
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2022/008418-007

Banská Bystrica
06. 04. 2022

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa
1. Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v
odpadovom hospodárstve 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 podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe vykonaného správneho konania
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o odpadoch“) udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

pre:

Obchodné meno: Confal a.s.
Sídlo: Príboj 549
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36 032 930

Prevádzka: Majerská cesta 65
974 01 Banská Bystrica

Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:
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Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

02 01 10 odpadové kovy O
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15 O
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky O
10 10 03 pecná troska O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
15 01 04 obaly z kovu O
15 01 06 zmiešané obaly O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11
01 O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
19 01 02 železné materiály odstránené z popola O
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
19 12 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O

Miesto nakladania s odpadmi sú priestory prevádzky spoločnosti Confal a.s., na Majerskej ceste 65, v Banskej
Bystrici.

Súhlas je časovo obmedzený od 01. mája 2022 do 30. apríla 2027.

Spôsob prevádzkovania zariadenia na zber odpadov:
Priamy výkup v zberni a výkupni sa uskutočňuje v menšom rozsahu od fyzických osôb, obyvateľov okolia, väčšiu
časť bude tvoriť výkup už fyzikálne upraveného odpadu v kontajneroch alebo od pôvodcov (právnických osôb).
Po dovezení odpadu do areálu výkupne vykoná pracovník zberne vizuálnu kontrolu, za účelom zistení, či sa v
odpade nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín, alebo druh odpadu, ktorý nie je v zozname odpadov povolených
na zber a výkup. Znečistené alebo nevyhovujúce zložky odpadu pracovník neprevezme a vráti ho držiteľovi.
O prevzatí odpadu vystaví pracovník zberne potvrdenie držiteľovi odpadu s vyznačením dátumu a času jeho
prevzatia, množstva, druhu a názvu prevzatého odpadu podľa katalógu odpadov, účel na ktorý bol odpad prevzatý
a ďalší spôsob nakladania s týmto odpadom. Činnosti prevádzky budú zabezpečovať pracovníci aktuálnej zmeny,
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zodpovedný za kvalitu a vstup odpadu do zariadenia. Železné kovové odpady sú zhromažďované na spevnenej
ploche (voľne uložené a v oceľových kontajneroch). Voľne zhromažďovaný kovový odpad musí byť uložený
stohovane tak, aby bola zabezpečená jeho stabilita a nedošlo k zrúteniu odpadu. Neželezné kovové odpady sú
zhromažďované, triedené na spevnenej ploche za účelom uskladnenia vo veľkokapacitných a malokapacitných
kontajneroch prípadne aj v box paletových nádobách uložených v uzatvorenom sklade. Po naplnení kapacity sú
odpady odovzdané oprávnenej organizácii na ďalšie nakladanie s nimi.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Areál pracoviska je oplotený a zabezpečený voči vniknutiu nepovolaných osôb. Areál je osvetlený, napojený na
kanalizáciu a vodovod. Zber, výkup, príjem a skladovanie povolených odpadov sa vykonáva vo vyhradenej časti
areálu, vo výrobných halách na spevnenej ploche a kontajnerovým systémom. Medzi základné technické vybavenie
patrí mostová váha na zisťovanie dovezeného množstva odpadu určeného na výkup a príjem do zariadenia na zber,
mobilné zariadenia na manipuláciu s odpadom a dopravníkové pásy, skladové plochy, nádoby a kontajnery, pracovné
celky manuálnej činnosti a samotné technologické zariadenia. Zariadenie na zber je označené informačnou tabuľou
viditeľnou z verejného priestranstva.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Manipuláciu s odpadmi môžu vykonávať len pracovníci, ktorí boli oboznámení s bezpečnostnými predpismi.
Pracovníci sú povinní používať ochranné pracovné pomôcky. Pri oprave a údržbe je možné používať len prostriedky
na to určené.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Miesto výkonu bude zabezpečené prevádzkovateľom zariadenia, ktorý je povinný zabezpečiť zhodnotenie a
prípadné zneškodnenie odpadu, ktorý sa bude nachádzať v prevádzke v prípade ukončenia činnosti. Všetky
druhy odpadov budú v celkovom množstve odovzdané organizácii na ďalšie nakladanie s nimi. Zároveň
prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí aj zákonom požadovanú archiváciu prevádzkovej dokumentácie činnosti
odpadového hospodárstva.

Podmienky súhlasu:
1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania v
zmysle § 114 zákona o odpadoch vydané rozhodnutie zmeniť resp. zrušiť.
2. Zmeny v spôsobe nakladania s odpadmi je potrebné oznámiť na tunajší úrad, pri vzniku a tvorbe nových druhov
odpadov je potrebné požiadať o zmenu toho rozhodnutia.
3. Platnosť súhlasu sa predĺži a to aj opakovane ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie
súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.
4. O druhoch a množstve odpadov viesť evidenciu na predpísaných tlačivách v zmysle § 2 a § 3 vyhlášky č. 366/2015
Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
5. V zariadení na zber odpadov zhromažďovať množstvo odpadov úmerné kapacite zariadenia.
6. Zariadenie na zber musí byť označené informačnou tabuľou, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 6 vyhlášky č.
371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
7. Pri ukončení činnosti prevádzky spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných
odpadov v prevádzke spoločnosti.
8. Prevádzkovateľ zariadenia na zber môže vykonávať zber komunálnych odpadov len na základe uzatvorenej
zmluvy s obcou na vykonávanie tejto činnosti podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.

Odôvodnenie
Spoločnosť Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 032 930, požiadala tunajší úrad listom
doručeným dňa 26.01.2022 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1
písm. d) zákona o odpadoch pre prevádzku: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica.

Tunajší úrad v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej
len ,,zákon o EIA“) ako povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo
bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu
podľa zákona o EIA. Činnosť uskutočňovaná v spoločnosti sa zaraďuje v zmysle zákona o EIA Prílohy č. 8, 9.
Infraštruktúra, pol. číslo 10 – bez limitu (na ktorú sa vzťahuje vykonanie zisťovacieho konania). Vzhľadom na
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vyššie uvedené, tunajší úrad požiadal príslušný orgán – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (na základe predloženého záverečného stanoviska, vydaného pod
č. 3314/2009-3.4/ak zo dňa 18.02.2010 po ukončení zisťovacieho konania), o vydanie záväzného stanoviska podľa
§ 38 ods. 4 zákona o EIA listom č. OU-BB-OSZP3-2022/008418-002 zo dňa 31.01.2022.

Dňa 14.03.2022 bolo doručené záväzné stanovisko od príslušného orgánu - Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie vydané pod č. 5442/2022-1.7/dh 15310/2022 zo dňa 11.03.2022, v ktorom príslušný orgán skonštatoval,
že návrh na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o
odpadoch je v súlade so zákonom o EIA, so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, č. 3314/2009-3.4./ak zo dňa 18.02.2010.

Účastníci konania boli listom č. OU-BB-OSZP3-2022/008418-004 zo dňa 23.02.2022 upovedomení o začatí
správneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zber odpadov. Dňa 15.03.2022 sa uskutočnilo ústne pojednávanie. Miestnou ohliadkou bolo zistené, že zber,
výkup, príjem a skladovanie povolených odpadov sa vykonáva vo vyhradenej časti areálu, vo výrobných halách na
spevnenej ploche a kontajnerovým systémom. Medzi základné technické vybavenie patrí mostová váha na zisťovanie
dovezeného množstva odpadu určeného na výkup a príjem do zariadenia na zber, mobilné zariadenia na manipuláciu
s odpadom a dopravníkové pásy, skladové plochy, nádoby a kontajnery, pracovné celky manuálnej činnosti a samotné
technologické zariadenia.

Od 01.01.2021 je v účinnosti ustanovenie zákona o odpadoch § 135f, ktoré uvádza, že platnosť rozhodnutia,
vydaného pred 1. januárom 2021, nie je možné predlžovať. V súčasnej dobe má spoločnosť v platnosti rozhodnutie
č. OU-BB-OSZP3-2017/013343-004 zo dňa 04.05.2017, zmenené rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2019/004221 zo
dňa 16.05.2019, predmetom ktorého je súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm.
d) zákona o odpadoch, ktorého platnosť končí dňa 30. apríla 2022. Z dôvodu, že nemôžu byť vydané dva súhlasy
na jednu činnosť, pristúpil tunajší úrad k vydaniu nového súhlasu, s účinnosťou od 01.05.2022.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania
a z podkladov pre vydanie rozhodnutia zistil, že zber odpadov prebieha v areáli prevádzky spoločnosti, kde sa
zhromažďujú na spevnenej ploche a v skladových priestoroch, vo vyhradenom priestore. Po naplnení kapacity
zariadenia na zber odpadov sú odpady odovzdané oprávnenej organizácii na ďalšie nakladanie s nimi.

V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013343-004 zo dňa
04.05.2017;
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2019/004221 zo dňa 16.05.2019;
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-005 zo dňa
17.05.2017;
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-004 zo dňa
17.05.2017;
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2019/004293 zo dňa 16.05.2019;
- Plán opatrení pre prípad havárie v odpadovom hospodárstva z 08/2021;
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie AL odpadov a výroby Al zmesí z 08/2021;
- fotokópia výpisu z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystria;
- fotokópia výpisu z katastra nehnuteľností;
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov z 10/2018;
- fotokópia Záverečného stanoviska 3314/2009-3.4/ak zo dňa 18.02.2010 vydané Ministerstvom životného
prostredia SR podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
- Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku z procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie – samostatný dokument od spoločnosti Confal a.s., Slovenská Ľupča
zo dňa 20.03.2019;
- fotokópia Dodávateľsko – odberateľská zmluva pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa
17.03.2016 a jej dodatok č. 1 zo dňa 13.08.2018.
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Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch a súhlas
udelil na dobu určitú, od 01. mája 2022 do 30. apríla 2027. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o
životné prostredie uložil prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov podmienky v súlade so zákonom o odpadoch
a jeho vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia.

Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bolo spoplatnené vo výške 11,00
€ podľa položky 162 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10008

Doručuje sa
Confal a.s., Príboj 549, 976 13  Slovenská Ľupča, Slovenská republika
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1


