
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01  Stará Ľubovňa____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SL-OSZP-2021/002907-003

Stará Ľubovňa
17. 05. 2021

Rozhodnutie
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle §

97 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (prevádzka Orlov 346)

Popis konania / Účastníci konania
ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 45 309 591

Výrok
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 ods. 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, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e/ zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve podľa § 108 ods. 1 písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch),
na základe žiadosti spoločnosti ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov a vykonaného správneho konania podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

u d e ľ u j e s ú h l a s

podľa § 97 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
pre žiadateľa – držiteľa odpadov ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov, ktorého prevádzka sa nachádza v
územnom obvode okresu Stará Ľubovňa.

Údaje prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov:

Obchodné meno: ENBRA, s.r.o.
Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov
IČO: 45 309 591

Údaje zariadenia na zber odpadov:

Adresa prevádzky zberne: ENBRA, s.r.o., Orlov 346, 065 43 Orlov

Spôsob nakladania s odpadmi:
1. zber odpadov – zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia
odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov
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2. cestná preprava odpadov, vlastnými vozidlami, od pôvodcov a držiteľov odpadov v územnom obvode Okresného
úradu Stará Ľubovňa do zariadenia na zber v obci Orlov.
Miesto nakladania s odpadmi: areál prevádzky zberne spoločnosti ENBRA, s.r.o., Orlov 346

Druh a kategória odpadov: prevádzkovateľ bude vykonávať „zber ostatných odpadov“ zaradených podľa Vyhl. MŽP
SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:

kat. č. druh odpadu kategória
01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov O
01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O
01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O
01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
05 01 17 bitúmen O
17 01 01 betón O
17 01 02 tehly O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20 03 08 drobný stavebný odpad O

Technické údaje o zariadení: zariadenie tvorí osvetlený, oplotený, uzamykateľný areál, o rozlohe 25 510 m2,
spevnené plochy, vymedzené na zhromažďovanie a separáciu jednotlivých zbieraných druhov odpadov, pojazdná
technika – nakladač Liebherr 564, váha, nákladné vozidlá, obslužná komunikácia, administratívny objekt.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia: mechanizmy, používané v zariadení na zber odpadov môžu
obsluhovať osoby spôsobilé na túto činnosť a pravidelne školené, boli oboznámení s prevádzkovým poriadkom
zberne a budú dodržiavať bezpečnostné opatrenia, uvedené v prevádzkovom poriadku. Pohyb cudzích osôb je v
celom objekte firmy zakázaný. Pre prípad havárie je zariadenie vybavené ručným hasiacim prístrojom, osobnými
ochrannými pomôckami a lekárničkou.

Zabezpečenie ďalšieho nakladania: uvedené stavebné odpady sa budú zhodnocovať mobilným zariadením
HARTL POWERCRUSHER 10/55 J (čeľusťový drvič), ku ktorému patria obslužné a doplnkové zariadenia
– kolesový nakladač Komatsu WA 250/Liebherr s výklopnou lyžicou a prídavným hydraulickým kladivom,
pre ktoré vydal súhlas príslušný Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Číslo: OU-PO-
OSZP2-2015/042368-07-FB zo dňa 10.12.2015 so zmenou Číslo: OU-PO-OSZP2-2019/010376-02/FB zo dňa
07.02.2019.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia: v lehote 30 dní pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov je
potrebné túto skutočnosť oznámiť Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie a
zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných odpadov oprávnenému odberateľovi.

Doba platnosti súhlasu: do 31.12.2025

Ďalšie podmienky súhlasu:
1./ Označiť zariadenie na zber odpadov informačnou tabuľou v zmysle § 6 Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona.
2./ Viesť a uchovávať evidenciu o zbere odpadov v zariadení v zmysle § 2 a § 10 Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
3./ Umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností.
4./ Oznámiť zmeny skutočností, podstatných pre vydanie súhlasu a pri zbere drobného stavebného odpadu (20 03
08) dodržiavať VZN obce, na ktorej území sa bude zber uskutočňovať (uzatvorenie zmluvy).
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5./ Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť
v súlade s ustanoveniami § 114 ods. 1/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
6./ Vydaný súhlas stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bol vydaný, zánikom zariadenia a skončením činnosti,
na ktorú bol vydaný a ak sa neoznámia zmeny nového prevádzkovateľa zariadenia do 30 dní odo dňa tejto zmeny
na príslušný Okresný úrad Stará Ľubovňa.
7./ Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ostávajú vydaním tohto súhlasu
nedotknuté.

Na základe oznámenia a upustenia od ústneho pojednávania účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a
pripomienky.

Odôvodnenie
Na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, bola doručená dňa 06.04.2021 od
spoločnosti ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 45 309 591, žiadosť o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. d/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pre
svoju prevádzku v obci Orlov 346, nachádzajúcu sa v územnom obvode Okresného úradu Stará Ľubovňa.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa žiada z dôvodu ukončenia platnosti vydaného súhlasu a
ďalšieho nakladania ostatných odpadov v existujúcom zariadení (zber, zhromažďovanie, triedenie, preprava).

K žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov boli doložené písomné náležitosti:
- identifikačné údaje žiadateľa (kópia Výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov),
- sídlo zariadenia na zber odpadov (Orlov 346),
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- technické údaje o zariadení (Prevádzkový poriadok),
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- dátum začatia prevádzky, kapacita zariadenia (existujúca prevádzka, 49 000 t/ročne),
- zmluvy na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu, ktorý je predmetom zberu
(KERGOL J.P., spol. s r.o., Prešov),
- zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi (20 03 08) s Obcou Orlov,
- súhlas na prevádzkovanie zariadenia od Obce Orlov,
- súhlas s činnosťou od spoločnosti EKOPRIM group, s.r.o., Prešov,
- súhlas s činnosťou od spoločnosti Prefa Orlov, s.r.o.,
- kópia súhlasu – Rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Číslo:OU-PO-OSZP2-2015/042368-007-FB
zo dňa 10.12.2015, právoplatné dňa 07.01.2016; so zmenou Číslo: OU-PO-OSZP2-2019/010376-02/FB zo dňa
07.02.2019, právoplatné dňa 11.02.2019; na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a prevádzkového
poriadku mobilného zariadenia,
- kópia súhlasu – Rozhodnutie Okresného úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie Číslo: OU-
SL-OSZP-2017/003909-008/Pv zo dňa 31.05.2017, právoplatné dňa 29.06.2017 na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov,
- iné údaje - správny poplatok v hodnote 11 € bol zaplatený pri podaní žiadosti dňa 06.04.2021 (Potvrdenie o úhrade
správneho poplatku) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
podľa položky č. 162 písmeno d/.

Zariadenie na zber odpadov je existujúca prevádzka, nachádza sa v k.ú. obce Orlov č. 346, kde sa uskutočňuje zber,
zhromažďovanie a skladovanie uvedených stavebných odpadov. Kapacita zariadenia na zber podľa prevádzkového
poriadku je uvedená 49 000 t/ročne, preto ku žiadosti nebolo potrebné záverečné stanovisko z procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie, alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom zo dňa 30.04.2021 účastníkom
začatie konania v danej veci, s možnosťou uplatnenia pripomienok a námietok podľa § 33 ods. 2/ správneho poriadku
a zároveň upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania, z dôvodu mimoriadnej situácie pre Covid-19 na základe
usmernenia Ministerstva vnútra SR a nakoľko z predložených podkladov a predchádzajúcich jednaní bolo možné
žiadosť spoľahlivo posúdiť a ide o existujúcu prevádzku zariadenia.
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Účastníci konania sa k pokladom rozhodnutia v stanovenej lehote, ani do dňa vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili.

Pretože žiadateľ splnil zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ide
o existujúcu prevádzku, Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, určil pre právnickú
osobu – spoločnosť ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 45 309 591, podmienky prevádzkovania
zariadenia na zber odpadov a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny orgán platnosť súhlasu časovo obmedzil a stanovil do konca roka 2025. Zároveň si bude žiadateľ plniť
všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích vyhlášok a predpisov v
odpadovom hospodárstve.

Správny poplatok v hodnote „11,00 €“ (slovom: jedenásť eur) bol uhradený pri podaní žiadosti dňa 06.04.2021 v
zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa položky č.
162 písmeno d/, ktorá je uvedená i v čl. III, v prílohe časti Z. Životné prostredie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1/ a ods. 2/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. gen. Štefánika č. 1, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má
odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10269

Doručuje sa
ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, 080 01  Prešov, Slovenská republika
Obec Orlov, Orlov 119, 065 43  Orlov, Slovenská republika
EKOPRIM group, s.r.o., Strojnícka 17, 080 06  Prešov, Slovenská republika
Prefa Orlov, s.r.o., Orlov 346, 065 43  Orlov, Slovenská republika


