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Rozhodnutie
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), 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, v spojení s § 3 ods. 1 písm. e) a
§ 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc vo veci žiadateľa: H+EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské
námestie 3, 040 12 Košice, IČO: 31 688 985 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na základe
vykonaného správneho konania podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rozhodol takto:
Výrok
pre žiadateľa
Obchodné meno: H+EKO, spol. s r.o., Košice
Sídlo: Spišské námestie 3, 040 12 Košice
IČO: 31 688 985
Miesto nakladania s odpadmi: prevádzka Jarková 17, 082 22 Šarišské Michaľany

udeľujesúhlas
1. na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch,
2. na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa ust. § 97 ods. 1 písm. e) bod
2 zákona o odpadoch
I. činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)

Súhlas sa udeľuje v zmysle § 97 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch na tieto druhy ostatných a nebezpečných odpadov,
ktoré sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov:
16 02 11 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC (N),
16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 (O),
16 02 15 – nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení (N)
16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15
20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N),
20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21
a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (N),
20 01 36 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35 (O)
Kategórie elektrozariadení pre činnosť R12 a R13 – podľa II. časti prílohy č. 16 zákona o odpadoch:
- zariadenia na tepelnú výmenu
- obrazovky, monitory a zariadenia , ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
- veľké zariadenia /s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm/ vrátane ale nielen
- malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
- malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm)
Celkové množstvo zhodnotených odpadov činnosťou R12 a R13 do 6 000 ton/rok.

II. činnosťou R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá
(vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
Súhlas sa udeľuje v zmysle § 97 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch na tieto druhy ostatných odpadov, ktoré sú
zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov:
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky
15 01 02 – obaly z plastov
15 01 03 – obaly z dreva
15 01 04 – obaly z kovu
15 01 05 – kompozitné obaly
15 01 06 – zmiešané obaly
15 01 07 – obaly zo skla
19 12 01 – papier a lepenka
19 12 03 – neželezné kovy
19 12 04 – plasty a guma
19 12 07 – drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 09 – minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)
III. činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
Súhlas sa udeľuje v zmysle § 97 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch na tieto druhy ostatných odpadov, ktoré sú
zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších
predpisov:
15 01 07 – obaly zo skla
19 12 05 – sklo
20 01 02 – sklo
Celkové množstvo zhodnotených odpadov činnosťou R3 a R5 do 2 000 ton/ rok.
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