.2020
- výpis z OR sro 70264/L (Over-Si) (položka 1 – podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom)
- žiadosť v súlade s § 22 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.
- zmluvy s odberateľmi odpadov:
* BOMET SLOVAKIA, s.r.o., Bellova 85, Bratislava – Rámcová kúpna zmluva č. D/17/2020 z 16.01.2020
uzatvorená na dobu určitú – 31.12.2020
* METAL HOLDING s.r.o., Čapajevova 4933/45, Prešov – Rámcová kúpna zmluva z 05.11.18 uzatvorená na dobu
neurčitú v znení doplnkov
* LP BUD spólka z organiczona odpowiedzialnoscia spólka komandytowa, Wojska Polskiego 1, Herby, Poľsko –
Kúpna zmluva z 02.01.2020 uzatvorená na dobu neurčitú.
- kolok
- LV č. 5899 (Over-Si) + mapa KN
Na základe uvedených skutočností a predložených podkladov a dokladov 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
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Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989 41
031 42 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
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