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ROZHODNUTIE 

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný 

orgán štátnej správy podľa § 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, 

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 ods. 1 zákona 

o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 4 zákona o IPKZ a podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnom konaní“) vydáva 

 

 

z m e n u  i n t e g r o v a n é h o  p o v o l e n i a  

 
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“ 
(ďalej len „prevádzka“) 

Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča 

 

 

prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:    Confal a.s. 

Sídlo:      Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča  

Identifikačné číslo organizácie:  36 032 930 
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ktorou 

 

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne: 

 

V úvode výrokovej časti 

– sa mení a dopĺňa text nasledovne: 
 

v oblasti odpadov 

– podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 4 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na aktualizáciu 

prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „RECYKLÁCIA 

NEŽELEZNÝCH KOVOV VÝKON ČINNOSTÍ (R4)“. Súhlas sa udeľuje na 5 rokov 

od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu 

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

látok , energií, palív a vody do prevádzky: 

– sa do „Tabuľky č. 1“ dopĺňa nový druh ostatného odpadu: 

 

Tabuľka č. 1                                            

Číslo 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O 

 

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, 2.2 Výrobný proces a jeho vplyv 

na životné prostredie: 

– sa za odstavec „Sekundárny postup:“ dopĺňa nový spôsob finalizácie výroby v nasledovnom 

znení: 

 

Ďalším spôsobom finalizácie výroby je dávkovanie tekutej finálnej zliatiny do tepelne 

odolnej nádoby, cisterny, domiešavača alebo komory, ktorá je umiestená na mobilnom 

zariadení alebo dopravnom prostriedku. Tieto nádoby plnené dávkovacím zariadením 

sú schopné po dobu 4 hodín udržiavať odliaty tekutý kov v dostatočnej teplote na to, aby 

bol kov v tekutom skupenstve použitý pri dávkovaní v externom prostredí výrobných 

prevádzok iných spoločností.  

 

Dávkovacie zariadenie tekutého kovu tvorí konštrukcia, ktorá pozostáva z ohýbaných 

oceľových plechov do tvaru U s lemom a otvárateľným krytovaním. Plechy sú 

umiestnené na nastaviteľných podperách. Funkčnú časť tvoria keramické tvárnice           

(U-profil) zaliate stabilizačnou keramickou hmotou. Tvárnice sú buď rovné, oblúky, 

alebo tvaru T. Posledným článkom žľabového systému pred dávkovaním tekutého kovu 

do cisterny alebo transportnej uzavretej nádoby je filterbox na umiestnenie zvislého 

keramického filtra od prípadných zhlukov oxidov v tavenine (nežiadúcich pevných častíc 

na hladine kovu alebo v tavenine kovu). 

 

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2324-33088/2007/Vir/470680107 zo dňa 

12.10.2007 v znení neskorších zmien pre prevádzku „Spracovanie kovov“, prevádzkovateľa 

Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 032 930 zostávajú n e z m e n e n é  a 

toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
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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 (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný 

orgán štátnej správy podľa § 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, 

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

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 20 ods. 1 zákona 

o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 4 zákona o IPKZ a podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie 

kovov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, 

IČO: 36 032 930 predloženej dňa 21.04.2020. 
 

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a jej doplnenia zistila, že sa nejednalo o konanie 

uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle 

položky 171a písm. b) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 

 

 Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila 

účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 6673-20812/47-2/2020 zo dňa 03.07.2020 o 

začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na 

vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov. 
 

Inšpekcia v konaní o zmene č. 15 integrovaného povolenia upustila od náležitostí 

uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené 

v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. 
 

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 15 integrovaného povolenia nenariadila 

ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) bod č. 5 a 

§ 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť. 
 

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutého orgánu 

neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a stanoviská. 

 

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 15 integrovaného povolenia bol: 
 

v oblasti odpadov 

– podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na aktualizáciu prevádzkového 

poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov „RECYKLÁCIA NEŽELEZNÝCH 

KOVOV VÝKON ČINNOSTÍ (R4)“. 
 

Súčasne inšpekcia v rámci zmeny č. 15 integrovaného povolenia pre prevádzku     

„Spracovanie kovov“ doplnila tabuľku o nový ostatný odpad, ktorý sa bude zhodnocovať 

v zariadení na zhodnocovanie odpadov. 

 

Doplnením uvedeného odpadu sa nebude navyšovať množstvo zhodnocovaných odpadov 

a nebude sa meniť ani charakter odpadu, dôjde len ku doplneniu odpadu 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.). 
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Doplnením predmetného druhu odpadu dôjde k doplneniu formy finalizácie výroby, 

odlievania a expedície zliatin na báze hliníka o dávkovacie zariadenie tekutého kovu. V tomto 

zariadení sa bude tekutá finálna zliatina odlievať do tepelne odolnej nádoby, cisterny, 

domiešavača alebo komory, ktorá je umiestnená na mobilnom zariadení, kde sa po dobu 4 hodín 

udržiava tekutý kov v dostatočnej teplote na to, aby bol kov v tekutom skupenstve použitý pri 

dávkovaní v externom prostredí výrobných prevádzok odberateľských spoločností. Takéto 

technologické riešenie je považované za BAT technológiu a má pozitívny environmentálny, 

energetický a ekonomický význam pre odberateľov v automobilovom, elektrotechnickom 

a stavebnom priemysle, pretože nie je potrebné kov znova roztavovať. 

 

Vo vzťahu k ochrane ovzdušia nebude navrhovanými zmenami dochádzať k vzniku a 

vypúšťaniu nových znečisťujúcich látok, ani k zmene množstva vypúšťaných emisií oproti 

súčasnému stavu.  

 

 Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrenia 

dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany 

životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného 

vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.  
 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk G r e g o r  

riaditeľ 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

 

Účastníkom konania: 

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

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

 

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti): 
3. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa 

odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 


