OKRESNÝ ÚRAD BREZNO
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu
OU-BR-OSZP-2019/008850-006
Ev. č.: ZHO08/2019

Brezno
04.10.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy 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 a
podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov takto
rozhodol:
pre:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Metrostav Asfalt a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
46 120 602

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu
Obaľovacia linka asfaltových zmesí Solidbatch 180
Predmetom zhodnocovania je odpad zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.
z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
Číslo
druhu
odpadu
17 03 02

Telefón
+421/961 62 2971

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

Fax
+421/961 62 2909

E-mail
lenka.galkova@minv.sk

O

Internet
www.minv.sk
www.oubrezno.sk

IČO
00151866

Miesto zhodnocovania odpadu:
zariadenie na zhodnocovanie odpadu sa nachádza v priestoroch prevádzky Obaľovacej
linky asfaltových zmesí, v k. ú. obce Beňuš, na pozemku parcelného čísla C-KN 1832/6.
Areál je zabezpečený a označený.
Spôsob zhodnocovania odpadov:
Súhlas sa vzťahuje na nasledovné činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú
ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných
procesov),

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Opis technologického postupu nakladania s odpadmi:
V prevádzke obaľovačky asfaltových zmesí bude dochádzať k úprave a zhodnocovaniu
asfaltového recyklátu. Jedná sa o asfaltovú zmes znovuzískanú odfrézovaním asfaltových
vrstiev vozoviek. Spracovanie odpadového asfaltu začína jeho dovozom do areálu prevádzky,
ďalej pokračuje kontrolou, následným vážením a uskladnením v sklade vstupovej suroviny.
Zo skladovacieho priestoru je recyklovaná asfaltová zmes dopravovaná nakladačom do plniča
a odtiaľ pásovým dopravníkom do príslušnej sekcie výrobného procesu. V závislosti od
technickej normy stanovenej receptúry sa asfaltový recyklát používa pri výrobe novej
asfaltovej zmiesi ako čiastočná náhrada kameniva.
Dátum začatia prevádzky:
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c)
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Množstvo zhodnocovaných odpadov:
Kapacita zariadenia je do 5000 t/rok.
Technické údaje o zariadení:
Obaľovacia linka asfaltových zmesí SolidBatch 180 slúži pre výrobu horúcich
a nízkoteplotných asfaltových zmesí. Štrk je v objekte uskladnený v 7 kójach o rozmeroch
10x25 m. Kóje sú členené podľa jednotlivých druhov kamenív a ich frakcií. Kamenivo je
dávkované pomocou bagrového nakladača ADL (medziponie kameniva). Podľa jednotlivých
frakcií je kamenivo dopravené cez hrubotriedič do bubnovej sušiarne, kde dochádza k jeho
ohrevu. Ako zdroj tepla pre bubnovú sušiareň slúži horák na LPG. Odtiaľ je horúce kamenivo
dopravené do miešacej veže. Technológia je vybavená aj dávkovačmi studeného recyklátu
AGL a filerovým hospodárstvom. Asfaltové hospodárstvo je umiestnené v blízkosti linky
a tvoria ho 3 ks silových zásobníkov o objeme 80 m3. Linka obsahuje 6 komorové expedičné
silá. Asfaltové hospodárstvo slúži pre skladovanie tekutého asfaltu. Základy asfaltového
hospodárstva tvorí železobetónová vaňa. Okraj vane je vyvýšený oproti dnu o 1 350 mm,
nakoľko je vaňa aj havarijná jímka pre prípad poruchy na zásobníkoch. Strojnotechnologické
zariadenia výrobne asfaltových zmesí sú rozdelené do nasledujúcich prevádzkových súborov:
PS 01 Strojnotechnologické zariadenia obaľovacej linky + Asfaltové hospodárstvo, ktoré sú
členené na nasledujúce prevádzkové jednotky: Dávkovanie ADL (medziponie kameniva)
8x10 m3, Sušenie kameniva T2080, Odprašovanie AFA30425, Miešacia veža V A1536-S-

5/HMS49t/AMIX 1.22, Zmiešavacie silo 90 t. Filerové hospodárstvo 50 m3/FF 40 m3,
Asfaltové hospodárstvo 80 m3, Dávkovanie studeného recyklátu AGL.
PS 02 Mostová váha o dĺžke 18 m.
Názov prevádzky
Umiestnenie prevádzky
Predpokladaná životnosť zariadenia
Kapacita zariadenia
Zhodnocované odpady
Ročná prevádzka

Obaľovacia linka asfaltových zmesí Solidbatch
180
Beňuš
Bez obmedzenia
100 t/h pri 7 % vlhkosti (miešanie, váženie so
sušením a horúcim triedením kameniva)
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17
03 01 v množstve do 5000 t/rok
III - XI

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia:
Technicko-oraganizačné zabezpečenie riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu
zariadenia na životné prostredie je bližšie definované v prevádzkovej dokumentácii zariadenia
na zhodnocovanie odpadov vypracovanej v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Obsluha musí stanoviť zodpovednosť za servis, dozor a údržbu prevádzkarne. Priestor v
jej okolí sa musí udržovať v čistote a dostupnosti. Nesmie sa v ňom skladovať nič, čo sa
nevyžaduje na jej prevádzku, dozor a servis. Bezpečnostné prvky a prístupové a únikové cesty
musia byť dostatočne osvetlené. Počas každého spustenia do prevádzky musí byť prítomná
obsluha zariadenia, pričom sa zakazuje spúšťanie do prevádzky diaľkovým ovládaním alebo
hodinovými mechanizmami. Obsluha výrobnej linky musí dodržiavať prevádzkové pokyny,
ktoré sú uvedené v ,,Návode na použitieʻʻ pre prevádzkareň Solidbatch 180.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
1. Zabezpečovať pravidelnú obsluhu zariadenia na zhodnocovanie odpadu.
2. Vykonávať zhodnocovanie len povoleného druhu odpadu.
3. V zariadení na zhodnocovanie odpadu upravovať odpad iba spôsobom podľa technických
požiadaviek uvedeného zariadenia.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
1. Zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a pokynov na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, bezpečného správania na pracovisku ako aj ochrany pred
požiarmi.
2. Zamestnanci musia byť riadne a preukázateľne preškolení z ustanovení prevádzkového
poriadku a príslušných osobitných predpisov súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia.
Dodržať postupnosť v zmysle návodu na obsluhu a údržbu technologického zariadenia.
Podmienky súhlasu:
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a s ním súvisiacich predpisov.
2. Pri vzniku nebezpečných odpadov údržbou zariadenia a priestorov prevádzky dodržiavať
tiež predpisy platné pre chemické látky, prípravky a výrobky s rovnakými nebezpečnými
vlastnosťami.
3. Súhlas je časovo obmedzený do 03.10.2024. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj
opakovane ak nedôjde k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie súhlasu,

a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
4. V lehote 30 dní pred ukončením prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov
oznámiť túto skutočnosť príslušnej štátnej správe v odpadovom hospodárstve, zabezpečiť
odovzdanie všetkých vzniknutých odpadov oprávneným osobám v zmysle zákona
o odpadoch a vyčistenie plôch a priestorov prislúchajúcich k zariadeniu, aby nedošlo
k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
5. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté ustanovenia zákonov, na základe ktorých sa vyžaduje
udelenie ďalších súhlasov potrebných na vykonávanie predmetnej činnosti.
Odôvodnenie:
Žiadosť spoločnosti Metrostav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46 120 602
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov katalógového
čísla 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, v sídle Obaľovačky
bitúmenových zmesí Solidbatch 180, v k. ú. obce Beňuš, parcelné číslo C-KN 1832/6, podľa
§ 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) bola tunajšiemu
správnemu orgánu doručená prostredníctvom splnomocneného zástupcu INECO, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, dňa 06.09.2019.
Súčasťou žiadosti o udelenie súhlasu boli zo strany žiadateľa nasledovné doklady:
- Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3802/20161.7/pl
- Prevádzková dokumentácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov zo septembra 2019, ktorej
súčasťou je: Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Technologický
reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov, Prevádzkový denník zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.
- Plnomocenstvo
- Správny poplatok v hodnote 11,- eur
Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
upovedomil známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí predmetného konania a
z dôvodu ozrejmenia skutočností uvedených v žiadosti, nariadil listom číslo OU-BR-OSZP2019/00850-004 zo dňa 11.09.2019 v zmysle § 21 citovaného zákona, ústne pojednávanie v
sídle prevádzky zariadenia na deň 25.09.2019.
Pri ústnom pojednávaní sa vykonala ohliadka priestorov, v ktorých sa bude zariadenie na
zhodnocovanie odpadov prevádzkovať. Priestory sú vo vlastníctve žiadateľa. Areál zariadenia
je zabezpečený proti vniknutiu nepovolených osôb a označený. Obec Beňuš – starostka obce
sa z účasti na ústnom pojednávaní ospravedlnila. Pri ústnom pojednávaní bolo skonštatované,
že pre predmetný súhlas sú opodstatnené činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch a
to: R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku). K žiadosti boli taktiež doložené Technické
požiadavky prevádzky zariadenia ako aj bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
Účastníci konania pri ústnom pojednávaní nevzniesli pripomienky a námietky ku konaniu
v danom predmete veci.
Preskúmaním priložených dokladov a náležitostí k žiadosti, záverov z ústneho
pojednávania a ohliadky, tunajší správny orgán nezistil dôvody, ktoré by mu bránili vydať

predmetný súhlas. Z dôvodu potreby sledovania priebehu nakladania s odpadmi tunajší
správny orgán uložil držiteľovi odpadov podmienky v súlade so zákonom o odpadoch
a s jeho vykonávacími predpismi. Odhadované množstvo zhodnotených odpadov v zariadení
je do 5000 ton za rok. Termín platnosti súhlasu je časovo obmedzený a určený do 03.10.2024
v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.
Na základe uvedených skutočností, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné
prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb,
v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita
neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho
kapacita neprevyšuje 50 ton, bolo spoplatnené vo výške 11,0 eur v súlade s položkou 162
písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15
dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad v Brezne. Toto rozhodnutie
je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Norbert Nikel
vedúci odboru
Doručuje sa
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Obec Beňuš, Beňuš č. 355, 976 64 Beňuš
PRO Asfalt, s.r.o., Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava (vlastník nehnuteľnosti, kde bude
zariadenie umiestnené)

