OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3

080 01 Prešov
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OSZP3-2020/006807-004

25. 03. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
udeľuje
na základe § 97 ods. 1písm. e/ bod 1) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov činnosťou D10 – spaľovanie na pevnine žiadateľovi:
Obchodné meno: FECUPRAL, spol. s r.o.
Sídlo: Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
IČO : 36 448 974
Miesto nakladania s odpadmi: FECUPRAL, spol. s r.o., Jilemnického 2, 080 01 Prešov
Súhlas sa udeľuje na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D10 pre
nebezpečné odpady zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg v znení
neskorších predpisov odpadov ako:
Číslo Názov Kategória
poddruhu poddruhu odpadu
odpadu odpadu
130101 hydraulické oleje obsahujúce PCB N
130301 izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
160109 dielce obsahujúce PCB N
160209 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
160210 vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 160209 N
1/3

170902 odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové
krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB N
Spôsob nakladania s odpadom:
- prevádzkovateľ zariadenia vykoná opatrenia na zamedzenie poškodenia zložiek životného prostredia a počas celej
doby dôsledne zabezpečí tesnosť izolácií podláh určených na nakladanie s nebezpečným odpadom certifikovaným
vybavením, funkčnosť havarijných opatrení (napr. čistenie havarijných nádrží, vybavenie havarijnými sadami a pod.)
a pravidelnú (min. 1x mesačne) kontrolu na zhromažďovanie odpadov
- spaľovanie odpadov činnosťou D10 je možné iba v čase, ak zariadenie nespĺňa potechnického stavu nádob určených
dmienky na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1- využitie odpadu ako palivo
- nebezpečné odpady zhromažďovať iba v obaloch vyhovujúcich legislatívnym predpisom a normám na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov
- miesta uskladnenia odpadov, z ktorých sa uvoľňujú výpary, škodliviny či prach uzavrieť a odsávať do priestoru pece
- zabezpečiť optimálnu receptúru spaľovania len odpadov povolených týmto rozhodnutím
- prevádzkovateľ pracovnej činnosti je povinný mať zabezpečené finančné krytie svojej zodpovednosti za
environmentálnu škodu podľa §13 ods. 3 zákona č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia
na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená jeho pracovnou činnosťou, a to nepretržite po
celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti a spôsob finančného krytia preukázať príslušnému úradu v súlade s §13
ods. 4 citovaného zákona
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 12. 2021.
Podmienky rozhodnutia.
- doklad o finančnom krytí doložiť na tunajší úrad v lehote do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia
Odôvodnenie
Spoločnosť FECUPRAL, spol. s.r.o. požiadala o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov činnosťou D10 – spaľovanie na pevnine pre zariadenie „Kotolňa so zabudovaným
ekologickým kotlom na spaľovanie odpadu“, so sídlom prevádzky – Jilemnického 2, Prešov.
K žiadosti bolo doložené: Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou s kódom D10
t.j. spaľovanie na pevnine; Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov č. el-59123/2019/P k dátumu
25.09.2019.
Pri podaní žiadosti bol uhradený správny poplatok podľa položky 162 prílohy časti Z zákona NR SR č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11eur.
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, 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
Doručuje sa
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FECUPRAL, spol. s r.o.
Ľ. Štúra 17
082 21 Veľký Šariš
Slovenská republika
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