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Číslo spisu
OU-PO-OSZP2-2020/018149-002

Vybavuje

Prešov
30. 03. 2020

ROZHODNUTIE
.

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 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) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 107 písm. n) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc
vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s.r.o., Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov o udelenie súhlasu
na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, na základe vykonaného správneho konania podľa ustanovenia §
46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

u d e ľ u j e s ú h l a s

na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením podľa ust. § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch pre
spoločnosť:

Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov
IČO: 36 490 369

Súhlas sa udeľuje 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:

Katalógové číslo a druh odpadu:

20 01 07 – odpad z lesného hospodárstva
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad
20 01 38 – drevo iné ako uvedené v 20 01 37
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Spôsob nakladania s odpadmi

Zhodnocovanie uvedeného ostatného odpadu bude realizované mobilným zariadením - mobilný štiepkovací stroj
GreenMech SAFE-trak STC16-23MT35 činnosťou R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z
činností R1 až R11 v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch u jednotlivých držiteľov v mieste vzniku odpadu
alebo v mieste, kde sa odpad zhromaždí alebo v zariadení na zber odpadov v rámci územia Slovenskej republiky.
Drevná hmota vzniknutá pri údržbe verejnej zelene, orezávaní stromov, kríkov sa zhodnotí štiepkovacím strojom v
mieste vzniku. Vzniknutá štiepka sa technologickým procesom nafúka do mobilných kontajnerov, resp. prívesného
vozíka zn. Agados Atlas a následne bude odvezená odberateľovi štiepky, spoločnosti Sabyt, s.r.o., Sabinov.
Štiepkovací stroj slúži na drvenie drevnej hmoty do max. priemeru 16 cm.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia

Miesto umiestnenia mobilného zariadenia- štiepkovací stroj GreenMech SAFE-trak STC16-23MT35 musí
vyhovovať bezpečnej prevádzke zariadenia. Zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí byť
vo vyhovujúcom technickom stave, a prevádzkované na spevnenej ploche, zabezpečené proti posunutiu, prevráteniu
alebo inému neželanému pohybu.
Štiepkovací stroj slúži výlučne na drvenie drevnej hmoty. Štiepkované drevo je priťahované dvoma podávajúcimi
valcami k rotujúcemu rezaciemu kotúču. Na kotúči sú umiestnené dva páry nožov, ktoré odrezávajú privádzaný
materiál. Odrezané štiepky sú pomocou lopatiek, ktoré sú upevnené na rezacom kotúči vyhadzované cez komín do
kontajnera alebo voľného priestoru. Podávacie valce majú vlastný hydraulický pohon a môžu byť ovládané pomocou
ovládacieho bezpečnostného rámu. Štiepkovač je mobilný na pásovom podvozku a je poháňaný vlastným motorom.

Technické údaje o zariadení:

Dĺžka: 3346 mm
Šírka: 735 mm
Výška: 2 410 mm
Hmotnosť : 1 400 kg
Výkon: 4,7 t/hod.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

Obsluhu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonáva skupina troch pracovníkov, z toho jeden
strojník poverený obsluhou stroja a dvaja pomocní pracovníci, ktorí majú odbornú spôsobilosť zabezpečenú
pravidelným školením o dodržiavaní platných právnych predpisov pre dodržiavanie bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, sú oboznámení so zásadami bezpečnosti práce, ochrany zdravia a vybavení potrebnými osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami (pracovný odev s reflexnými prvkami, obuv, rukavice, ochranné prilby so
slúchadlami a štítom a ďalšie ochranné pomôcky).
Pracovníci obsluhujúci zariadenie sú povinní dodržiavať organizačné, technické, prevádzkové podmienky,
bezpečnostné pokyny a protipožiarne opatrenia na pracovisku mobilného zariadenia.
Povinnosti prevádzkovateľa:
- zabezpečiť znalosť prevádzkových predpisov a s tým súvisiacich školení,
- zabezpečiť používanie osobných ochranných pomôcok pri obsluhe mobilného zariadenia,
- vykonávať revízie mobilného zariadenia.

Podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje:

1. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia bude pri svojej činnosti postupovať v súlade so zákonom o odpadoch a
súvisiacimi právnymi predpismi a s prevádzkovým poriadkom.
2. Viesť prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
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3. Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zhodnotenie a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v
súlade s § 2,3, vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov.
4. Najneskôr 7 dní vopred ohlásiť okresnému úradu, odboru starostlivosti o ŽP, v ktorého územnom obvode sa budú
odpady zhodnocovať, miesto, druh, kategóriu a množstvo odpadu, s ktorým sa bude nakladať a predpokladaný čas
výkonu činnosti.
5. Zmeny v prevádzke mobilného zariadenia je potrebné zaznamenať do prevádzkového poriadku a písomne
informovať tunajší úrad.
6. Po ukončení činnosti zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť pozemok, na ktorom bolo mobilné
zariadenie umiestnené do pôvodného stavu.
7. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môže vykonávať činnosť zhodnocovania ostatných odpadov
v množstvách nepresahujúcich limity podľa prílohy č. 8, bod 9. Infraštruktúra č. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon EIA).

Súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením sa udeľuje na dobu určitú do 31.12. 2024.

Odôvodnenie
Mestské lesy Sabinov, s.r.o., Námestie slobody 57, Sabinov požiadali listom doručeným tunajšiemu úradu dňa
13.02.2020 o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - mobilný štiepkovací stroj
GreenMech SAFE-trak STC16-23MT35.

K žiadosti o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným bolo doložené:
- kópia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov vl.č.14608/P k dátumu 03.02.2020;
- kópia Osvedčenia o živnostenskom podnikaní v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom zo dňa
18.03.2020;
- doklad o vlastníctve – kúpe mobilného zariadenia GreenMech SAFE-trak STC16-23MT35, sériové číslo 200301;
- Kúpna zmluva na predaj a odber energetickej drevnej štiepky č. 2/2020 so spoločnosťou Sabyt, s.r.o., ul. Mieru
8, Sabinov;
- Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu s Mestom Sabinov, Nám. Slobody 57, Sabinov;
- list Okresného úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP/2020/000469-02 zo
dňa 28.01.2020, ktorým potvrdil, že mobilný štiepkovací stroj GreenMech SAFE-trak STC16-23MT35 nepodlieha
posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov, nakoľko nie je dosiahnutá limitná hodnota pre zisťovacie konanie.

Uvedené mobilné zariadenie bude prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto, nie je pevne spojené so zemou ani so
stavbou, je určené na zhodnocovanie odpadov najmä v mieste vzniku a nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie
podľa stavebného zákona.

Správny poplatok bol zaplatený v zmysle položky 162 písm. h) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov v hodnote 11 €.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladov
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do l5 dní odo dňa doručenia podaním na Okresný
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



4 / 4

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Námestie slobody 57
083 01 Sabinov
Slovenská republika


