
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92  Prešov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2021/043640-002

Prešov
14. 12. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, príslušný podľa §5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), na základe žiadosti spoločnosti
Trafin Oil SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča a po vykonanom správnom konaní v zmysle zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §113
ods. 1 zákona o odpadoch

Výrok
u d e ľ u j e

podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s ú h l a s
na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu
žiadateľovi:
Obchodné meno: Trafin Oil SK s.r.o.
Sídlo: Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
IČO: 47 313 382
Miesto nakladania s odpadmi: Trafin Oil SK s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov

Súhlas sa udeľuje na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

P.č.
Katalógové číslo Názov druhu odpadu
Kat.

1. 20 01 08 Biologický rozložiteľný kuchynská a reštauračný odpad O
2. 20 01 25 Jedlé oleje a tuky O

Celkové ročné množstvo odpadov, s ktorým sa bude v zariadení na zber odpadov nakladať je 250 t/rok.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia: :
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Zariadenie na zber odpadov sa nachádza v prenajatých priestoroch spoločnosti MM stav s.r.o. Prešov, Jesenná 12,
Prešov. Skladovacia plocha je 137 m². Zmluva o prenájme nebytových priestoroch je do 31.12.2024.
Areál, v ktorom sa zariadenie nachádza je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu. Areál je zabezpečený kamerovým
systémom. Sklad zariadenia je murovaný, s tromi vstupmi, z čoho cez jeden vstup prejde nákladné auto. Podlaha
skladu je z liateho betónu.

Spôsob nakladania s odpadom:
Odpad je dopravený do zariadenia motorovými vozidlami. Na váženie prijatého množstva odpadov bude použitý
mobilný vážiaci systém. Zhromažďovanie odpadov bude v plastových bareloch o objeme 30 l a 50 l. Zber odpadov
z gastro prevádzok bude prebiehať systémom výmeny plného barelu za prázdny barel. Denné zvozy budú prebiehať
na motorovom vozidle zn. Renaut Master 3,5. Technický pracovníci po ukončení denného zvozu vyložia plné barely
z gastro prevádzok do skladovacích priestorov. V skladovacom priestore budú v jednej časti skladu zhromažďované
barely s odpadom 20 01 08 a v druhej časti skladu barely s odpadom 20 01 25 na plastových paletách. Každý
barel bude mať svoje označenie na rukoväti barelu s uvedeným katalógovým číslom odpadu. Interval zvozu bude
prispôsobený skladovacím kapacitám prevádzky zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní
zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle
prevádzkového poriadku zariadenia. Miesto určené na zhromažďovanie odpadov bude vybavené prostriedkami na
likvidáciu havárie.

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 30.11.2025

Podmienky rozhodnutia:
1. Zber odpadov na území mesta vykonávať v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva SR.
2. Odpad bude prepravovaný do autorizovaného zariadenia na spracovanie odpadu v zmysle platnej legislatívy SR.
3. Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky.

Odôvodnenie
Spoločnosť Trafin Oil SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča požiadala Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadu v prevádzke Trafin Oil SK s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov.
Dňa 13.12.2021 bolo vykonané ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou na základe upovedomenia o začatí
konania zo dňa 02.12.2021, ktoré bolo doručené žiadateľovi ako aj Mestu Prešov, ako účastníkovi konania. Na
predmetnom konaní neboli účastníkom konania vznesené pripomienky ani požiadavky k prevádzke zariadenia na
zber odpadov.

K žiadosti boli doložené:
- Kópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka číslo 59447/L zo dňa 29.10.2021.
- Zmluva o prenájme nebytových priestorov a pozemkov medzi spoločnosťou MM stav s.r.o., Zlatobanská 12, Prešov
a spoločnosťou Trafin Oil SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča.
- Kópia zmluvy o odbere a zneškodnení BRO medzi spoločnosťou Trafin Oil SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30,
Bytča a spoločnosťou CONTAX EKO s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov.
- Kópia zmluvy o odbere použitého oleja medzi spoločnosťou Trafin Oil SK s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča
a spoločnosťou Trafin Oil a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Sliezská Ostrava.
- Prevádzkový a havarijný poriadok zariadenia na zber odpadov,
- Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 11.00 EUR vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm.
d) sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších
predpisov.



3 / 3

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu a rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Námestie mieru 3, Prešov.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
TRAFIN OIL SK, s.r.o., S.Sakalovej 190/30, 014 01  Bytča, Slovenská republika
Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01  Prešov, Slovenská republika


