
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-OSZP3-2021/023319-002

Prešov
15. 06. 2021

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 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 a ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa ustanovenia §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 vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a na základe žiadosti žiadateľa
Obchodné meno: SLUŽBA ČAĎU s.r.o.
Sídlo: Za potokom 22, 080 06 Ľubotice
IČO : 36 489 280

u d e ľ u j e s ú h l a s
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. f/ zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“) žiadateľovi:
Obchodné meno: SLUŽBA ČAĎU s.r.o.
Sídlo: Za potokom 22, 080 06 Ľubotice
IČO : 36 489 280
Miesto nakladania s odpadmi: Za potokom 22, 080 06 Ľubotice

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy sa udeľuje na druhy odpadov zaradé podľa
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Druh Kategória
odpadu: Názov druhu odpadu: odpadu:
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky N
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky N
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky N
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky N
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N
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11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
12 01 12 použité vosky a tuky N
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 16 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej N
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
12 03 01 vodné pracie kvapaliny N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
13 08 02 iné emulzie N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami N
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr.
azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
16 01 07 olejové filtre N
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest N
16 01 13 brzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 až 160111, 160113 a 160114 N
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC HFC N
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209
až 160212 N
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť N
16 07 08 odpady obsahujúce olej N
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami N
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce
nebezpečné látky N
19 08 10 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N
19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových
vôd N
20 01 13 rozpúšťadlá N
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky N
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20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené
batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a 200123,
obsahujúce nebezpečné časti N

Celkové ročné množstvo odpadov, na ktoré sa súhlas udeľuje je 200 ton.

Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v jeho zhromažďovaní podľa jednotlivých druhov vo vhodných zberných
nádobách a priestoroch, označených v súlade s platnou legislatívou, do doby jeho odovzdania zmluvným
odberateľom, oprávneným nakladať s takýmto odpadom. Zhromažďovanie odpadov musí byť realizované tak, aby
nedošlo k zmiešaniu odpadov kategórie nebezpečný odpad s odpadmi kategórie ostatný odpad.
Zberné nádoby musia odolávať mechanickému a chemickému pôsobeniu odpadov a byť označené v súlade s platnou
legislatívou a zabezpečené tak, aby nedošlo ku úniku odpadov a ku poškodeniu životného prostredia.
Priestory určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia byť označené a zabezpečené tak, aby nedošlo
k únikom odpadov do zložiek do životného prostredia a musia byť vybavené prostriedkami na likvidáciu havárie,
vhodnými izoláciami podláh a zachytávania nebezpečných látok a zabezpečené voči atmosferickým vplyvom.
Zhromažďovanie odpadov bude vykonávané do doby jeho odberu oprávnenou organizáciou na zabezpečenie jeho
zhodnotenia prípadne zneškodnenia v súlade s platnou legislatívou.

Súhlas sa udeľuje na dobu určitú do 31. 05. 2026.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2016/027738-002/OH-JK zo dňa 08.08.2016.

Odôvodnenie
Spoločnosť SLUŽBA ČAĎU s.r.o., so sídlom Za potokom 22, 080 06 Ľubotice požiadala o udelenie súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich prepravu v prevádzke spoločnosti – Za potokom 22, Ľubotice.
Spoločnosť v súčasnosti nakladá s nebezpečným odpadom na základe rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2016/027738-002/OH-JK zo dňa 08.08.2016, ktorého platnosť
bola ustanovená na dobu do 30.06.2021. Keďže na základe ustanovenia § 135f zákona o odpadoch nie je možné
predlžovať platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021, žiadateľ – spoločnosť SLUŽBA ČAĎU s.r.o.,
požiadala o udelenie nového súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov.
K žiadosti boli doložené: fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-PO-OSZP3-2016/027738-002/OH-JK zo dňa 08.08.2016; Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s
nebezpečným odpadom; Zmluva č. 03/05/2010 o odbere nebezpečných odpadov na zhodnotenie/zneškodnenie;
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu č. 61/2012.
Pri predložení žiadosti bol uhradený správny poplatok v hodnote 11 € v zmysle položky 162 písmeno g/ sadzobníka,
ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Po posúdení skutočností Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia konštatuje, že žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu,
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie mieru 3, Prešov podľa
§54 cit. zákona. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú,
nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
SLUŽBA ČAĎU s.r.o., Za potokom 22, 080 06  Ľubotice, Slovenská republika


