
OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sládkovičova 3, 953 01  Zlaté Moravce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2021/001449-008

Zlaté Moravce
22. 11. 2021

Rozhodnutie
I. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

II. súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Výrok

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, podľa
ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, podľa ustanovenia § 104 ods.
1 písm. d) a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na základe vykonaného správneho konania, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 46 a § 47 uvedeného
zákona, po preskúmaní žiadosti, zo dňa 22. 10. 2021 a doplnením podania zo dňa 02. 11. 2021, udeľuje právnickej
osobe s obchodným menom

Názov: EUROVIA SK, a.s.

Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

s ú h l a s

I.
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 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

II.
podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.

Druh a kategória odpadov
V zariadení sa zhodnocujú nasledovné druhy odpadov, kategórie O – ostatný odpad, uvedených v prílohe č. 1 k
vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovým číslom
17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, O

Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch
R5 Recyklácia a spätné získavanie iných anorganických materiálov
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R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku)

Kapacita zariadenia: 45 000 t/rok

Dátum začatia prevádzky: marec 2017

Miesto prevádzkovania zariadenia
Prevádzka: Obaľovňa asfaltových zmesí Beladice, parc. č. 80/327

Platnosť súhlasu
Súhlas sa udeľuje do 31. 10. 2026.

Spôsob nakladania s odpadmi
Proces zhodnocovania odpadov, frézovaného asfaltového koberca, ktorý vzniká pri rekonštrukcii ciest, pozostáva
z dovozu odpadu vlastnými nákladnými vozidlami alebo externými dopravcami priamo zo stavieb. Po odvážení
odpadu na mostnej váhe a zaevidovaní do prevádzkového denníka sa uloží v priestoroch určených na
zhromažďovanie pred jeho zhodnotením. Pred zhromažďovaním sa vykoná vizuálna kontrola rozmerov odpadu.
Odpady, ktoré vyhovujú rozmerovo sa prepravia kolesovým nakladačom do dávkovacieho zariadenia dopravnými
cestami do miešacej veže. V miešacej veži sa odpad premieša s primárnymi vstupnými surovinami, čím vzniká
asfaltová zmes, ktorá sa následne prepraví do zásobníka, z ktorého sa v prípade potreby dopraví nákladnými
automobilmi na miesto výstavby dopravnej infraštruktúry. Odpad sa bude pridávať do technologického procesu
výroby bitúmenových zmesí ako čiastočná náhrada vstupnej suroviny (kameniva). Odpadom je možné nahradiť
max. 25 % kameniva, v závislosti od požiadaviek na kvalitu výslednej asfaltovej zmesi a bude sa meniť podľa
požiadaviek odberateľov. Odpad, ktorý nevyhovuje kvalitatívne (rozmerovo) bude pred zhodnotením dodávateľsky
upravený drvením a triedením.

Technické údaje o zariadení
Typ zariadenia - AMMANN Uniglobe 240
Výkon - 240 t/hod obaľovanej asfaltovej hmoty
Asfaltové nádrže - 3 x 80 t AMMANN elektrické vykurovanie
Zásobník hotovej zmesi - 260 t (6 zásobníkov)
Miešačka - 4 t, vozík 4 t
Miešanie - 30-35 s,
Dávkovače kameniva - 8 x 12 = 96 m3,
Vykurovacie médium - zemný plyn
Max. množstvo zhodnoteného odpadu - 45 tis. t/rok

Základné skladba technologického zariadenia
- dávkovač kameniva
- sušiaci bubon
- filtračné zariadenie
- miešacia veža
- zásobník zmesi
- silo filleru
- kontajner pre velín
- zásobník živice
- mostná váha
- prívod paliva
- sociálne priestory, kancelária a zázemie
- zaradenie stlačeného vzduchu
- prívod elektrickej energie
- dávkovač odpadu

Technické požiadavky prevádzky zariadenia
- dodržiavať technické podmienky nakladania s odpadmi podľa prevádzkového poriadku predmetného zariadenia,
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- jednotlivé technické zariadenia prevádzkovať podľa návodu dodaného výrobcom zariadenia,
- preberaný odpad vážiť na pravidelne overovanom meradle,
- odpady prijaté do predmetného zariadenia zhromažďovať vo vhodných priestoroch a prevádzkovať ich tak, aby
nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie,
- vykonávať pravidelné kontroly a údržby zariadenia podľa pokynov pre prevádzku a údržbu,
- technické zariadenie využívané v prevádzke je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku,
musia byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia
- obsluha zariadenia musí preberať odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu, vyraďovať prímesi, ktoré sa do
privezených odpadov nedopatrením dostali,
- nakladať s odpady tak, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k ohrozeniu zdravia,
- zariadenie musí obsluhovať riadne zaškolená osoba na túto prácu,
- pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky,
- objekt musí trvale vyhovovať osobitným predpisom na úseku požiarnej ochrany, zamestnanci pracujúci v objekte
musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom pracoviska a prevádzkovo-bezpečnostnými pokynmi,
ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom stave,
- zamestnanci pracujúci v objekte musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom pracoviska a
požiarno-poplachovými smernicami, ktoré je prevádzkovateľ povinný vypracovať a udržiavať v aktuálnom stave.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia
- Ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov,
nachádzajúcich sa v objekte oprávneného subjektu; objekt bude následne vyčistený a zabezpečený proti
nepovolenému vstupu.
- Oznámenie o ukončení činnosti zariadenia doručiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Podmienky súhlasu
- Zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a vytvárať také
podmienky pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia.
- Plniť povinnosti prevádzkovateľ zariadenia, vyplývajúce z ustanovení § 14 a § 17 zákona o odpadoch v nadväznosti
na vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášku
MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- Na predmetnom zariadení na zhodnocovanie odpadov nakladať len s odpadmi, uvedenými v tomto rozhodnutí a
podľa predloženého prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov umiestniť na prístupnom mieste a oboznámiť s ním
zodpovedných pracovníkov spoločnosti.
- Pri prevádzke, obsluhe a údržbe zariadenia na zhodnocovanie odpadov vychádzať z bezpečnostných opatrení pri
prevádzke zariadenia a povinností pri obsluhe a údržbe zariadenia, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku.
- Zmenám v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prispôsobiť prevádzkový poriadok a požiadať
príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve o zmenu súhlasu.

Všeobecné podmienky
- Platnosť súhlasu bola stanovená na určitú dobu v súlade s § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.
- Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 platnosť súhlasu 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.
- Pri nedodržaní uvedených podmienok alebo povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a súvisiacich
vykonávacích predpisov, príslušný orgán štátnej správy môže z vlastného podnetu vydané rozhodnutie zmeniť alebo
zrušiť podľa § 114 ods. 1 písm. a), b) zákona o odpadoch.
- Podľa § 114 ods. 3 písm. a), b), c) toho istého zákona rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

III.
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Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie č. OU-ZM-OSZP-2017/000407-05
VA zo dňa 28. 02. 2017, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
rozhodnutie č. OU-ZM-OSZP-2017/000396-02 VA zo dňa 24. 02. 2017, ktorým bol udelený súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Odôvodnenie

Žiadateľ, EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, požiadal listom zo dňa 22. 10. 2021 a doplnením
podania zo dňa 05. 11. 2021 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a udelenie
súhlasu na vydanie na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov s kat. č. 17 03 02
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, činnosťou R5 Recyklácia a spätné získavanie iných anorganických
materiálov a R13 Skladovanie odpadov pre použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred
zberom na mieste vzniku) v prevádzke Obaľovne asfaltových zmesí Beladice, parc. č. 80/327. Jedná sa o jestvujúcu
prevádzku, v ktorej spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov od marca 2017.
Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa zákona o odpadoch aj príslušná obec, preto
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie konania aj Obci Beladice a
zvolal na deň 15. 11. 2021 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Nikto z prítomných nevzniesol k
vydaniu súhlasu pripomienky. Z konania s miestnym zisťovaním bola spísaná zápisnica.
Správny orgán pri rozhodovaní o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov vychádzal zo skutočností, že
žiadosť obsahovala všetky náležitosti vyplývajúce z ustanovenia § 21 a § 23 Vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
K žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov žiadateľ predložil
nasledovné doklady:
1. Certifikát o overení meradla

Správny poplatok, podľa položky 162 písm. c) v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov vo výške 5,50 € (slovom: päť eur 50 centov), žiadateľ uhradil bankovým prevodom.

Správny poplatok, podľa položky 162 písm. e) v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov vo výške 5,50 € (slovom: päť eur 50 centov), žiadateľ uhradil bankovým prevodom.

Vzhľadom k tomu, že v priebehu konania neboli zistené také skutočnosti, ktoré by bránili udeleniu súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a udeleniu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, rozhodol Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné
prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Doručuje sa:
- EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
- Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti):
- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
- SIŽP, IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor IOH, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
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Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10306

Doručuje sa
EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17  Košice, Slovenská republika
Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75  Beladice, Slovenská republika


