OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI

O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice
Košice,03.l2.2013

-Okresný úrad Košice, odbor s
st ivosti o životné prostredie (ďalej len "O-uKošlce''J ako
vecne a mIestne pns sny or an á nej správy odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení §
4 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, v spojení so zákonom Č.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v spojení s § 70 písm. n) a podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona Č. 223/2001 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 vydáva
súhlas
pre žiadateľa:
Kol'ajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 31 721 401
na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením v zmysle prílohy Č. 2 zákona o odpadoch
činnosťou R12 -úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R 1 až R 11.
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie ostatných odpadov zaradených podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR Č. 284/2001 Z. z., z 11.06.2001, ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších právnych predpisov, takto:
01 04 08 - odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
10 02 01 - odpad zo spracovania trosky
10 02 02 - ne spracovaná troska
17 O 1 01 - betón
17 O l 02 - tehly
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené
v 17 Ol 06
17 03 02- bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 O l
1705 04 - zemina a kameni vo iné ako uvedené v 170503
17 05 08 - štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a
170903
Súhlas sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do 01.12.2018.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie spočíva v zhodnocovaní ostatných odpadov v zmysle prílohy Č. 2 zákona o odpadoch
činnosťou R 12 - úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností. Rl až R12
(okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) v mobilnom zariadení.
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postup:

Zhodnocovanie
stavebných odpadov sa realizuje v mobilnom zariadení úpravou odpadov
triedením
podľa druhov odpadov,
triedením na požadované frakcie a drvením v čeľusťových
a odrazových drvičoch.
Stavebný odpad a odpad zo železničných zvrškov sa zhodnocuje v mieste jeho skladovania,
alebo v mieste jeho vzniku priamo na stavbách napr. pri rekonštrukciách
budova demoláciách
stavieb. Získaná upravená surovina sa od áža k objednávateľovi
priamo na miesto realizácie
stavebných prác.
Vzhľadom k tomu, že pri úprave odpado
ú kladené rôzne podmienky na výsledný produkt,
spoločnosť využíva odlišnú technológiu
pri úprave odpadov zo železničných
zvrškov a inú
technológiu pri ostatných stavebných odpadoch.
Technologický
postup pri úprave železničného
štrku - Odpad určený na spracovanie
sa
nakladá násypkou do predtriediča
EXTEC 5000 S, v ktorom sa oddelí jemná frakcia 0-8 mm
(podiel nevyužiteľný
pre stavebné konštrukcie)
a nadsitný podiel sa presunie do odrazového
drviča TESAB 1012, alebo čeľusťového
drviča Hartl 1270 l, kde sa odpad podrví na požadované frakcie 0-32 mm a 0-63 mm a súčasne sa zabezpečí ostrohrannosť
materiálu. Podrvený
odpad postupuje po vynášacom páse cez elektromagnet,
kde sa oddelia magnetické podiely.
Takto očistený
odpad prejde ďalším triedičom
POWERSCREE
1400 alebo triedičom
Kleemann Mobiscreen MS 19 Z, v ktorom sa vytriedi na frakcie 0-8 mm, 8-16mm, 16-32 mm
a 32-63 mm.
Technologický
postup pn uprave ostatných stavebných
odpadov
- Odpad určen
na
spracovanie
sa nakladá, v závislosti
od rozmero
tupn . ch ku o odpadu
násypkou do
čeľusťového drviča Hartl 12701 alebo do čeľusťového drviča Kleemann Mobiscat MS 120 Z,
kde sa odpad podrví na určitú frakciu. Podr ený odpad postupuje do odrazového drviča TESAB
1012 alebo čeľusťového
drviča Hartl 12701. kde sa odpad podrví na požadované frakcie 0-32
mm a 0-63 mm a súčasne sa zabezpečí
ostrohrannosť
materiálu.
Podrvený
odpad prejde
triedičom POWERSCREEN
1400 alebo triedičom Kleemann Mobiscreen MS 19 Z, v ktorom sa
vytriedi na frakcie 0-8 mm, 8-16mm, 16-32 mm a 32-63 mm, resp. na rôzne frakcie podľa
potreby zákazníka.
Technické

požiadavky

Mobilné zariadenie
je 500 t/deň.

prevádzky

pre triedenie

Extec 5000S - triedenie

Q max.

zariadenia:
a drvenie odpadov má kapacitu

-

150 t/h
60 t/h
priem. - 100 tIh

Q min. -

Q
TESAB 1012 - drvenie

Q max Q min. Q priem. -

250 t/h
100 tIh
175 t/h

Kleeman Mobicat MC 120Z - Q max - 320 t/h
Q min. - 100 t/h
Q priem. - 210 t/h

-- --

100tlh až ISOtlh, denný výkon
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Q max - 200 t/h
Q min 60 tIh
Q priem. -130 t/h
Q max 250 t/h
Q min100 t/h
Q priem. - 300 t/h

Powerscreen -triedenie -Q max - 180 t/h
Q min - 60 t/h
Q priem -100 t/h
Kleeman Mobiscreen MS 19 Z Q max500 tIh
Q min 10 tIh
Q priem - 300 tIh
Zariadenie je vybavené samostatným
zdrojom energie - dieselovým
motorom
s minimálnymi vplyvmi na ovzdušie. K zariadeniu patria aj obslužné a doplnkové zariadenia pre
chod a to• kolesový nakladač typ VOLVO 120, John Deere,
• 2 ks nákladný automobil TATRA 815,
• agregát na výrobu elektrickej energie
• zariadenie na produkciu vodnej hmly.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
Obsluhu strojov zabezpečujú vždy len vyškolení zamestnanci firmy, ktorí sú oboznámení so
zásadami bezpečnosti pri práci a sú vybavení príslušnými ochrannými pomôckami. Pre bezpečnú
prevádzku je potrebné dodržiavať zásady uvedené v návode pre obsluhu, pravidelne kontrolovať
a mazať pohyblivé časti stroja, vykonávať predpísanú údržbu a prehliadky jednotlivých častí
stroja.
Odôvodnenie
Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, Košice listom Č. 2002/2013
zo dňa 18.l1.20 13, doručeným dňa 20.11.2013 požiadal o vydanie súhlasu na zhodnocovanie
odpadu mobilným zariadením činnosťou R12 -- úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou z činností Rl až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Z obsahu žiadosti vyplýva, že zhodnocovanie ostatných odpadov a odpadov zo železničných
zvrškov sa bude uskutočňovať na mobilnom zariadení v mieste vzniku odpadu alebo v mieste
zhromažďovania odpadu.
Uvedené mobilné zariadenie bude prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe
nasledujúcich mesiacov, je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na
miesto, nie je pevne spojené so zemou ani so stavbou, je určené na zhodnocovanie v mieste vzniku odpadu alebo v mieste zhromažďovania odpadov a nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie podľa stavebného zákona, zodpovedá teda § 2 ods. 19 zákona o odpadoch.
Žiadateľ je v súlade s § 21 ods. l písm. n) zákona o odpadoch povinný najneskôr tri dni
vopred písomne ohlásiť OÚ, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde
bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude
zhodnocovaný a predpokladaný čas výkonu činnosti.
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K žiadosti boli doložené:
výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice, vložka
č. 7349N
zo dňa
22.08.2013,
technický opis zariadenia, technologický postup a pracovno-bezpečnostný predpis.
OÚ Košice, z výsledkov preskúmania
podkladov zistil, že účelom zhodnocovania
ostatných odpadov na mobilnom zariadení je úprava odpadov a s tým spojené šetrenie vstupných
surovín a životného prostredia, čím sú splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na
zhodnocovanie ostatných odpadov na mobilnom zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona
o odpadoch.
a základe uvedeného OÚ Košice rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa osobitných zákonov.

Ing. Milan M u r í n
vedúci odboru

Doručuje sa :
II Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23,04001

Košice

Na vedomie:
II Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
21 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek ŽP,
Komenského 52, 041 26 Košice

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI

O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26 Košice
Číslo:OU-KE-OSZP2-2014/011014
Košice, 25.03.2014

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ Košice") ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle ustanovení
§ 4 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 70 písm. n) a podľa §
75 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona Č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch") a v zmysle ustanovení
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
men

í

rozhodnutie OÚ Košice Č. OU-KE-OSZP2-2013/00204 zo dňa 03.12.2013, ktorým bol podľa §
7 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch udelený súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov
mobilným zariadením v zmysle prílohy Č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 -úprava odpadov
určených na spracovanie niektorou z činností Rl až R11 pre spoločnosť
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice,
IČO: 31 721 401
vo výrokovej časti takto :
"činnosť R12 -úprava

odpadov určených ~a spracovanie

niektorou z činností Rl až R11"

nahrádza
"činnosťou R5- recyklácia alebo spätné získanie iných ako anorganických

materiálov"

Ostatné časti rozhodnutia Č. OU-KE-OSZP2-20 13/00204 zo dňa 03.12.2013 zostávajú
nezmenené.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia Č. OU-KE-OSZP2-20 13/00204 zo
dňa 03.12.2013.
Odôvodnenie
Spoločnosť Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, listom zo dňa 18.03.2014 požiadala
OÚ Košice, o vydanie zmeny
súhlasu na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným
zariadením.
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Zmenu rozhodnutia spoločnosť žiada vykonať vo výrokovej časti rozhodnutia Č. OU-KEOSZP2-2013/00204
zo dňa 03.12.2013, z dôvodu zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia. Spoločnost' po každom zhodnotení odpadu na mobilnom zariadení doplňa pre
vzniknutú druhotnú surovinu protokol o skúške spracovaný Technickým a skúšobným ústavom
stavebným, n.o. Bratislava, pracovisko Košice, čím splňa podmienky pre recykláciu anorganických stavebných materiálov.
K žiadosti boli doložené:
rozhodnutie OÚ Košice Č. OU-KE-OSZP2-2013/00204
zo dňa 03.12.2013, ktorým bol
vydaný súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením v zmysle
prílohy Č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 -úprava odpadov určených na
spracovanie niektorou z činností Rl až RII,
protokol o skúške Č. 70-13-0087 zo dňa 24.04.2013, protokol o skúške Č. 70-13-0086 zo
dňa 24.04.2013 a posúdenie výsledkov skúšok uvedených v protokoloch č. 70-13-0086
a 70-13-0087.
OÚ Košice z výsledkov preskúmania podkladov zistil, že žiadateľ splnil podmienky pre
zmenu platnosti súhlasu na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením, pretože
došlo k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu a preto OÚ Košice
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Košice, odbor starostli vosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa osobitných zákonov.

Ing. Milan M u r í n
vedú i odb ru

Doručuje sa:
II Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23,04001

Košice

Na vedomie:
1/ Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1,812 35 Bratislava
21 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek životného
prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice
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•

•
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
Krivá 23
040 O 1 Košice

•

•

Váš list čísla/zo dňa

Naše číslo
OU-KE-OSZP2-2014/011014-1

Košice
21. 05. 2014

Vybavuje/linka
Ing. Čehíľovál055/6001383

Vec
Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2- 2014/011014 zo dňa 25.03.2014 - oprava chyby v písaní
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (ďalej len "OÚ Košice") ako
vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP22014/011014 zo dňa 25.03.2014, ktorým zmenil rozhodnutie č. OU-KE-OSZP2-2013/00203
zo dňa 03.12.2013, ktorým OÚ Košice udelil súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov
mobilným zariadením činnosťou R5 - recyklácia alebo spätné získanie iných ako
anorganických materiálov podľa § 7 ods. l písm. h) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre žiadateľa Koľajové
a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23,04001 Košice, IČO: 31 721 40l.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2014.
OÚ Košice v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
o p r a v uj e
chybu v písaní nesprávne uvedeného čísla rozhodnutia OU-KE-OSZP2-2013/00204 zo dňa
03.12.2013 citovaného vo výrokovej časti a odôvodnení rozhodnutia OU-KE-OSZP22014/011014 zo dňa 25.03.2014.
Správne
03.12.2013.

má

byť

uvedené

rozhodnutie

OU-KE-OSZP2-2013/00203

zo

dňa

K chybe došlo nedopatrením pri písomnom vyhotovení rozhodnutia.
Telefón
055/600 I 260
0961 799 III

Fax
055/6339509

E-mail
oszp@ke.vs.sk

leo

Internet
http://www.minv.sk/?okresny-urad~kosice

00151866

----

-------
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Táto oprava je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia OÚ Košice
2014/011014 zo dňa 25.03.2014.

Č.

OU-KE-OSZP2-

Ing. Milan M u r í n
vedúci, odboru

Na vedomie:
11Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Braus.ava
2/ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP a vybraných zložiek
životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice

