OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3

080 01 Prešov
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

06. 05. 2020

OU-PO-OSZP3-2020/022945-002
Vybavuje

ROZHODNUTIE
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
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 §3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve podľa ustanovenia §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 INECO s.r.o., Mladých budovateľov
2, 974 11 Banská Bystrica splnomocnená spoločnosťou Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava na
zastupovanie vo veciach odpadového hospodárstva a po vykonanom správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Výrok rozhodnutia
udeľuje
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
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou
R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
žiadateľovi:
Obchodné meno: Metrostav DS, a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602
Miesto nakladania s odpadmi: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Metrostav DS a.s., Obaľovačka bitúmenových
zmesí AMMANN CB 210 Chminianska Nová Ves 082 33
Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný odpad“ činnosťou R3 zaradených v zmysle
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:
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P.č.
Katalógové číslo Názov druhu odpadu
Kat.
1. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
Kapacita zariadenia je 4000 t/rok.
Spôsob nakladania s odpadom:
Nakladanie s ostatným odpadom v zariadení na zhodnocovanie uvedeného odpadu bude spočívať v jeho
zhromažďovaní odpadu na vyhradených miestach prevádzky tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.
Spracovanie samotného odpadu – recyklovanej asfaltovej zmesi bude spočívať v dovoze odpadu do areálu, následne
prebehne kontrola, váženie a ukladanie v sklade vstupnej suroviny. Zo skladovacieho priestoru bude recyklovaná
asfaltová zmes dopravená do plniča. Odtiaľ bude vyberaná a prevážaná zbernými pásmi do sekcie výrobného
procesu. Recyklovaná asfaltová zmes bude pochádzať z opravených a rekonštruovaných cestách komunikácií
v širšom okolí samotnej obaľovacej súpravy. Nákladnú automobilovú prepravu recyklovanej asfaltovej zmesi
zabezpečí samotná spoločnosť Metrostav DS a.s.
Obaľovacia súprava CB 210 bude umožňovať výrobu živicovej/ bitúmenovej zmesi pre podkladové vrstvy krytu
vozoviek a asfaltobetónovej zmesi pre vrchný kryt vozoviek hrubej, strednej a jemnej zrnitosti. Obaľovaná
zmes vzniká spojením minerálnych materiálov stanovenej zrnitosti a určitého množstva asfaltu resp. recyklovanej
asfaltovej zmesi. Ako minerálny materiál bude prírodné kamenivo /piesok, štrk/, drvené kamenivo a vápencová
kamenná múčka. Jednotlivé frakcie kameniva sa v presne odvážených podieloch budú podávať do sušičky, ktorá
je vykurovaná plynom – propán butánom, ktorý sa bude spaľovať a vzniknuté spaliny budú vysušovať podávaný
materiál. Po vysušení sa materiál následne dopraví do miešačky , v ktorej sa k zmesi pridá v presných dávkach asfalt
z nádrže, recyklovaná asfaltová zmes a ďalšie plnidlá. Vyrobená hotová zmes sa dopraví do zásobníka, z ktorých
sa naloží do vozidiel.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov kategórie ostatný sa nachádza v areáli zariadenia na zber odpadov.
Prevádzková linka CB 210 je prevádzková linka s prerušovanou prevádzkou. Je navrhnutá na :
- uskladnenie zmesi – piesok, kameň a pod.,
- prenos zmesi do sekcie na sušenie/zahrievanie,
- uskladnenie zmesi vo vyhrievaných zásobníkoch,
- vyberanie, váženie a prenášanie materiálu zmesi do miešačky,
- vyberanie, váženie a prenášanie recyklovaného materiálu do miešačky,
- vyberanie, váženie a odvádzanie plniacej hmoty do miešačky,
- vyberanie, váženie a odvádzanie asfaltovej hmoty do miešačky,
- zavádzanie tekutej prísady do miešačky,
- vyrábanie asfaltového konglomerátu a prenášanie do nákladného vozidla.
Prevádzková linka CB 210 pozostáva z nasledujúcich časti:
- prívody a plniče,
- päť hlavných osobitných plniacich liniek,
- veža na triedenie, váženie a miešanie komponentov,
- prídavné systémy podľa potreby na prevádzku výrobného procesu, ktoré pozostávajú:
• z elektrického systému na ohrev asfaltov
• zo systémov na tvorbu stlačeného vzduchu
• z nádrže na skladovanie plynu
Celková výrobná fáza je riadená počítačovým systémom SIMTHESIS, ktorý je ovládaný operátorom v kontrolnej
kabíne.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Areál zariadenia je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu nepovoleným osobám. Priestor v okolí zariadenia treba
udržiavať v čistote a poriadku. Všetci zamestnanci pracujúci na prevádzke sú oboznámení so všetkými náležitosťami
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súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a sú povinní ich dodržiavať. Pracovníci sú vybavení
pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia a sú povinní ich
v určenom rozsahu používať. Pri riešení havarijných situácií sa bude postupovať podľa plánu opatrení pre prípad
havárie.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť nahlásiť na príslušný orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí spracovanie odpadov nachádzajúcich
sa v zariadení pred ukončením činnosti zariadenia, u oprávnených organizácii. Odpad, ktorý už bol v zariadení a
taktiež odpad, ktorý vznikne prípadnou demontážou alebo zmenou technologického zariadenia musí byť zhodnotený
alebo zneškodnený v súlade s platnou legislatívou.
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vydáva na dobu určitú do 31.03.2024.
Podmienky výkonu činnosti:
1. Prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom,
2. Zabezpečiť odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov a v prípade zmien v prevádzke zariadenia
prispôsobiť prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.
4. Pravidelne kontrolovať technický stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prípadne nedostatky operatívne
odstraňovať.
Odôvodnenie
Spoločnosť INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica splnomocnená spoločnosťou Metrostav
DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava na zastupovanie vo veciach odpadového hospodárstva požiadala o
zmenu rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia č. ŽP 1/2012/015558-004/OH-AG zo dňa 25.09.2012,
ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 – recyklácia
alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných
biologických transformačných procesov) a rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-PO-OSZP3-2015/026693-03/
OH-AG zo dňa 15.06.2015. Vyššie uvedené rozhodnutia boli vydané v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov. Z dôvodu,
že v súčasnosti je v platnosti zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okresný úrad vydal nové rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy. Pôvodný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 bol platný do 30.04.2020.

K žiadosti boli doložené:
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 7059/B,
- Kópia rozhodnutia č. ŽP 1/2012/015558-004/OH-AG zo dňa 25.09.2012,
- Kópia rozhodnutia č. OU-PO-OSZP3-2015/026693-03/OH-AG zo dňa 15.06.2015,
- Kópia splnomocnenia spoločnosti Metrostav DS a.s. pre spoločnosť INECO s.r.o. na zastupovanie vo veciach
odpadového hospodárstva,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- Opatrenia pre prípad havárie,
- Správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 4.00 EUR vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm.
y) sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších
predpisov.
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
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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
Doručuje sa
INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
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