Okresný úrad Banská Bystrica
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 1

974 05 Banská Bystrica
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP3-2019/004293

16. 05. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
podľa § 114 ods. 1 písm a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“) mení rozhodnutie Okresného úradu
Banská Bystrica, vydané pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-004 zo dňa 17.05.2017,
ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
1. Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Výrok rozhodnutia
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
rozhodol:
podľa § 114 ods. 1 písm a) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ,,zákon o odpadoch“)
mení
rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, vydané pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-004 zo dňa 17.05.2017,
ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 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
n a s l e d o v n e:
1. vo výrokovej časti rozhodnutia sa do zoznamu odpadov dopĺňajú nasledovné druhy odpadov podľa vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:
Kat.č. Názov odpadu: Kategória
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
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Ostatné náležitosti citovaného rozhodnutia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
Odôvodnenie
Spoločnosť Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 032 930, požiadala tunajší úrad listom
doručeným dňa 10.10.2018 o zmenu rozhodnutia ktorým bol vydaný súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre prevádzku Majerská cesta 65, 974
01 Banská Bystrica. Predmetom zmeny rozhodnutia, vydaného pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-004 zo dňa
17.05.2017, je doplnenie odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
s k. č. 20 01 04, 20 01 40 01, 20 01 40 02 a 20 01 40 07.
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie prerušil konanie rozhodnutím pod č. OU-BBOSZP3/2018-030104-002 zo dňa 16.10.2018, súčasne vyzval žiadateľa do 30 dní od doručenia výzvy k doplneniu
podania podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
Na základe výzvy boli dňa 20.11.2018 na tunajší úrad doručené podklady k rozhodnutiu o zmenu súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
od spoločnosti Confal a.s., Slovenská Ľupča.
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, na ktorú sa vzťahuje vykonanie zisťovacieho konania. Vzhľadom na 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-OSZP3-2018/030104-004 zo dňa 26.11.2018 a následne listom č. OU-BBOSZP3-2019/004293-006 zo dňa 20.02.2019.
Tunajší úrad dňa 26.03.2019 pod č. OU-BB-OSZP3-2019/004293-008 doplnil náležitosti k opätovnej žiadosti
o vydanie záväzného stanoviska Ministerstvu životného prostredia, Sekcia environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, Bratislava.
Dňa 03.05.2019 bolo doručené záväzné stanovisko od príslušného orgánu - Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie vydané pod č. 6317/2019-1.7/ak zo dňa 04.04.2019, v ktorom príslušný orgán
skonštatoval nasledovné. ,,Predmetom žiadostí o zmenu súhlasu je rozšírenie zoznamu odpadov, resp. doplnenie
katalógových čísiel odpadov, spracovávaných v rámci posúdenej a realizovanej činnosti ,,Úprava AL granulátov“
v zmysle záverečného stanoviska č. 3314/2019-3.4/ak zo dňa 18.02.2010. Zoznam odpadov je aktualizovaný
podľa v súčasnosti platného znenia Katalógu odpadov (boli ustanovené nové poddruhy odpadov), ide v podstate
stále o kovový odpad. Uvedené nepredstavuje také zmeny, ktoré by mali byť predmetom konania podľa § 18
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Z písomných vyhodnotení spôsobu zapracovania podmienok, určených v záverečnom
stanovisku, vyplýva, že relevantné podmienky určené v uvedenom záverečnom stanovisku sú splnené.“
Tunajší úrad podľa ustanovenia § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
nariadil listom č. OU-BB-OSZP3-2019/004293-010 zo dňa 03.05.2019 ústne pojednávanie vo veci zmeny
rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Dňa 15.05.2019
sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, na ktorom sa skonštatovalo, že žiadateľ má
kompletné podklady pre vydanie rozhodnutia.
Na základe vykonaného správneho konania a z podkladov pre vydanie zmeny rozhodnutia, ktoré sú súčasťou
priloženej žiadosti, zmenil Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané
rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona o odpadoch tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňajú
podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, odpady kategórie ,,ostatný“
skupina č. 20 (20 01 04, 20 01 40 01, 20 01 40 02 a 20 01 40 07).
V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344004 zo dňa 17.05.2017;
- 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 Záverečného stanoviska pod č. 3314/2009-3.4/ak zo dňa 18.02.2010 vydaného MŽP SR;
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- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie AL odpadov (R12) z 09/2018;
- fotokópia výpisu z obchodného registra, Okresného súdu Banská Bystrica k dátumu 04.10.2018, vložka číslo: 538/
S;
- fotokópia výpisu z listu vlastníctva č. 7639;
- Plán opatrení pre prípad havárie v odpadovom hospodárstve z 09/2018;
- Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie AL odpadov a výroby AL zmesí, spoločnosť Confal a.s.,
Prevádzka: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica z 09/2018;
- fotokópia Zmluvy o diele č. 010712/002/ELEKTRO so spoločnosťou ELEKTRO RECYCLING, spol. s r.o.,
Banská Bystrica;
- fotokópia Zmluvy o ukladaní odpadu na RSO Banská Bystrica č. 40 171 so spoločnosťou Marius Pedersen a.s.,
Trenčín, prevádzka Banská Bystrica - Šalková;
- fotokópia Zmluvy o odbere odpadov so spoločnosťou MHRČ spol. s r.o., Banská Bystrica zo dňa 01.01.2013 a
jej dodatok zo dňa 20.05.2015;
- fotokópia Dodávateľsko – odberateľskej zmluvy pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa
30.04.2015;
- fotokópia Dodávateľsko – odberateľskej zmluvy pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa
17.03.2016 a dodatok č. 1 zo dňa 13.08.2018;
- fotokópia zmluvy o odbere odpadu so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica pod č. ZDS-2018-22-000127
zo dňa 19.04.2018;
- fotokópia zmluvy o odbere odpadu so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica pod č.
201044–347 zo dňa 11.06.2012 a jej dodatky č. 1 zo dňa 28.10.2014 a dodatok č. 2 zo dňa
19.02.2015.
Správny orgán uložil žiadateľovi v pôvodnom rozhodnutí podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho
vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia a životného prostredia a vzťahujú sa aj na túto vykonanú
zmenu.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podanie žiadosti o vydanie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo
spoplatnené vo výške 4,00€ podľa položky 162 písm. y) 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 zák. č. 71/67 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
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
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