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Rozhodnutie
Zmena udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
odpadového hospodárstva 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len správny orgán), v náväznosti
na § 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 zákon o odpadoch), rozhodujúc v súlade § 114 ods. 1 písm a) 2. zákona o odpadoch a zák.
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a po posúdení podkladov doložených ku konaniu

- m e n í -

rozhodnutie vydané Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie vydané pod č.j.:
OU-KK-OSZP-2020/005253-6/Ká zo dňa 14.04.2020, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 a
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na
mieste vzniku) v zariadení sídliacom na adrese: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá pre spoločnosť Mestský podnik
Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá, IČO: 36 489 042 takto:

vo výrokovej časti sa navyšuje sa kapacita zariadenia a dopĺňa inštalácia nového strojného zariadenia,
n a s l e d o v n e

...

Kapacita zariadenia:
Zhodnocovanie lisovaním: 400 t ročne

Technické údaje o zariadení:
Areál zariadenia pozostáva zo separačnej haly o rozmeroch 26x12 m, kde sa vyzbierané vyseparované zložky
komunálneho odpadu ukladajú v osobitných oddeleniach haly oddelených prepážkou. V hale sa nachádza separačná
linka pozostávajúca z násypného dopravníka, dotrieďovacej komory a rozdeľovacieho dopravníka odkiaľ sa
roztriedený odpad zhromaždí do zberných nádob /big bag/. Jednotlivé vytriedené komodity sa následne lisujú
na hydraulickom lise typu EKOPACK A 200-3 a EKOPACK 300.2. Hala je uzatvorená dvojkrídlovou bránou
zabezpečenou zámkom, prístup k zariadeniu vedie po spevnenej komunikácii. Na váženie vyzbieraných odpadov
sa používa mostová váha nachádzajúca na skládke odpadov v Spišskej Belej, ktorej prevádzkovateľom je tiež
spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o..
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...

Ostatné podmienky rozhodnutia č.j.: OU-KK-OSZP-2020/005253-6/Ká zo dňa 14.04.2020 ostávajú v platnosti bez
zmien a toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Odôvodnenie
Spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá požiadala dňa 13.10.2022
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 a R13 vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom
starostlivosti o životné prostredie pod č.j.: OU-KK-OSZP-2020/005253-6/Ká zo dňa 14.04.2020. Zmena sa týka
navýšenia kapacity zariadenia na 400 t odpadu ročne a doplnenia – inštalácie nového strojného zariadenia –
Hydraulický lis EKOPACK 300.2. pre zariadenie sídliace na adrese: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá, rozsah
zhodnocovaných odpadov sa nemení.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 19.10.2022 oznámil začatie konania vo veci
zmeny udeleného súhlasu a upustil od ústneho pojednávania, nakoľko z predložených podkladov a predchádzajúcich
jednaní bolo možné žiadosť spoľahlivo posúdiť.

K žiadosti o zmenu udeleného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov boli doložené
doklady:
- Kópia rozhodnutia č.j.: OU-KK-OSZP-2020/005253-6/Ká zo dňa 14.04.2020
- Prevádzkový poriadok, Technologický reglement a Havarijný plán
- Správny poplatok v hodnote 4,0 eur v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, položka 162 písm. y)

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
odpadového hospodárstva, na základe podkladov a výsledkov konania zmenil rozhodnutie vydané Okresným
úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č.j.: OU-KK-OSZP-2020/005253-6/Ká zo dňa
14.04.2020 pre spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné sa v súlade s § § 53 a 54 zák.č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Kežmarok, odbore
starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po nadobudnutí právoplatnosti a po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. ust. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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