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dňa 27.9.2012

Ob odnv úrad životného prostredia Košice, odbor kvality životného prostredia, štátna
správa odpadového hospodárstva, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy
v zmysle 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 predpisov, rozhodujúc v súlade s
§ 71 písm.
zákona NR SR č.22312001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov apodľa zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti

AGB eko servis s.r.o., Pražská 2, Košice
IČO: 36 182508
Prevádzka: Zariadenie na zber odpadov Magnezitárska 11, Košice

a v súlade s ust. § 75 ods.1 písm. al zákona NR SR Č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 46 zákona Č. 71/1967 Zb.
e-sprévnem-kenaní-v znení neskorších predpisov,
mení
rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Košice Č. ŠSOH 2007/00238-3 zo dňa
29.1.2007, zmenené rozhodnutím Č. SSOH 2009/02720-3 zo dňa 19.10.2009 a ŠSOH
2011/00956-3 zo dňa 15.4.2011, ktorým bol udelený súhlas na prevádzku zariadenia na zber
odpadov na Magnezitárskej ul. Č. 11, Košice, vo výrokov ej časti

nasledovne:

l. V bode l. citovaného rozhodnutia sa rozširuje zoznam odpadov, s ktorými je žiadateľ
oprávnený nakladať o nasledovné odpady:
18 01 08 - cytotoxické a cytostatické liečivá, kategória N.

2. Bod 4 citovaného rozhodnutia znie:
Súhlas sa udeľuje do 31.12.2015.
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Ostatné náležitosti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Košice Č. ŠSOH
2007/00238-3 zo dňa 29.1.2007, zmeneného rozhodnutím Č. SSOH 2009/02720-3 zo dňa
19.10.2009 a rozhodnutím Č. ŠSOH 2011/00956-3 zo dňa 15.4.2011, ktorým bol udelený
súhlas na prevádzku zariadenia na zber odpadov,
ako aj podmienky stanovené pre
vykonávanie činnosti ostávajú naďalej v platnosti.
Toto rozhodnutie tvorí nedeliteľnú súčasť rozhodnutia č
ŠSOH 2007/00238-3 zo dňa
29.1.2007, zmeneného rozhodnutím Č. SSOH 2009/02720-3 zo dňa 19.10.2009 a rozhodnutím
Č. ŠSOH 2011/00956-3 zo dňa 15.4.2011.

Odôvodnenie:
Dňa 6.9.2012 bola na Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality ŽP
doručená žiadosť AGB ekoservis S.LO., Pražská 2, Košice, o zmenu rozhodnutia Obvodného
úradu ŽP Košice č. ŠSOH 2007/00238-3 zo dňa 29.1.2007, zmeneného rozhodnutím Č. SSOH
2009/02720-3 zo dňa 19.10.2009 a rozhodnutím Č. ŠSOH 2011/00956-3 zo dňa 15.4.2011,
ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.
Zmena sa týka rozšírenia zoznamu zbieraných odpadov a predlženia platnosti súhlasu.
Zmena vyplýva z požiadaviek a možností prevádzkovej praxe zariadenia.
Na základe uvedenej žiadosti tunajší úrad listom Č. ŠSOH 2012/02426-2 zo dňa
13.9.2012 oznámil začatie správneho konania známym účastníkom konania upustil od
miestneho šetrenia a ústneho konania vzhľadom k znalosti miestnych pomerov. Súčasne bola
oznámená zákonná lehota na podanie pripomienok, námietok a návrhov účastníkmi konania,
k prejednávanej veci.
__Žiadne pripomieQ.ky, námietky ani návrhy v stanovenej lehote neboli na tunajší úrad
doručené.
K uvedenej žiadosti boli doložené nasledovné podklady:
Výpis z obchodného registra vydaný Okresným súdom Košice l, č.vl. 10193N zo dňa
17.7.2012, súhlas na prevádzku zariadenia na zber odpadov Č. ŠSOH 2007/00238-3 zo dňa
29.1.2007, zmenený rozhodnutím Č. SSOH 2009/02720-3 zo dňa 19.10.2009 a rozhodnutím Č.
ŠSOH 2011/00956-3 zo dňa 15.4.2011, doplnené Opatrenia pre prípad havárie schválené
vedením spoločnosti, doplnený Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov, zmluva Č.
1712012 zo dňa 18.1.2012 medzi AGB ekoservis S.LO. Košice a FECUPRAL s.r.o. Veľký
Šariš.
Na základe uvedenej žiadosti a predložených podkladov Obvodný úrad ŽP Košice
posúdil uvedenú žiadosť, doplňujúce podklady a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s §§ 53, 54 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia na Obvodný úrad životného prostredia Košice, Adlerova č.29, Košice.
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Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Žiadateľ zaplatil správny poplatok 3,- € kolkovými známkami v súlade s položkou č.l62
písm.s/, Sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zák. NR SR č.l4511995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

M~Peter
.
'predrr6~ta

Rozhodnutie sa doručí:
1. AGB ekoservis s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice.
2. Mesto Košice, odd.ŽP a ŠSÚ, Tr. SNP č. 48, 040 II Košice.
Na vedomie:
1. Slovenská inšpekcia ŽP, IOH, Rumanova č. 14,04001
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