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Vec:  
"Zariadenie na zber odpadov" - stanovisko     
 

Dňa 17.12.2013 bol Prešovskému samosprávnemu kraju doručený zámer „Zariadenie na 
zber odpadov“. Navrhovateľ – KOVMIX s.r.o., Šarišská 47, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 
36505625. 

Predmetom posudzovanej činnosti je prevádzka zariadenia na zber odpadov kategórie 
ostatné odpady – kovový odpad, papier a lepenka, sklo, plasty, guma. V prevádzke zariadenia 
bola činnosť vykonávaná od roku 2005. V zariadení sa bude vykonávať zhromažďovanie 
vybraných druhov odpadov za účelom ich prepravy a následného zhodnocovania oprávnenou 
osobou v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi vydanými na jeho základe. 

Pozemok, na ktorom sa bude vykonávať posudzovaná činnosť, je vo vlastníctve 
prevádzkovateľa zariadenia. Lokalita Ku Surdoku je situovaná v intraviláne mesta Prešov a plní 
prevažne priemyselnú funkciu. 

Manipulačnú plochu zberne tvorí spevnená panelová plocha (6 860 m2) s betónovým 
povrchom. V zberni sú 3 stavby zhotovené z kancelárskych kontajnerov, v ktorých sú budovy 
obsluhy – kancelária, denná miestnosť, sklad a sociálne zariadenie. Technické zabezpečenie 
prevádzky tvoria kovové kontajnery a uzatvorené sklady na zhromažďovanie odpadu, mostová 
váha, 2 ks váhy do nosnosti 200 kg a 500 kg a 1 ks váha do nosnosti 15 kg. Predpokladané 
množstvo vykúpených odpadov ročne je cca 4 000 t ročne. 

Realizáciou navrhovanej činnosti zberu odpadov za účelom ich ďalšieho využitia sa 
rozšíri ponuka služieb v oblasti nakladania s odpadmi, umožní sa lepšia dostupnosť obyvateľstva 
a právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie na odovzdanie týchto druhov 
odpadov. 

Uvedeným spôsobom sa dosiahne vyššie zhodnocovanie odpadov, čo je v súlade s cieľmi 
Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý uprednostňuje zhodnocovanie 
odpadov pred ich zneškodňovaním. 

 

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle § 23 ods. 4 zákona 
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 



 

 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán berie na vedomie 
predložený zámer a dáva nasledovné  

stanovisko: 
Pri dodržaní opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov posudzovanej činnosti na 

životné prostredie súhlasí s navrhovaným zámerom a žiada pri umiestňovaní navrhovanej 
činnosti rešpektovať záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
podľa platného Územného plánu mesta Prešov a ÚPN VÚC Prešovského kraja. 

 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 

Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 

 


