OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2022/009881-003

11. 04. 2022

Rozhodnutie
o udelení zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 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 ako orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch), v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti podanej dňa 04. 03. 2022
mení
podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Nové
Zámky pod čís. č. OU-NZ-OSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017, predĺžené rozhodnutím č. OU-NZOSZP-2020/008671-003 zo dňa 24. 04. 2020 pre spoločnosť:
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602
tak, že text výrokovej časti rozhodnutia nahrádza v plnom rozsahu novým znením, takto:
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a na základe žiadosti: Metrostav
DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602, v zastúpení: INECO, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379
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, kód činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:

R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok,
R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)
pre
Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
Miesto zhodnocovania odpadov /sídlo zariadenia/: Obaľovačka bitúmenových zmesí AMMANN UNIGLOBE 240,
Komárňanská cesta 19, 940 02 Nové Zámky
Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3, R5 a R13 sa vydáva pre ostatný odpad zaradený podľa Prílohy č.1
k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov - druh
a kategória odpadu s ktorým sa v zariadení bude nakladať:
Kat. číslo - Názov odpadov - Kategória
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - O
Celkové množstvo odpadov, ktoré sa budú v zariadení zhodnocovať je do 5 000 ton za rok.
Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:
Prevádzka zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v kat. úz. Nové Zámky, obaľovačka bitúmenových
zmesí AMMANN UNIGLOBE 240, Komárňanská cesta 19, Nové Zámky. V prevádzke obaľovačky asfaltových
zmesí bude dochádzať k úprave a zhodnocovaniu odpadov - asfaltový recyklát. Jedná sa o asfaltovú zmes
znovuzískanú odfrézovaním asfaltových vrstiev vozoviek. Spracovanie odpadového asfaltu (recyklovaná asfaltová
zmes) začína jeho dovozom do areálu prevádzky, ďalej pokračuje kontrolou, následným vážením a uskladnením
v sklade vstupnej suroviny (skladovacie priestory kameniva). Zo skladovacieho priestoru je recyklovaná asfaltová
zmes dopravovaná nakladačom do plniča. Odtiaľ sa vyberá a preváža dopravnými pásmi do príslušnej sekcie
výrobného procesu. V závislosti od technickou normou stanovenej receptúry sa asfaltový recyklát používa pri výrobe
novej asfaltovej zmesi ako čiastočná náhrada kameniva.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Obaľovacia súprava AMMANN UNIGLOBE 240 umožňuje výrobu asfaltovej (bitúmenovej) zmesi pre podkladové
vrstvy krytu vozoviek (OKH - asfaltom obaľované kamenivo hrubozrnné, OKH - asfaltom obaľované kamenivo
strednozrnné a OKH - asfaltom obaľované kamenivo jemnozrnné) a asfaltobetónové zmesi pre vrchný kryt vozoviek
hrubej alebo jemnej zrnitosti. Obaľovaná (živičná) zmes vzniká spojením minerálnych materiálov stanovenej
zrnitosti a určitého množstva asfaltu (pojiva). Ako minerálny materiál sa používa prírodné kamenivo (piesok, štrk),
drvené kamenivo a vápencová kamenná múčka (filler). Na výrobu zmesi sa používa polofúkaný asfalt.
Jednotlivé frakcie kameniva sú pripravené v zásobníku dávkovacieho zariadenia a v presne odvážených podieloch
sa podávajú do sušičky. Sušička sa vykuruje ťažkým vykurovacím olejom, ktorý sa spaľuje v horáku sušičky a
vzniknuté spaliny vysušujú podávaný materiál. Po vysušení sa materiál dopravuje do miešačky, ktorá je jadrom
výrobne. V miešačke sa k zmesi pridáva v presných dávkach asfalt z nádrže a môžu sa pridávať aj ďalšie plnidlá,
ako sú vápenná múčka zo zásobníkov a kamenná múčka zo zásobníka, spolu s plnidlom odlúčeným v odprašovacom
zariadení. Vyrobená hotová zmes sa dopravuje do zásobníkov, z ktorých sa nakladá do vozidiel.
Ide o prevádzkovú linku s prerušovanou prevádzkou. Tok finálneho produktu nie je konštantný a vypúšťanie
produktu sa vykonáva po každom miešaní.
Prevádzková linka UNIGLOBE 240 je navrhnutá na:
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• Uskladnenie zmesí (piesok, kameň, atď.) privezených z lomov do určených prívodov/plničov;
• Prenos vybranej zmesi do sekcie na sušenie/zahrievanie a ďalšie delenie podľa veľkosti;
• Uskladnenie takto vyselektovanej a upravenej 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 pozostáva z nasledovných častí:
• Prívody/plniče;
• Päť hlavných osobitných plniacich liniek (kamenina, recyklovaný materiál, plniaca hmota, asfaltová zmes a tekutá
prísada);
• Veža na triedenie, váženie a miešanie komponentov;
• Prídavné systémy podľa potreby na prevádzku výrobného procesu.
Prídavné systémy pozostávajú:
• Z elektrického systému na ohrev asfaltov;
• Zo systému na tvorbu stlačeného vzduchu pre plnenie pneumatických regulačných mechanizmov.
• Z nádrže na skladovanie oleja.
Celková výrobná fáza je riadená automatickým systémom kontroly, ktorý je ovládaný operátorom v kontrolnej
kabíne.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Vjazd a vstup do areálu zariadenia je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca. Areál obaľovacej súpravy
je zabezpečený stálou strážnou službou. Všetci pracovníci, ktorí v zariadení pracujú sú oboznámení so všetkými
náležitosťami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci.
Pracovníci sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami, prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného
zaradenia. Pracovníci, ktorí sa na prevádzke pohybujú, sú povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia súvisiace
s bezpečnosťou pri práci a protipožiarnej prevencie.
Podmienky súhlasu:
1. Dodržiavať povinnosti uvedené v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch a MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
2. Žiadateľ musí pri spracovaní odpadov dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
3. V prípade ukončenia činnosti zariadenia je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov,
ktoré prevzal na zhodnotenie, v inom vhodnom zariadení. Ku dňu ukončenia prevádzky nesmú byť v samotnom
zariadení žiadne odpady. Ukončenie prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť príslušnému
orgánu odpadového hospodárstva najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia prevádzky.
4. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2016 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
5. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
6. Škody na životnom prostredí v zariadení vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša prevádzkovateľ zariadenia
v plnej výške.
Platnosť súhlasu:
Podľa ustanovenia § 97 ods. 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, platnosť súhlasu sa udeľuje
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do 31. 03. 2025.
Platnosť súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch, sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k
zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 97 ods.
17 zákona o odpadoch).
Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom
zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané alebo skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.
Podľa § 114 ods. 1 písm. a/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť, ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo
zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí alebo zrušiť v zmysle uvedeného odseku písm. b/,
ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody alebo ak oprávnený bez závažného
dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok.
Odôvodnenie
Spoločnosť Metrostav DS a. s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 120 602,
v zastúpení: INECO, s. r. o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, požiadala dňa
04.03.2022 tunajší úrad podľa § 114 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch o zmenu č. OU-NZOSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017, predĺžené rozhodnutím č. OU-NZ-OSZP-2020/008671-003 zo dňa
24. 04. 2020, na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Predmetom podanej žiadosti je doplnenie činnosti R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1
až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku), čím došlo k zmene skutočností rozhodujúcich
pre vydanie rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017, predĺžené rozhodnutím č. OUNZ-OSZP-2020/008671-003 zo dňa 24. 04. 2020.
Žiadosť spĺňala predpísané náležitosti v zmysle § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Žiadateľ priložil k žiadosti aj správny poplatok vo výške 4 € uhradený v zmysle položky 162, písm. y) zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Súčasťou žiadosti sú nasledovné prílohy:
- kópia rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2017/005541-03-K zo dňa 26.04.2017,
- kópia rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2020/008671-003 zo dňa 24.04.2020,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- kópia Plnomocenstva pre spoločnosť INECO, s.r.o. zo dňa 01.01.2020.
Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
a § 113 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznámil dňa 16. marca 2022 začatie konania s tým, že v uvedenej veci upustil od ústneho pojednávania
nakoľko sa jedná o jestvujúcu prevádzku a prijaté podklady boli dostatočné na vydanie rozhodnutia vo veci.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie do
7 dní od doručenia oznámenia o zahájení konania. Do doby vydania tohto rozhodnutia tunajší úrad neprijal žiadne
pripomienky ani námietky ku konaniu.
Kapacita zariadenia, miesto a rozsah nakladania s odpadmi sú v rozhodnutí uvedené tak, ako v podanej žiadosti.
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladov doručených
žiadateľom, všeobecne známych skutočností a na základe skutočností zistených pri úradnej činnosti dospel k záveru,
že boli splnené zákonné podmienky pre udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.
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S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný
úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia.
Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
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