
OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01  Michalovce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2021/008847-003

Michalovce
01. 07. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice,
Obec Zbudza.

Výrok
Okresný úrad Michalovce, 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 § 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 „zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch“) na
základe vykonaného správneho konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov rozhodujúc podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

udeľuje súhlas

spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518, na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.

Činnosťami, na ktoré sa súhlas udeľuje, bude zhodnocovanie odpadu:
I. R5 recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (recyklácia anorganických stavebných
materiálov);
II. R 13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

Miestom, kde sa s odpadom bude nakladať, bude prevádzka spoločnosti EUROVIA SK, a.s., Obaľovňa asfaltových
zmesí Zbudza na parcelách KN C č. 668/14, 668/15 a 668/16 v k.ú. Zbudza.

Kapacita zariadenia: 45 000 t ročne.

Predmetom nakladania bude iba odpad označený vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z.z. ako druh odpadu:

170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301,
uvedený odpad je kategórie O, ostatný odpad,
v celkovom množstve najviac 45 000 t ročne.

Tento súhlas sa udeľuje na dobu do 30.06.2026.
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Technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti:

Stavebný odpad, vyfrézovaný starý asfaltový koberec, bude dovážaný priamo zo stavieb. Po odvážení na mostovej
váhe sa odpad uloží v priestoroch určených na skladovanie odpadu pred jeho zhodnotením. Následne sa pomocou
kolesového nakladača prepraví do dávkovacieho zariadenia, z ktorého sa pomocou dopravných ciest dopraví do
miešacej veže. V miešacej veži sa odpad premieša s primárnymi vstupnými surovinami, čím vzniká nová asfaltová
zmes, ktorá sa následne prepraví do zásobníkov, z ktorých je podľa potreby dopravovaná na miesto výstavby.
Odpad sa bude pridávať do technologického procesu výroby bitúmenových zmesí ako čiastočná náhrada, max. 30
% vstupnej suroviny – kameniva.
Zariadenie na prevádzkovanie zhodnocovania odpadov pozostáva z obaľovne BENNINGHOVEN TBA2000,
asfaltových nádrží 3 x 80 t AMMANN s elektrickým vyhrievaním, zásobníkov hotovej zmesi 194 t (5 zásobníkov),
miešačky 3t, vozíka 3 t, dávkovača kameniva 8 x 12 m3 a dávkovača odpadu vhodného na recykláciu 2 x 15 m3.
Stavebný odpad bude skladovaný v zastrešenom sklade rozdelenom na 4 kóje.
Evidencia, váženie a protokolovanie odpadu a materiálu budú vykonávané oddelene. Na vstupe odpadu do prevádzky
bude vykonávané posúdenie nezávadnosti dovážaného odpadu.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti:

Na zabezpečenie bezpečnostných opatrení pri prevádzke zariadenia je žiadateľ povinný pri prevádzkovaní zariadenia
na zhodnocovanie odpadov dodržiavať všeobecne platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a pre ochranu
zdravia ľudí. V areáli zariadenia musí byť vytvorené dostatočné organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
pre riešenie prípadov havárií a pre odstraňovanie ich dôsledkov.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:

Prevádzkovateľ zariadenia 30 dní pred ukončením činnosti prevádzky písomne oznámi túto skutočnosť príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a do ukončenia činnosti zariadenia odovzdá všetky odpady
nachádzajúce sa v prevádzke oprávneným osobám na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Technologické zariadenia
demontuje a odvezie a odstráni všetky dôsledky skladovania a zhodnocovania odpadu.

Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim
únikom.
2. V prípade, že dôjde k zisteniu iných druhov odpadov, ako tvorí predmet nakladania, žiadateľ tieto odovzdá na
zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávneným osobám bez zbytočných prieťahov.
3. Zabezpečiť realizáciu účinných opatrení na minimalizáciu vplyvu skladovania a manipulácie s odpadom na
životné prostredie najmä v ukazovateli prach.
4. Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia § 14 ods.1 zákona č. 79 /2015 Z.z. o odpadoch.
5. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom
hospodárstve.
6. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy, resp. povolenia podľa osobitných predpisov (napr. vodný zákon,
stavebný zákon, zákon o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, zákon o verejnom zdravotníctve a iné).

Odôvodnenie
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, požiadala žiadosťou doručenou dňa 15.6.2021, OÚ
Michalovce, odb. starostlivosti o ŽP, štátnu správu v odpadovom hospodárstve, o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – R5 recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
(recyklácia anorganických stavebných materiálov) a R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností
R1 až R12 podľa § 97, ods. 1, písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
K žiadosti boli doložené náležitosti v súlade s ustanoveniami § 21 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve oznámil začatie konania všetkým známym účastníkom konania
listom č. OU-MI-OSZP-2021/08847-2 zo dňa 17.6.2021, doručeným dňa 17. a 18.6.2021. Žiadny z účastníkov
konania nevzniesol námietky voči konaniu.
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Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve posúdil predmetné podanie a stanovil podmienky pre
zhodnocovanie odpadov – R5 recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (recyklácia
anorganických stavebných materiálov) a R13 skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.
S ohľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve tak, ako je vo
výroku tohto rozhodnutia uvedené.

Správny poplatok vo výške 5,5 eura (elektronická sadzba) vyrubený podľa položky 162 písm. c) zákona NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený bankovým prevodom dňa
23.6.2021.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obvodný úrad Michalovce,
odbor starostlivosti o životné prostredia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno
preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17  Košice-Barca, Slovenská republika
Obec Zbudza, Zbudza 71, 072 23  Zbudza, Slovenská republika


