
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92  Prešov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2021/014543-004

Prešov
15. 04. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zber odpadov vrátane zberného dvora

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, príslušný 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 (ďalej len zákon o odpadoch), na základe žiadosti spoločnosti
ENBRA s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov a po vykonanom správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §113 ods. 1 zákona
o odpadoch

Výrok
u d e ľ u j e

podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s ú h l a s
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora

žiadateľovi:
Obchodné meno: ENBRA s.r.o.
Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov
IČO: 45 309 591
Miesto nakladania s odpadmi: areál spoločnosti ENBRA, Strojnícka 11, 080 01 Prešov

Súhlas sa udeľuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu „O“ zaradených v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

Ostatné odpady:
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, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v
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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 sádry 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

Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude pozostávať z jeho zberu a výkupu od pôvodcov resp. držiteľov odpadu. Odpad
bude zhromažďovaný podľa členenia v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva SR v priestoroch
spoločnosti ENBRA s.r.o., Strojnícka 11, Prešov. Zhromažďovanie bude zabezpečené tak, aby nedošlo k
predčasnému poškodeniu a inému nevhodnému nakladaniu s ním, pred jeho zhodnotením, resp. zneškodnením
oprávnenou organizáciou. K zhodnoteniu odpadov bude dochádzať priamo v areáli spoločnosti ENBRA
s.r.o., nakoľko má spoločnosť oprávnenie zhodnocovať odpad na drviacom mobilnom zariadení v zmysle
rozhodnutia OU-PO-OSZP2-2015/042368-07-FB zo dňa 10.12.2015, v znení jeho zmeny rozhodnutím č. OU-
PO-OSZP2-2017/013233-002/FB zo dňa 13.03.2017 a rozhodnutím č. OU-PO-OSZP2-2019/010376-02/FB zo
dňa 07.02.2019. Materiál, ktorý vznikne zhodnotením sa využíva pri stavebných a rekonštrukčných prácach ako
spevňujúci podkladový materiál.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Plocha zariadenia je spevnená, nachádza sa vo vnútri uzamykateľného areálu, ktorý je oplotený a čiastočné osvetlený.
Technické vybavenie zabezpečuje nakladač, certifikovaná váha a nákladné vozidlo. Zariadenie je prevádzkované
v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia a technickej dokumentácie k zariadeniu. Pri dovoze odpadov do
zariadenia sa kontroluje kompletnosť a správnosť dokladov a údajov, vykoná sa kontrola množstva odpadu, ktorá
sa zaeviduje.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia na zber odpadov a opatreniami pre prípad havárie.
Pri prevádzkovaní zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti
práce v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia.

Začiatok prevádzky: ide o existujúcu prevádzku, ktorej nové povolenie vyplýva z novelizácie zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31.03.2026.

Podmienky rozhodnutia:
1. Zhromažďovanie, skladovanie odpadov a výsledného produktu zhodnotenia zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k
znečisťovaniu ovzdušia a okolia areálu.
2. Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku dňu ukončenia prevádzky.

Odôvodnenie
Spoločnosť ENBRA s.r.o., Strojnícka 17, Prešov požiadala Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o udelenie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu vrátane zberného dvora na ul. Strojníckej 11, Prešov. Ide o existujúcu
prevádzku zariadenia preto tunajší úrad upustil od miestného šetrenia v areáli spoločnosti ENBRA s.r.o., Prešov.
Spoločnosť ENBRA s.r.o. splnila podmienky na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora,
ako je konštatované vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. Účastník konania Mesto Prešov nemal k predmetnej
činnosti pripomienky.
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K žiadosti boli doložené:
- Kópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22302/P zo dňa 17.03.2021,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov,
- Opatrenia pre prípad havárie,
- Kópia rozhodnutia č. OU-PO-OSZP2-2015/042368-07-FB zo dňa 10.12.2015,
- Kópia rozhodnutia č. OU-PO-OSZP2-2017/013233-002/FB zo dňa 13.03.2017,
- Kópia rozhodnutia č. OU-PO-OSZP2-2019/010376-02/FB zo dňa 07.02.2019,
- Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 11.00 EUR vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm.
d) sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších
predpisov.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu a rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Námestie mieru 3, Prešov.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, 080 01  Prešov, Slovenská republika
Mesto Prešov (OVM), Hlavná 2907, 080 01  Prešov, Slovenská republika


