
OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikovo námestie č.5 , 052 01  Spišská Nová Ves____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SN-OSZP-2021/011665-005

Spišská Nová Ves
30. 07. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

vydaný podľa § 97 ods. 1, písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z.

Popis konania / Účastníci konania
1. FECUPRAL, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
2. Obec Markušovce – p. starosta

Výrok
R o z h o d n u t i e

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
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 právnych predpisov v spojení so zákonom NR SR č.180/2013 Z.
z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108 písm. m) zákona
NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) v
znení neskorších zmien a predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb.)

udeľuje

podľa 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch :

R 12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou činnosťou z činností R1 až R 11
R 13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R 1 až R12 ( okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku )

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., Za Tehelňou 412/1, 053 21 Markušovce
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Súhlas sa vzťahuje na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kategórie „ostatný“ odpad zaradených
v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 365/2015 Z. z.“):
Číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
07 02 13 Odpadový plast O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitné obaly O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
16 01 19 Plasty O
16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 0 2 15 O
16 02 16 Časti odstránené v z vyradených zariadení iné ako uvedené
v 16 02 15 O
16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 Iné batérie a akumulátory O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 12 01 Papier a lepenka O
19 12 04 Plasty a guma O
19 12 05 Sklo O
19 12 07 Drevo a iné odpady uvedené v 19 12 06 O
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O
20 01 01 Papier a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 34 Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 35 O
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 36 O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú vznikať odpady ( ako pôvodcovi ) kategórie „ostatný“
odpad zaradené v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 365/2015 Z. z.“):
Číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
07 02 13 Odpadový plast O
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
15 01 03 Obaly z dreva O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitné obaly O
15 01 06 Zmiešané obaly O
15 01 07 Obaly zo skla O
16 01 19 Plasty O
16 02 16 Časti odstránené v z vyradených zariadení iné ako uvedené
v 16 02 15 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 12 01 Papier a lepenka O
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19 12 02 Železné kovy O
19 12 03 Neželezné kovy O

19 12 04 Plasty a guma O
19 12 05 Sklo O
19 12 07 Drevo a iné odpady uvedené v 19 12 06 O
19 12 08 Textílie O
19 12 09 Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo O
19 12 10 Horľavý odpad ( palivo z odpadov ) O
19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19
12 11 O

Druh, kategória a množstvo odpadov, ktoré budú predmetom zhodnotenia činnosťou R12 a R13:
- Vybrané druhy „ostatných“ druhov odpadov prevažne druhotné suroviny
- Úprava bude vykonávaná predovšetkým za účelom efektívnej prepravy a za účelom zníženia prepravných nákladov
V maximálnej kapacite na vstupe do zariadenia : nepresiahne 4950 t/ rok

Miesto a spôsob nakladania s odpadom :

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov je umiestnené v zastavanom území obce Markušovce na parcelách
1203/1, 1203/2,1203/3, 1213, 1212, 1215 .
Zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 bude prebiehať vo výrobnej hale.

Celý proces mechanickej a fyzikálnej úpravy bude realizovaný vo výrobnej hale o rozmeroch 18 x 58 x 8,2
m . V prevádzke bude k dispozícií betónová mostová váha s váživosťou do 60 t . Zariadenie pozostáva z
pásových dopravníkov reťazových, triediacich a príjmových , s magnetického separátora, drvičov, mlynov, lisov a
kontajnerov .

Technický opis zariadenia na zhodnocovanie odpadu

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12- úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z
činností R1 až R11 je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení určeným na fyzikálnu úpravu
odpadov – papiera, kartónu, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, skla, dreva, batérií a akumulátorov,
tenkostenných kovových obalov a káblov z farebných kovov (triedenie, drvenie a lisovanie), pričom činnosti nimi
vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť.
Pracovisko je zoradené podľa technologickej postupnosti úpravy odpadov a pozostáva z nasledujúcich základných
strojov a prvkov:
• pásové dopravníky
o reťazové
o príjmové,
o triediace
• magnetický separátor
• spektrometer
• drviče
• mlyny
• súbor sít
• elektrostatický separátor – Hamos
• lis – na mäkké materiály
• kontajnery na zhromažďovanie vytriedených odpadových materiálov
• lisovacie zariadenie
o automatický horizontálny lis na mäkké materiály
o automatický horizontálny lis na tvrdé materiály
• havarijné ochranné pomôcky:
o absorpčný materiál
o lopata
o metla
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o nádoba
o hasiace prístroje

Na manipulačnej spevnej ploche sa bude uskutočňovať nakladanie a vykladanie vyzbieraného odpadu. Manipulačné
plochy tiež tvoria kontajnerové státia a big-bagy.
Pozemok je vo vlastníctve spol. FECUPRAL spol. s.r.o. Odpad je po vytriedení zhromažďovaný voľne na
vybetónovanej ploche resp. vo veľkokapacitných kontajneroch podľa druhu odpadu alebo v skladovacej hale.
Odpady určené na zhodnotenie činnosťou budú umiestnené aj priamo do výrobnej haly.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov je nutné dodržať prevádzkový poriadok zariadenia na
zhodnocovanie odpadu činnosťami R12 a R13 a opatrenia pre prípad havárie pre prevádzku Markušovce .

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu určitú: do 30.7.2026.

Podmienky rozhodnutia:
1. Žiadateľ je povinný pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať príslušné povinnosti v
zmysle ustanovení zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva.
2. Žiadateľ požiada v prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s nakladaním s odpadmi počas platnosti súhlasu, o
vydanie zmeny súhlasu v zmysle zákona o odpadoch.
3. Žiadateľ je povinný zabezpečiť ďalšie nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú ako výstupy pri prevádzkovaní
zariadenia na zhodnocovanie odpadov na základe platných zmlúv s oprávnenými organizáciami v zmysle zákona
o odpadoch .
4. Nakladanie s odpadmi pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov realizovať v súlade s
prevádzkovým poriadkom, a technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie odpadov aktualizovať ho
v prípade potreby.
5.. Žiadateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber výstupných odpadov, prostredníctvom oprávnených
spoločností v zmysle zákona o odpadoch.
6. Žiadateľ je povinný dodržiavať vypracované opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi,
aktualizovať ich v prípade potreby.
7. Tento súhlas nie je súhlas podľa iných osobitných právnych predpisov (napr. podľa vodného zákona, stavebného
zákona, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o ochrane zdravia ľudí apod.) ani ich nenahrádza.
8. Pravidelne kontrolovať technický stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prípadne nedostatky operatívne
odstraňovať .
9. Po ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončení prevádzky a ktorý vznikne prípadnou demontážou
zariadenia v súlade zo zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch .

Odôvodnenie
Spoločnosť FECUPRAL, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš požiadala dňa 30.6.2021 tunajší
úrad o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona
o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami R12 a R13 podľa prílohy č. 1 k
zákonu o odpadoch pre prevádzku FECUPRAL, spol. s r.o., Za Tehelňou 412/1, 053 21 Markušovce .
K žiadosti žiadateľ predložil:

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov .
Zoznam druhov odpadov s ktorými sa bude nakladať.
Kópiu rozhodnutia pod č. OU-PO-OSZP3-2016/012718-3/OH-Kn zo dňa 11.5.2016, ktorým bolo udelený súhlas
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 pre spoločnosť FECUPRAL, spol. s r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš.
Kópiu rozhodnutia pod č. OU-PO-OSZP3-2016/012714-3/OH-Kn zo dňa 18.4.2016, ktorým bolo udelený súhlas
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R9 pre spoločnosť FECUPRAL, spol. s r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš.
Kópiu rozhodnutia pod č. OU-PO-OSZP3-2016/011449-2/OH-Dˇu zo dňa 18.4.2016, ktorým bolo udelený súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre spoločnosť FECUPRAL, spol. s r.o., so sídlom Ľ. Štúra 17, 082
21 Veľký Šariš.
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Okresný úrad listom č. OU-SN-OSZP-2021/011665-2 zo dňa 8.7.2021 oznámil účastníkom konania začatie konania
v predmetnej veci a nariadil ústne pojednávanie na deň 21.07.2021 spojené s miestnym zisťovaním.
Na miestnom šetrení bolo zistené, že žiadateľ požiadal o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov nakladanie s odpadmi po ich zbere predstavuje úpravu odpadov uvedenú v prílohe č. 1
zákona o odpadoch takto :
R 12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12

Celý proces mechanickej a fyzikálnej úpravy bude realizovaný vo výrobnej hale o rozmeroch 18 x 58 x 8,2
m . V prevádzke bude k dispozícií betónová mostová váha s váživosťou do 60 t . Zariadenie pozostáva z
pásových dopravníkov reťazových, triediacich a príjmových , s magnetického separátora, drvičov, mlynov, lisov a
kontajnerov .
V prevádzke sú k dispozícií vážiace systémy. Betónová mostová váha s váživosťou do 60 ton, ktorá je v súlade s
normou STN EN 45501; dva vysokozdvižné vozíky s nosnosťou do 2,5 tony (výška zdvihu 4,75 m) a do 1,5 tony
(výška zdvihu 4,3 m). Dva paletové vozíky so zabudovanou váhou a zdvíhacou silou 2 tony.

Prevádzka disponuje abroll kontajnermi s objemom 20m3, 18m3, 32m3, 26m3, a kontajnermi na ramenný nakladač
5m3, 7m3, 10 m3. Plastové boxy s popruhmi a vekom s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou a
protipožiarnou odolnosťou určené k skladovaniu a preprave špecifických druhov odpadov (batérie a akumulátory).
Spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom na zvoz odpadov – dodávky, valníky, nosiče kontajnerov zn.
Pegout a Renault.
Zástupcovia obec Markušovce na ústnom pojednávaní nemali pripomienky ku udelenie súhlasu na zhodnocovanie
odpadov .
Na miestnom šetrení bolo konštatované, že je možné vydať rozhodnutie až po predložení všetkých potrebných
dokladov a podkladov ( písomné stanovisko Obce Markušovce ).

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-SN-OSZP-2021/011665-4
zo dňa 27.7.2021 v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastníci
konania v stanovenej lehote na tunajší úrad nedoručili žiadne pripomienky.

Z obsahu žiadosti vyplýva, že na uvedenej prevádzke žiadateľ v rámci svojich podnikateľských aktivít chce
vykonávať prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v náväznosti na vyhlášku č. 371/2015 Z. z..
Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov .
Na základe žiadosti a podkladov predložených žiadateľom okresný úrad udelil súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami R12 a R13 podľa prílohy
č. 1 k zákonu o odpadoch a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 11,0 € potvrdením o úhrade
správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54správneho poriadku na Okresný úrad
Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves, v lehote
do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom podľa osobitných zákonov.

Ing. Miloslav Polomský
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266
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Doručuje sa
FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21  Veľký Šariš, Slovenská republika
Obec Markušovce (OVM), Michalská 34, 053 21  Markušovce, Slovenská republika


