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                                                R O Z H O D N U T I E 
 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle 

§ 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie                                                                         

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa, konania 

vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

vydáva 

 
                           zmenu integrovaného povolenia   
 

vydaného rozhodnutím č. 2324-33088/2007/Vir/470680107 zo dňa 12.10.2007, v znení 

neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku: 

 

„Spracovanie kovov“ 

Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 

(ďalej len „prevádzka“) 
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Prevádzkovateľa  

obchodné meno:    Confal a.s. 

sídlo:                     Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 

IČO:                      36 032 930           

 
 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je v oblasti odpadov: 

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov, 

- doplnenie ostatných a nebezpečných odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený 

zhodnocovať v zariadení na zhodnocovanie odpadov, 

- doplnenie ostatných odpadov, ktoré prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri 

prevádzkovaní a údržbe zariadenia resp. predpokladá ich vznik, 

- doplnenie nebezpečných odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený prepravovať od iných 

pôvodcov z okresu Banská Bystrica do prevádzky za účelom zhodnocovania, 

-  doplnenie nebezpečného odpadu, ktorý vzniká prevádzkovateľovi ako pôvodcovi a ktorý je 

prevádzkovateľ oprávnený prepravovať k oprávnenej osobe na jeho ďalšie nakladanie 

v okrese Banská Bystrica. 

 

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne: 

 

1. v odstavci „Súčasťou integrovaného povoľovania je ....“ mení a dopĺňa podľa § 3 ods. 3 

písm. c) bodu č. 4  zákona o IPKZ nasledovný súhlas: 

v oblasti odpadov:  

- udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

 

 

2. v časti I., kapitola B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, v bode 2.1 Vstup surovín, pomocných 

látok, energií, palív a vody do prevádzky dopĺňa do tabuľky č. 1 nasledovné druhy 

odpadov: 

 

Katalógové 

číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

15 01 10 obaly obsahujúce  zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

20 01 04 obaly z kovu O 

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 

tlakových nádob  

N 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 07 zmiešané kovy O 
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3. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre nakladanie, manipuláciu, zhodnotenie, 

zneškodnenie odpadov, 1. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov činnosťou R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 

triedenie a zhromažďovanie a činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím:, 

v bode 1.1 dopĺňa do tabuľky č. 3 nasledovné druhy odpadov: 

 

Katalógové 

číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

15 01 10 obaly obsahujúce  zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

20 01 04 obaly z kovu O 

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 

tlakových nádob  

N 

20 01 40 02 hliník O 

20 01 40 07 zmiešané kovy O 

 

 

4. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, 

zneškodňovanie odpadov, v bode 1. Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov činnosťou R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a  

kovových zlúčenín, triedenie a zhromažďovanie a činnosťou R13 – skladovanie odpadov 

pred použitím ruší text v bodoch č. 1.12 a 1.13 a nahrádza ich novým textom, ktorý znie: 

1.12    Prevádzkovateľ v súlade  s  platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva  

je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov po dobu piatich 

rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena    

č. 12 integrovaného povolenia. Súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov je udelený na päť rokov. 

1.13    Prevádzkovateľ  je  povinný  požiadať  inšpekciu  tri mesiace pred skončením platnosti           

súhlasu na prevádzkovanie zariadenia a ukončenia platnosti prevádzkového poriadku 

zariadenia na zhodnocovanie odpadov o predĺženie  lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene 

skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetných súhlasov. Pokiaľ došlo k zmenám, 

ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, požiada o zmenu integrovaného povolenia.  

 

 

5. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre nakladanie, manipuláciu, zhodnotenie, 

zneškodnenie odpadov, 2. Povinnosti prevádzkovateľa ako pôvodcu odpadov, v bode 2.1 

dopĺňa do tabuľky č. 5 nasledovné druhy odpadov: 

 

Katalógové 

číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené  v 16 10 01 O 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 39 plasty O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 
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6. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre nakladanie, manipuláciu, zhodnotenie, 

zneškodnenie odpadov, 2. Povinnosti prevádzkovateľa ako pôvodcu odpadov, ruší bod  

č. 2.2 a číslovanie bodov 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 mení na body 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5. 

 

 

7. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, 

zneškodňovanie odpadov, v bode 3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

v prevádzke, preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania 

a preprava nebezpečných odpadov z prevádzky k oprávnenej osobe na ďalšie 

nakladanie dopĺňa do tabuľky č. 6 nasledovné druhy odpadov: 

 

Katalógové 

číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

15 01 10 obaly obsahujúce  zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 

tlakových nádob  

N 

 

 

8. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, 

zneškodňovanie odpadov, v bode 3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

v prevádzke, preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania 

a preprava nebezpečných odpadov z prevádzky k oprávnenej osobe na ďalšie 

nakladanie dopĺňa do tabuľky č. 7 nasledovný druh odpadu: 

 

Katalógové 

číslo 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

15 01 10 obaly obsahujúce  zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

 

 

9. v časti II., kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, 

zneškodňovanie odpadov, v bode 3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

v prevádzke, preprava nebezpečných odpadov do prevádzky za účelom zhodnocovania 

a preprava nebezpečných odpadov z prevádzky k oprávnenej osobe na ďalšie 

nakladanie ruší text v bodoch č. 3.10 a 3.11 a nahrádza ho novým textom, ktorý znie: 

3.10  Prevádzkovateľ v súlade  s  platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva  je 

oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy (nebezpečné odpady 

uvedené v tabuľke č. 6 od iných pôvodcov z okresu Banská Bystrica do prevádzky za 

účelom zhodnocovania a nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 7, ktoré vznikajú 

prevádzkovateľovi ako pôvodcovi k oprávnenej osobe na ich ďalšie nakladanie v okrese 

Banská Bystrica) po dobu piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia, ktorým je vydaná zmena č. 12 integrovaného povolenia. 
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3.11  Prevádzkovateľ  je  povinný  požiadať  inšpekciu  tri mesiace pred skončením platnosti 

súhlasu na nakladanie s  nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy o predĺženie  

lehoty, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre nakladanie                      

s nebezpečnými odpadmi. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre  

nakladanie  s nebezpečnými odpadmi, požiada o zmenu integrovaného povolenia.  

 

 

 

 

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto 

rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle 

§ 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 

Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“)         

vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím   

č. 2324-33088/2007/Vir/470680107 zo dňa 12.10.2007, v znení neskorších zmien pre 

prevádzku „Spracovanie kovov“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) 

bodu č. 4 zákona o IPKZ, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa 

Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča doručenej inšpekcii dňa 26.04.2019.  

 

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a 

Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z.          

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu 

integrovaného povolenia. Inšpekcia touto zmenou integrovaného povolenia udelila v oblasti 

odpadov súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

doplnila súhlas o druhy ostatných a nebezpečných odpadov, ktoré je prevádzkovateľ 

oprávnený zhodnocovať v zariadení na zhodnocovanie odpadov, doplnila súhlas o druhy 

nebezpečných odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený prepravovať od iných pôvodcov z 

okresu Banská Bystrica do prevádzky za účelom zhodnocovania a doplnila súhlas o 

nebezpečný odpad, ktorý vzniká prevádzkovateľovi ako pôvodcovi a ktorý je prevádzkovateľ 

oprávnený prepravovať k oprávnenej osobe na jeho ďalšie nakladanie v okrese Banská 

Bystrica, čo sa nepovažuje za zmenu v charaktere prevádzky, činnosti prevádzky alebo 

rozšírení prevádzky.  

 

 Inšpekcia ako príslušný správny orgán upovedomila listom č. 5622-18535/47/2019/Ško 

zo dňa 20. 05. 2019 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí 

správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie. 
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Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného 

povolenia upustila od niektorých náležitostí obsahu žiadosti a príloh žiadosti, zverejnenia 

žiadosti na internetovej stránke inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania, od zverejnenia stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu 

podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na 

úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za 

účastníka konania, od výzvy dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia 

sa k začatiu konania a od ústneho pojednávania, nakoľko predmetom zmeny integrovaného 

povoľovania neboli zmeny v charaktere alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, 

uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ. 

 

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov bolo 

inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Banská Bystrica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva 

s pripomienkami, ktoré boli zahrnuté do podmienok povolenia.  

 

Súčasťou konania bolo: 

1. v oblasti odpadov 

- podľa § 3 ods. 3  písm. c) zákona o IPKZ: 

 bod 4. udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo aj doplnenie ostatných a 

nebezpečných odpadov  kat. č. 15 01 10, 20 01 04, 20 01 05, 20 01 40 02 a 20 01 40 04 do 

tabuľky č. 3 integrovaného povolenia, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zhodnocovať 

v zariadení na zhodnocovanie odpadov. Doplnením odpadov sa nenavyšuje množstvo 

zhodnocovaných odpadov a nemení sa ani charakter odpadu, došlo len ku doplneniu odpadov 

z dôvodu, že bol doplnený katalóg odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov a vyhláška MŽP SR 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.). Odpad kat. č. 15 01 10 bol doplnený z dôvodu 

požiadaviek zmluvných dodávateľov prevádzkovateľa, nakoľko majú uvedený odpad takto 

zaradený.  

Ďalej boli doplnené ostatné odpady kat. č. 16 10 02, 20 01 01, 20 01 39 a 20 03 01 do 

tabuľky č. 5 integrovaného povolenia, ktoré prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri 

prevádzkovaní a údržbe zariadenia resp. predpokladá ich vznik.  

Doplnené boli nebezpečné odpady kat. č. 15 01 10 a 20 01 05 do tabuľky č. 6 

integrovaného povolenia, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený prepravovať od iných pôvodcov 

z okresu Banská Bystrica do prevádzky za účelom zhodnocovania. Doplnením uvedených 

nebezpečných odpadov sa nenavyšuje množstvo prepravovaných odpadov a nemení sa ani 

charakter odpadu. Odpad kat. č. 20 01 05 sa dopĺňa z dôvodu rozšírenia katalógu odpadov 

(vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a vyhláška MŽP 

SR 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.). Odpad kat. 

č. 15 01 10 bol doplnený z dôvodu požiadaviek zmluvných dodávateľov prevádzkovateľa, 

nakoľko majú uvedený odpad takto zaradený.  
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Ďalej bol doplnený nebezpečný odpad kat. č. 15 01 10 do tabuľky č. 7 integrovaného 

povolenia, ktorý vzniká prevádzkovateľovi ako pôvodcovi a ktorý je prevádzkovateľ 

oprávnený prepravovať k oprávnenej osobe na jeho ďalšie nakladanie v okrese Banská 

Bystrica. 

Zároveň bol súhlas na  prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udelený 

na päť rokov a súčasne aj súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov bol udelený na päť rokov. 

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy (nebezpečné 

odpady od iných pôvodcov z okresu Banská Bystrica do prevádzky za účelom zhodnocovania 

a nebezpečné odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi ako pôvodcovi, k oprávnenej osobe 

na ich ďalšie nakladanie v okrese Banská Bystrica) bol takisto udelený na päť rokov. 

     

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po 

preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania na Slovenskú inšpekciu 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym 

súdom. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Zdeněk Gregor 

                                                                                                                riaditeľ 

 

 

Doručuje sa: 

1. Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 

2. Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča 

 

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti): 

3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH), 

Námestie Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica 


