OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2022/011003-003

24. 03. 2022

Rozhodnutie
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Popis konania / Účastníci konania
1. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Obec Badín, starosta obce, Sládkovičova 4, 976 32 Badín
Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve 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 na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto
rozhodol
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) udeľuje
súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre:
Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49
821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
Prevádzka: Metrostav DS a.s.
Obaľovačka bitúmenových zmesí TELTOMAT V
976 32 Badín – Rakytovce, k.ú. Badín
Činnosti, ktoré sa v zariadení na zhodnocovanie odpadov budú vykonávať v zmysle Prílohy č. 1 zákona o odpadoch:
- R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané 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).

V zariadení sa bude zhodnocovať nasledovný odpad podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
Miesto nakladania s odpadmi je prevádzka spoločnosti Metrostav DS a.s., Obaľovačka bitúmenových zmesí
TELTOMAT V, Badín-Rakytovce (k. ú. Badín).
Predpokladané množstvo celkových zhodnocovaných odpadov za rok je do 4 995 ton.
Súhlas je časovo obmedzený s účinnosťou od 1.mája 2022 do 30.apríla 2027.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Základné technické parametre zariadenia:
Menovitý výkon 80 t/h
Maximálny výkon 100 t/h
Používané asfalty cestné ropné STN 65 7201 A-80, A-200
Max. užitočný obsah skladovacích nádrží asfaltu 240 m3
Množstvo kameniva v dávkovacích zásobníkoch 360 m3
Max. tepelný výkon horáka sušiaceho bubna typ G 70/2-A 10,5 MW
Max. spotreba zemného plynu v horáku sušiaceho bubna 1 660 m3/h
Ročná spotreba zemného plynu max. 1 000 000 m3
Horák sušiaceho bubna – tlak paliva 1,5-50 kPa
Spôsob prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
V prevádzke obaľovačky bitúmenových zmesí TELTOMAT V, závod Badín –Rakytovce, dochádza k úprave
a zhodnocovaniu odpadov (asfaltový recyklát). Zhodnocovanie odpadu - bitúmenových zmesí, ktoré sa získajú
odfrézovaním asfaltových vrstiev vozoviek, začína ich dovozom do areálu prevádzky, ďalej pokračuje kontrolou,
následným vážením a uskladnením v sklade vstupnej suroviny (skladovacie priestory kameniva). Zo skladovacieho
priestoru je asfaltový recyklát dopravovaný nakladačom do plniča. Odtiaľ sa vyberá a preváža dopravnými pásmi do
príslušnej sekcie výrobného procesu. Výrobný proces predstavuje dávkovanie z dávkovačov do sušiaceho bubna;
sušenie a ohrev; odprašovanie technologických zariadení v látkovom filtri; triedenie; miešanie s presne stanoveným
množstvom asfaltu, prípadne iných prísad; skladovanie filleru v sile s vežovým usporiadaním; skladovanie živičných
zmesí v izolovaných horúcich zásobníkoch; skladovanie asfaltov v troch stojatých kruhových zásobníkoch;
ohrev skladovaného asfaltu prostredníctvom termooleja; ovládanie jednotlivých činností pomocou elektrického
príslušenstva jednotlivých zariadení. Bitúmenová zmes (odpad) je pridávaný ako jeden z komponentov na výrobu
obaľovanej (živičnej) zmesi. V miešačke prebieha miešanie jednotlivých komponentov. Z miešačky je prepravovaná
každá dávka do izolovaných veľkokapacitných zásobníkov hotovej zmesi, kde sa skladuje a následne dávkuje na
automobily, ktoré ju prepravujú na miesto ukladania. V závislosti od technickou normou stanovenej receptúry sa
asfaltový recyklát používa pri výrobe novej bitúmenovej zmesi ako čiastočná náhrada kameniva (kamennej drvy).
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Celý areál je zabezpečený proti odcudzeniu odpadov oplotením s uzamykateľnou bránou a strážnou službou.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, preukázateľne oboznámené
s prevádzkovým poriadkom, s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o
požiarnej ochrane a musia byť vybavené potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Po ukončení činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú z prevádzkových plôch odstránené všetky odpady.
Odpad bude odovzdaný oprávneným organizáciám. Všetky priestory a plochy, na ktorých sa vykonávala činnosť
zhodnocovania odpadov budú po ukončení činnosti uvedené do pôvodného stavu.
Podmienky súhlasu:
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1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
2. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo 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.
3. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. (technologický reglement, prevádzkový
poriadok, prevádzkový denník).
4. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ prispôsobí prevádzkový
poriadok týmto zmenám a predloží ho na schválenie.
5. Pri ukončení činnosti spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných odpadov v
prevádzke spoločnosti.
6. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
Odôvodnenie
Spoločnosť INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, ktorá je oprávnená
zastupovať spoločnosť Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov,
IČO: 46 120 602, na základe predloženého plnomocenstva, požiadala Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) listom doručeným dňa 16.02.2022 o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre
zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku spoločnosti Metrostav DS a.s., Obaľovačka bitúmenových
zmesí TELTOMAT V, Badín-Rakytovce (k. ú. Badín).
Účastníci konania boli o jeho začatí a upustení od ústneho pojednávania upovedomení listom č. OU-BBOSZP3-2022/011003-002 zo dňa 09.03.2022. V predmetnom upovedomení o začatí konania boli účastníci konania
poučení, že môžu do podkladov pre vydanie rozhodnutia nahliadnuť, vyjadriť sa k nim, navrhovať dôkazy a
ich doplnenie (podľa § 33 správneho poriadku) do 7 kalendárnych dní od doručenia tohto upovedomenia. Do
určeného termínu a ani do termínu vydania tohto rozhodnutia žiadny z účastníkov konania do podkladov pre vydanie
rozhodnutia nenahliadol, nevyjadril sa k nim, ani nenavrhol žiadne dôkazy alebo ich doplnenie.
Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia,
vydaného pred 1. januárom 2021, nie je možné predlžovať. V súčasnej dobe má spoločnosť v platnosti rozhodnutie
vydané tunajším úradom č. OU-BB-OSZP3- 2017/016467-005 zo dňa 24.05.2017, zmenené rozhodnutím č. OUBB-OSZP3-2020/012289-003 zo dňa 02.04.2020, predmetom ktorého je súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, ktorého platnosť končí dňa 30.apríla 2022.
Z dôvodu, že nemôžu byť vydané dva súhlasy na jednu činnosť, pristúpil tunajší úrad k vydaniu nového súhlasu,
s účinnosťou od 1. mája 2022.
Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho
konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje, nebolo potrebné predložiť z toho
dôvodu, lebo predmetnú činnosť je možné zaradiť podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do bodu 9.
Infraštruktúra, položka č. 11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu, kde je určená prahová
hodnota pre zisťovacie konanie od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok. Predmetné zariadenie na zhodnocovanie odpadov
uvedenú hodnotu pre zisťovacie konanie nedosahuje, nakoľko predpokladané množstvo celkových zhodnocovaných
odpadov za rok je do 4 995 ton. Zmluvu na zabezpečenie následného spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia
odpadu, ktorý sa v zariadení zhodnocuje alebo zneškodňuje, ak predmetom žiadosti nie je konečné zhodnotenie
alebo zneškodnenie tohto odpadu, nebolo potrebné predložiť z toho dôvodu, lebo predmetnou činnosťou uvedeného
zariadenia je konečné zhodnotenie odpadu s k. č. 17 03 02.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že technologický postup zhodnocovania odpadov predstavuje proces,
pri ktorom vzniká výsledný produkt - obaľovaná živičná zmes.
V správnom konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
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- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BBOSZP3-2017/016467-005 zo dňa 24.05.2017;
- kópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BBOSZP3-2020/012289-003 zo dňa 02.04.2020;
- Plnomocenstvo zo dňa 01.01.2020;
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Obaľovačka bitúmenových zmesí TELTOMAT V
Badín - Rakytovce;
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Obaľovačka bitúmenových zmesí TELTOMAT
V Badín – Rakytovce.
Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 16 zákona o odpadoch na dobu
určitú od 1.mája 2022 do 30.apríla 2027, s predpokladaným množstvom zhodnocovaných odpadov do 4995 ton/rok.
Z dôvodu sledovania priebehu nakladania s odpadmi tunajší úrad uložil žiadateľovi podmienky v súlade so zákonom
o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo spoplatnené vo
výške 11,00 € podľa položky 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín, Slovenská republika
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