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R O Z H O D N U T I E 
 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný 

úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 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 § 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 len „zákon o odpadoch“), konajúc v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  

 

                                                                        m e n í 

 

v súlade s ustanovením § 114 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o odpadoch, rozhodnutie  

okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2018/036625 zo dňa 23.08.2018, ktorým bol udelený 

súhlas na  prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 

 

pre žiadateľa: 

 

Hamburger Recycling NZ s.r.o., Michalská bašta 16, 940 01 Nové Zámky; 

IČO : 36 721 000; 

Prevádzka :  Košice - Poľov, na pozemku parc. č. 965/3, 865/4, 685/7, 865/8, 865/14, 

865/15, 865/19, 865/20, 865/3, 865/7, 865/14, 865/15 k. ú. Poľov; 

 

vo výrokovej časti nasledovne: 

 

V bode 1 sa do zoznamu odpadov kategórie „ostatný“, na ktoré sa vzťahuje súhlas, 

zaradených podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z., dopĺňajú odpady: 

 

20 01 01 -  papier a lepenka, 

20 01 39 -  plasty. 

 

Ostatné náležitosti rozhodnutia  okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2018/036625 zo 

dňa 23.08.2018 zostávajú naďalej v platnosti. 

                   

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-

OSZP3-2018/036625 zo dňa 23.08.2018. 
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Odôvodnenie 

 

Dňa 29.01.2019 bola na okresný úrad  doručená žiadosť Hamburger Recycling NZ 

s.r.o., Michalská bašta 16, Nové Zámky  o    zmenu     rozhodnutia   okresného úradu č. OU-

KE-OSZP3-2018/036625 zo dňa 23.08.2018,  ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v  areáli žiadateľa na Poľovskej 363, Košice, 

v súlade so znením § 97 ods. 1 písm. d)  zákona o odpadoch. Zmena sa týka doplnenia 

zoznamu zbieraných odpadov na základe požiadaviek prevádzkovej praxe a uzatvorenej 

zmluvy s obcou na základe znenia § 81 ods. 13 zákona o odpadoch. 

 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v predmetnej veci. Okresný úrad  listom  

č. OU-KE-OSZP3-2019/011176 zo dňa 30.01.2019 oznámil účastníkom konania začatie 

správneho konania vo veci a vzhľadom k znalosti miestnych pomerov z predchádzajúcich 

obhliadok a kontrol upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. Súčasne umožnil 

účastníkom konania v súlade so znením § 23 správneho poriadku v lehote 7 dní odo dňa 

doručenia oznámenia nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom. V stanovenej lehote na 

okresný úrad žiadne pripomienky a námietky doručené neboli. 

 

Žiadateľ predložil podklady v súlade so znením § 22 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch v znení neskorších predpisov: 

 

1. Kópiu rozhodnutia okresného úradu č. OU-KE-OSZP3-2018/036625 zo dňa 23.08.2018. 

2. Aktualizované opatrenia pre prípad havárie schválené vedením spoločnosti. 

3. Kópiu zmluvy na vykonávanie zberu a výkupu vrátane mobilného zberu a výkupu a na  

    prepravu komunálnych odpadov medzi Hamburger Recycling NZ s.r.o. Nové Zámky  

    a Mesto Košice zo dňa 07.02.2019. 

4. Kópiu zmluvy o nakladaní s odpadom medzi Hamburger Recycling NZ s.r.o. Nové Zámky  

    a STAVOSUR s.r.o. Hustopeče zo dňa 28.05.2018. 

 

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2019/011176-2 zo dňa 11.02.2019 v  súlade s § 

33 ods. 2 správneho poriadku dal účastníkom konania  možnosť oboznámiť sa s podkladmi 

pre rozhodnutie pred jeho vydaním a vyjadriť sa k ním v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia. Pripomienky ani námietky v stanovenej lehote neboli vznesené. 

 

Okresný úrad z výsledkov preskúmania podkladov zistil, že žiadateľ požiadal o zmenu    

rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na  zber odpadov, pretože došlo k zmene skutočností, 

ktoré boli rozhodujúce pre udelenie súhlasu, čím sú splnené zákonné podmienky pre zmenu 

rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona o odpadoch. 

 

Na základe uvedených skutočností a doplňujúcich podkladov,  okresný úrad rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  
 

Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. y) Sadzobníka správnych poplatkov podľa 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov uhradil 

správny poplatok vo výške 4,0 € e-kolkom. 
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Poučenie 

 

Proti    tomuto     rozhodnutiu   je    možné    podať     odvolanie    v  zmysle s § 53 a  

§  54 správneho   poriadku, na   Okresný   úrad  Košice, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Komenského 52,  041 26 Košice, v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        JUDr. Henrieta Halászová 

                                                                                                                 vedúca odboru                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Hamburger Recycling NZ  s.r.o., Michalská Bašta 16, 940 01  Nové Zámky; 

2. Mesto Košice, odd. VISÚ a ŽP, Tr. SNP 48, 040 11  Košice. 

 

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti): 

SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice, odbor inšpekcie OH, Rumanova 14, 040 53 Košice. 
 


	R O Z H O D N U T I E

