
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92  Prešov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2022/005832-007

Prešov
03. 01. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“), ako vecne a miestne 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 § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
podľa ustanovenia § 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 o odpadoch“) na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti spoločnosti
EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

u d e ľ u j e

žiadateľovi:
Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31 651 518

Miesto nakladania s odpadmi: Obaľovňa asfaltových zmesí Vydumanec,
parc. reg. C č. 16180/1, 16180/3, 16180/4, k. ú. Prešov

1. s ú h l a s

podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganickým materiálov a
činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)

Súhlas sa udeľuje na prevádzkovanie zariadenia, v ktorom sa bude vykonávať zhodnocovanie nasledovných druhov
odpadov zaradených v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
neskorších predpisov:

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
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Množstvo odpadov: 45 000 t/rok

Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v dočasnom zhromažďovaní odpadov kategórie „ostatný“ na mieste na to
určenom (R13) a v zhodnocovaní odpadov činnosťou R5. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie zabezpečí
pri dodávke do zariadenia kontrolu správnosti dokladov a deklarovaných údajov, vykoná vizuálnu kontrolu
dodaného odpadu a dodaný odpad zváži a zaeviduje v súlade s platnou legislatívou. Dovezený odpad bude
zhromažďovaný v určených priestoroch na zhromažďovanie. Odpad sa bude pridávať do technologického procesu
výroby bitúmenových zmesí ako čiastočná náhrada vstupnej suroviny (kameniva). Zariadenie bude prevádzkované
v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia a technickej dokumentácie ku zariadeniu.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zhromažďovanie odpadov bude vykonávané na voľnej spevnenej ploche v areáli zariadenia na zhodnocovanie.
Zhodnocovanie odpadov bude vykonávané na zariadení typu AMMANN Uniglobe. Odpad určený na spracovanie v
tomto zariadení musí prejsť vstupnou vizuálnou kontrolou na vylúčenie odpadov nevhodných na takéto spracovanie.
Odpad nevhodný na zhodnocovanie v predmetnom zariadení prevádzkovateľ zariadenia na zhodnotenie neprevezme.
Odpad, ktorý nebude kvalitatívne (rozmerovo) vhodný na zhodnotenie bude zhromaždený na vyhradenom mieste
areálu do doby jeho úpravy drvením a triedením od oprávneného dodávateľa. Odpad vyhovujúcich parametrov
(rozmerov a zloženia) sa kolesovým nakladačom prepraví do dávkovacieho zariadenia, z ktorého sa pomocou
dopravných ciest dopraví do miešacej veže. Odpadom je možné nahradiť max. 25 % kameniva. V miešacej veži sa
odpad premieša s primárnymi vstupnými surovinami, čím vzniká nová asfaltová zmes, ktorá sa následne prepraví
do zásobníkov, z ktorých je v prípade potreby dopravovaná nákladnými automobilmi na miesto výstavby dopravnej
infraštruktúry.
Areál zariadenia je oplotený a zabezpečený proti vniknutiu uzamykateľnou vstupnou bránou.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní
zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle
prevádzkového poriadku zariadenia a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky v oblasti ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci a zároveň sa zabezpečí používanie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov. Areál
bude vybavený prostriedkami na likvidáciu havárie v množstve zodpovedajúcom charakteru a objemu činnosti.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pri ukončení prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie odpadu, ktorý sa nachádza v zariadení ku ukončeniu prevádzky a ktorý vznikne prípadnou demontážou
zariadenia u oprávnenej organizácie.

Podmienky súhlasu:
1. Viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a
minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie a v prípade zmien v prevádzke prispôsobiť prevádzkový
poriadok týmto zmenám.
2. Pravidelne kontrolovať technický stav zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prípadné nedostatky operatívne
odstraňovať.
3. Počas celej doby prevádzkovania zariadenia je prevádzkovateľ povinný ho prevádzkovať tak, aby nedošlo k
ohrozeniu a poškodeniu zložiek životného prostredia a v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve
Slovenskej republiky.

2. s ú h l a s

podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch

na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov

činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganickým materiálov a
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činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia
pred zberom na mieste vzniku)

Súhlas sa udeľuje na prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie nasledovných druhov odpadov zaradených
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O

Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadom bude spočívať v dočasnom zhromažďovaní odpadov kategórie „ostatný“ na mieste na
to určenom (R13) a v zhodnocovaní odpadov kategórie „ostatný“ činnosťou R5. Prevádzkovateľ zariadenia
na zhodnocovanie zabezpečí pri dodávke do zariadenia kontrolu správnosti dokladov a deklarovaných údajov,
vykoná vizuálnu kontrolu dodaného odpadu a dodaný odpad zváži a zaeviduje v súlade s platnou legislatívou.
Dovezený odpad bude zhromažďovaný v určených priestoroch na zhromažďovanie. Odpad sa bude pridávať
do technologického procesu výroby bitúmenových zmesí ako čiastočná náhrada vstupnej suroviny (kameniva).
Zariadenie bude prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia a technickej dokumentácie ku
zariadeniu.

Podmienky súhlasu:
1. Dodržať technické požiadavky prevádzky a technologický postup zhodnocovania odpadov podľa prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
2. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov uložiť na prístupnom mieste v priestoroch
zariadenia.
3. V prípade zmeny v prevádzke zariadenia prispôsobiť prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene a požiadať o
zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu určitú do 31. 12. 2026.

Odôvodnenie
Spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice požiadala dňa 21. 10. 2021 Okresný úrad Prešov
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o
odpadoch činnosťou R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganickým materiálov a činnosťou R13 –
skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste
vzniku) a o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch v mieste nakladania s odpadmi: Obaľovňa asfaltových zmesí Vydumanec, parc.
reg. C č. 16180/1, 16180/3, 16180/4, k. ú. Prešov. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s. má v súčasnosti platný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R5 a R13 č.j. OU-PO-OSZP3-2017/009852-003/
OH-Ďu zo dňa 20. 03. 2017 a súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov č.: OU.PO.OSZP3-2017/009950-02/OH-Ďu zo dňa 22. 03. 2017.
Platnosť týchto súhlasov končí dňa 31. 01. 2022.

K žiadosti bolo doložené:
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov č.j. OU-PO-OSZP3-2017/009852-003/OH-Ďu zo dňa 20. 03. 2017;
- Rozhodnutie Okresného úradu Prešov N OU-PO-OSZP3-2017/009950-02/OH-Ďu zo dňa 22. 03. 2027;
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Obaľovňa asfaltových zmesí Vydumanec z 01/2017.

Okresný úrad Prešov oznámil v zmysle § 113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkovi konania, t.j. dotknutej obci
začatie konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Dňa 01. 12.
2021 bolo Okresnému úradu Prešov doručené súhlasné stanovisko Mestského úradu v Prešove, odboru životného
prostredia a dopravnej infraštruktúry. Tunajšiemu úradu sú známe pomery v priestoroch prevádzky zariadenia preto
nebolo potrebné miestne zisťovanie.
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Okresný úrad Prešov výzvou na zaplatenie správneho poplatku č. OU-PO-OSZP3-2021/043795-003 zo dňa 01.
12. 2021 vyzval žiadateľa na doplnenie podania o správny poplatok podľa položky 162 písm. c) a e) Sadzobníka
správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov. Dňa 13. 12. 2021 bol správny poplatok uhradený.

Okresný úrad Prešov po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu. Na základe uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov podľa § 54 cit. zákona.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10122

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


