
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP2-2021/038919-006

Košice
22. 11. 2021

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako vecne a
miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 4 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
v spojení s § 107 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a rozhodujúc podľa § 97
ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch

udeľuje súhlas

na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením Drviaca lyžica MB-C50 S4 - II

činnosťou R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov podľa prílohy č. 1 zákona o
odpadoch

žiadateľovi:
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31 651 518 (ďalej len „žiadateľ")

1. Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie ostatného odpadu, zaradeného podľa vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. takto:

17 01 01 - betón
17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

2. Doba na ktorú sa súhlas udeľuje

Súhlas sa udeľuje na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do 31.10.2026.

3. Spôsob nakladania s odpadmi

Mobilné zariadenie Drviaca lyžica MB-C50 S4 - II (ďalej aj ako len „mobilné zariadenie“) je mobilný
drvič s patentovanou čeľusťou s viacerými pohybmi a s montážou na stavebné stroje (rýpadlo, traktorbager)
zodpovedajúceho typu, kde využíva ich hydraulický systém. Spolu tvoria technickú jednotku, určenú na
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zhodnocovanie stavebného odpadu činnosťou R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických
materiálov podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch. Inštalácia mobilného zariadenia nevyžaduje stavebné povolenie
ani ohlásenie podľa osobitného predpisu. Mobilné zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nebude pri
svojej prevádzke pevne spojené so zemou ani so žiadnou stavbou.

V procese recyklácie stavebných odpadov činnosťou R5 vzniknú stavebné výrobky - recykláty, určené na pôvodný
účel ako náhrada primárnych materiálov v stavebnej praxi, za predpokladu dodržania všetkých technických,
bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek, týkajúcich sa stavebných výrobkov. Za kvalitu recyklátu podľa
osobitných predpisov zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia. Výstupnú veľkosť podrveného materiálu
možno nastaviť v rozmedzí 15 – 60 mm (15-20-30-40-50-60 mm).

Pred začiatkom drvenia odpadu bude vykonaná vizuálna kontrola na zabezpečenie vstupu len povolených stavebných
odpadov. Odpad, určený na zhodnotenie je priamo naberaný do drviacej lyžice, kde dochádza priamo k jeho drveniu.
Výstup z drviacej jednotky je umiestnený na miesto jeho dočasného uloženia.

Technická špecifikácia mobilného zariadenia:
Typ: Drvič
Model: MB-C50 S4 - II
Výrobca: MB S.p.A., Taliansko
Rok výroby: 2021
SN: 23413
Váha: 750 kg
Max. výkon zariadenia:10 m3/h
Výkon zariadenia:
15 mm - 4 m3/h.
20 mm - 4,8 m3/h.
30 mm - 6,3 m3/h.
40 mm - 7,8 m3/h.
50 mm - 9,3 m3/h.
60 mm - 10 m3/h.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia

Mobilné zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom
technickom stave a musí byť opatrené všetkými ochrannými zariadeniami. Obsluha vykoná technickú prehliadku
zariadenia vždy pred začatím činnosti zhodnocovania. Obsluhu mobilného zariadenia zabezpečujú vždy len
vyškolení zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí sú oboznámení so zásadami bezpečnosti pri práci a s technickým
listom zariadenia, návodom na používanie, vrátane údržby. Pri akejkoľvek závade musí byť prevádzka mobilného
zariadenia okamžite prerušená. Údržba nesmie byť vykonávaná za chodu mobilného zariadenia. Zakázané sú
neodborné zásahy do konštrukcie mobilného zariadenia. Pred započatím prác a po odstavení mobilného zariadenia
je nutné ho zabezpečiť proti samovoľnému pohybu a akémukoľvek neoprávnenému používaniu. Dodržiavanie
bezpečnej prevádzky zamestnanci potvrdzujú podpisom o poučení v prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, preukázateľne
oboznámené s prevádzkovým poriadkom mobilného zariadenia, návodom zariadenia na obsluhu, s platnými
predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej ochrane a vybavené potrebnými
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Pracovníci pri práci nesmú používať alkohol, lieky, omamné
alebo utlmujúce prostriedky. Sú povinní používať vhodné ochranné pracovné pomôcky (rukavice, pevnú pracovnú
obuv, pracovný odev, ochranné okuliare, atď.), dodržiavať pracovnú, technologickú a ekologickú disciplínu;
vykonávať pravidelnú bežnú údržbu zariadenia, zabezpečovať pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby
sa predchádzalo možnosti vzniku havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. Pracovisko musí byť
vybavené potrebnými materiálmi a prostriedkami prvej pomoci, požiarnej ochrany a prostriedkami na likvidovanie
havarijného stavu. Miesto umiestnenia mobilného zariadenia musí vyhovovať nosnosťou terénu a priestorovými
požiadavkami na bezpečnú prevádzku. Mobilné zariadenie sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí
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sa prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené všetkými ochrannými zariadeniami.
Obsluha vykoná technické prehliadky zariadenia vždy pred začatím činnosti zhodnocovania.

6. Podmienky súhlasu

6.1 Mobilné zariadenie môže byť prevádzkované na jednom mieste maximálne 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.
6.2 Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením musí byť vykonávané v mieste vzniku týchto odpadov, na inom
mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d)
zákona o odpadoch.
6.3 Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať odpady a orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, ktorý súhlas na prevádzkovanie mobilného zariadenia udelil, miesto, kde bude túto
činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný a predpokladaný
čas výkonu činnosti.
6.4 Na domáci trh možno uviesť len stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného
predpisu alebo podmienky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
6.5 Pred uvedením stavebného výrobku – recyklátu, ktorý je výsledkom zhodnocovania odpadu, uvedeného vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia činnosťou R5 na domáci trh je potrebné okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne
zaslať kópiu dokladu preukazujúceho splnenie parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov podľa
osobitného predpisu:
- v prípade stavebných výrobkov z „harmonizovanej oblasti" predložiť „vyhlásenie o parametroch“ vydané
výrobcom, ak sa vyžaduje,
- v prípade stavebných výrobkov z „neharmonizovanej oblasti“ predložiť „SK vyhlásenie o parametroch“ vydané
výrobcom, ak sa vyžaduje.
V opačnom prípade bude táto činnosť považovaná za činnosť R12 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.
6.6 V prípade uvedenia mobilného zariadenia do prevádzky v chránenom priestore podľa vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v
znení neskorších predpisov preukázať dodržiavanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku a vibrácií; v prípade
potreby realizovať protihlukové opatrenia.
6.7 Mobilné zariadenie neprevádzkovať za nepriaznivých teplotných a poveternostných podmienok (najmä počas
vysokých teplôt a veterného počasia).
6.8 V procese spracovania odpadov je potrebné pri činnostiach, kde sa nakladá s prašnými materiálmi, využiť
technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov, na obmedzenie prašných emisií.
6.9 Zabezpečiť vybavenie pracovníkov vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami podľa Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
6.10 Ukončenie činnosti mobilného zariadenia oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý udelil
súhlas na jeho prevádzkovanie najneskôr do 30 dní po ukončení činností.
6.11 Viesť prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len "vyhláška č. 371/2015 Z. z.").
6.12 Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zhodnotenie a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie
v súlade s § 2, 3 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov.
6.13 S odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade so zákonom o odpadoch,
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo vyjadrenia vyžadované podľa osobitných právnych
predpisov.

Odôvodnenie
Žiadateľ listom zo dňa 05.10.2021, doručeným dňa 11.10.2021, požiadal okresný úrad v sídle kraja o udelenie
súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.
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Podľa predloženej žiadosti účelom navrhovanej činnosti má byť zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov,
uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia mobilným zariadením s maximálnym výkonom 10 m3/hod.
činnosťou R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných ako anorganických materiálov podľa prílohy č. 1 zákona
o odpadoch.

Prílohou žiadosti boli nasledovné dokumenty:

1. Technická dokumentácia mobilného zariadenia (kópia).
2. Dodací list č. 511510450 zo dňa 07.10.2021, potvrdzujúci dodanie mobilného zariadenia žiadateľovi (kópia).
3. Obrazový záznam identifikačného štítku mobilného zariadenia (kópia).

Dňom doručenia žiadosti bolo v zmysle § 18 správneho poriadku začaté konanie v predmetnej veci.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP2-2021/038919-003 zo dňa 21.10.2021 oznámil začatie správneho konania
a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 27.10.2021. Na ústnom pojednávaní žiadateľ
prítomných podrobne oboznámil s navrhovanou činnosťou. Žiadateľ je stavebná spoločnosť, ktorá v zmysle
priorít odpadového hospodárstva plánuje zhodnocovať odpady zo svojej činnosti na miestach ich vzniku, t. j.
priamo na stavbách. V prípade malých stavieb je neekonomické/neekologické doviesť veľké mobilné zariadenie
na zhodnocovanie odpadov, resp. odovzdať odpady do zariadenia na zhodnocovanie odpadov a následne dovážať
stavebný recyklát. Z dôvodu zníženia nákladov (na dopravu, čas a organizáciu, na dovoz a odvoz materiálu, na
počet pracovníkov a strojov na stavenisku atď.) rozhodol, že na zhodnocovanie stavebných odpadov využije mobilné
zariadenie Drviaca lyžicu MB-C50 S4 - II ako prídavné zariadenie na vlastné stavebné stroje (rýpadlo, traktorbager)
zodpovedajúceho typu. Výstupom z mobilného zariadenia majú byť stavebné recykláty, podľa potreby priamo
použiteľné napr. ako kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie
ciest, ako násypový materiál pre násypy telesa komunikácií podľa príslušnej normy, ako medzerovitý materiál pre
zásypy a vytváranie drenážnych vrstiev alebo ako materiál pre konštrukčné betóny príslušnej triedy atď. Z ústneho
pojednávania bola spísaná zápisnica a vyhotovená fotodokumentácia, ktoré sú súčasťou spisového materiálu.

Účastníkovi konania bola daná možnosť v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku sa pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia, či navrhnúť jeho doplnenie. K podkladom rozhodnutia neboli
okresnému úradu v sídle kraja doručené žiadne vyjadrenia, resp. návrhy k predmetnej veci.

Podľa § 27 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 371/2015 Z. z. žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným
zariadením má obsahovať aj údaj o maximálnom výkone zariadenia za hodinu udávaný výrobcom mobilného
zariadenia. Okresný úrad v sídle kraja preskúmaním podania zistil, že navrhovaná činnosť nedosahuje prahové
hodnoty pre zisťovacie konanie ani pre povinné hodnotenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je tak predmetom
posudzovania vplyvov na životné prostredie. Z tohto dôvodu okresný úrad od žiadateľa nevyžadoval predloženie
záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutia zo zisťovacieho
konania k zámeru ako prílohu podanej žiadosti v zmysle § 22 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 371/2015 Z. z.

Podľa § 3 ods. 14 zákona o odpadoch recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne
spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a
19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia
nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo
na činnosti spätného zasypávania. Mobilné zariadenie je určené na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
– recykláciu stavebných odpadov, uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Získané stavebné recykláty sú
priamo použiteľné ako plnohodnotná náhrada prírodných materiálov v stavebnej praxi.

Dňa 01. 07. 2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa
ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a zrušuje sa smernica Rady 89/106/
EHS, ktoré ustanovuje, že ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo sa preň vypracovalo
európske technické posúdenie, výrobca pri uvedení tohto výrobku na trh vypracuje vyhlásenie o parametroch.
Nadväzne vstúpil do platnosti zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý určuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej
republike a ich sprístupňovanie na domácom trhu a súčasne aj vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje



5 / 5

zoznam stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov a ktorá ustanovuje
zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja postupoval podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch,
v zmysle ktorého súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením možno udeliť len na určitý čas, najviac
na päť rokov. V súlade s uvedeným bola platnosť súhlasu stanovená tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Uložením podmienok súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením sa zabezpečila kontrola a
monitorovanie výkonu tejto činnosti.

Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu
veci.

Okresný úrad v sídle kraja na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil presne a úplne skutkový
stav veci a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky 162 písm. h) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok zaplatený na základe Výzvy na zaplatenie správneho
poplatku č. OU-KE-OSZP2-2021/038919-002 zo dňa 14.10.2021 vo výške 11,00 - eur podľa Platobného predpisu
č. M00-141021-7840 zo dňa 14.10.2021.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17  Košice-Barca, Slovenská republika


