OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Vranov nad Topľou

OU-VT-OSZP-2020/010394-006

04. 12. 2020

Rozhodnutie
podľa ustanovenia § 114 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výrok
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zákona 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 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti
PRIM-EKO, s.r.o., so sídlom Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 517 411, a na základe vykonaného
správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“), rozhodol nasledovne :
- podľa ustanovenia § 114 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
mení
rozhodnutie Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-VTOSZP-2017/009287-04/KB zo dňa 23.11.2017, právoplatné dňa 27.11.2017,, ktorým je spoločnosti PRIM-EKO,
s.r.o., so sídlom Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 517 411, udelený súhlas na zhromažďovanie
odpadov držiteľom odpadov bez predchádzajúceho triedenia podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch, pre
miesto nakladania s odpadmi: Ulica Prešovská 540/22, Vranov nad Topľou, vo výrokovej časti súhlasu, v podmienke
č. 2., nasledovne :
- v zmysle § 97 ods. 17 v nadväznosti na § 97 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, tunajší úrad predlžuje dobu platnosti súhlasu do 31. 01. 2024
Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-VTOSZP-2017/009287-04/KB zo dňa 23.11.2017, právoplatné dňa 27.11.2017, zostávajú nezmenené.
Pri správnom konaní zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje
časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
Odôvodnenie
Spoločnosť PRIM-EKO, s.r.o., so sídlom Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 517 411, podala dňa
30.09.2020 na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o predĺženie
platnosti súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia (§ 97 ods. 1 písm.
i) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch) v zmysle § 97 ods. 18 „zákona o odpadoch“.

Rozhodnutím Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, bol udelený spoločnosti
PRIM-EKO, s.r.o., so sídlom Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 517 411, súhlas podľa § 97 ods. 1
písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na zhromažďovanie odpadov
držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia pod nasledujúcimi katalógovými číslami v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov
12 01 10 syntetické rezné oleje
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 syntetické hydraulické oleje
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
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
Predmetný súhlas je platný do 31.12.2020 a je sumárne určený pre množstvo 100 t/rok.
K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:
# Úhrada správneho poplatku v sume 4,00 Eur formou E – kolku č. ID: N01-290920-1516 zo dňa 29.09.2020
# Rozhodnutie č. OU-VT-OSZP-2017/009287-04/KB zo dňa 23.11.2017, právoplatné dňa 27.11.2017 – súhlas podľa
§ 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch - kópia
# Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Z. z. uzavretá medzi pôvodcom odpadu : PRIM-EKO,
s.r.o., Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 517 411, a odberateľom : KONZEKO spol. s r. o., Areál
NPZ 510, 053 21 Markušovce, IČO: 31 659 772, na odber, prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadových
olejov v zmiešanej forme, zo dňa 1.4.2017– kópia
# Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov k dátumu 10.08.2020, číslo dožiadania: el-46582/2020/P,
vložka číslo : 17458/P, zo dňa 10.08.2020
# Správny poplatok 4,- € zaplatený formou E-kolku č. ID: A80-280920-0033 zo dňa 28.09.2020
V zmysle § 97 ods. 18 zákona č. 79/20015 Z. z. o odpadoch platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak
nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, za účelom predĺženia
platnosti predmetného súhlasu a na základe doručenej žiadosti dňa 30.09.2020 oznámil listom č. OU-VTOSZP-2020/010394-003 zo dňa 20 11 2020 začatie správneho konania. Na prejednanie predloženej žiadosti podľa
§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariadil na deň 02.12.2020. Účastníci konania svoje námietky a
pripomienky k predloženej žiadosti mohli uplatniť písomne alebo osobne najneskôr na tomto konaní.
Podľa ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu,
alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa
ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky. Na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov
konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia,
v ktorých prípadoch sa na neskôr uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto skutočnosť musia byť
účastníci konania výslovne upozornení
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Prejednanie podanej žiadosti a miestna obhliadka bola konaná dňa 02.12.2020 za podmienky dodržiavania
stanovených hygienických podmienok dané Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Na ústnom pojednávaní boli prerokované a
skontrolované všetky relevantné doklady: zmluvy s následným odberom NO oprávnenou spoločnosťou, Havarijný
plán na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade
ich úniku z apríla 2020, schváleného Slovenskou inšpekciou životného prostredia pod č. 6608/52/2020-25446/2020
zo dňa 07.08.2020 a iné, ktoré sú potrebné pre udelenie súhlasu na predĺženie platnosti povolenia na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.
V zmysle § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov
sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k
poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť
najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a
skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov.
Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť
zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť
zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné
zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady
výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom
nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.
Skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musia
spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok,
prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a
skladované nebezpečné odpady.
Miestnou obhliadkou skladovacím priestorov bolo zistené, že žiadateľ – držiteľ odpadov, má vytvorené vhodné
podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov bez predchádzajúceho triedenia do doby jeho odberu
oprávnenou organizáciou na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Nebezpečné odpady sa zhromažďujú v plechových
sudoch, ktoré sú umiestnené v sklade nebezpečných odpadov. Sklad NO je zreteľne označený, zabezpečený
voči mechanickému alebo chemickému poškodeniu, ako aj voči nepriaznivým poveternostným podmienkam.
Nebezpečné odpady sú označené príslušným identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Podľa § 25 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad
zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu.
V zmysle § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/ 2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch, nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia
označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 predmetnej vyhlášky
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, predĺžil dobu platnosti súhlasu OU-VTOSZP-2017/009287-04/KB zo dňa 23.11.2017, právoplatné dňa 27.11.2017 pre žiadateľa na základe § 97 ods. 17
zákona č. 19/2015 Z. z. o odpadoch, na dobu 3 rokov.
V zmysle § 97 ods. 17 zákona č. 19/2015 Z. z. o odpadoch súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas,
najviac na päť rokov
Nakoľko tunajšiemu úradu neboli doručené žiadne pripomienky, ani námietky, Okresný úrad Vranov nad Topľou,
odbor starostlivosti o životné prostredie, po posúdení predložených dokladov, splnením podmienok na predĺženie
platnosti súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia, preukázania, že nedošlo k zmene
skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie súhlasu, rozhodol, že spoločnosť PRIM-EKO, s.r.o., so sídlom
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Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 36 517 411, má na svojej prevádzke ulici Prešovská 540/22,
Vranov nad Topľou vytvorené vhodné podmienky pre predmetnú činnosť.
Na základe uvedeného, po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom
pojednávaní a prerokovaní s účastníkmi konania, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné
prostredie, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 4,00 € bol zaplatený E - kolkom ID : N01-290920-1516 zo dňa 29.09.2020, v zmysle
položky 162 písm. y) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015
Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Ing. Anton Olah
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10305

Doručuje sa
PRIM-EKO s.r.o., Veterná 979/32, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
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