
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-OSZP3-2022/008423-011

Banská Bystrica
08. 04. 2022

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Doručuje:
1. Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
2. Mesto Banská Bystrica, primátor mesta, 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. c) 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 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

Zhodnocovanie odpadov bude vykonávané činnosťou podľa Prílohy č. 1 zákona o odpadoch v SO 020 - Hala výroby
Al zmesí a granulátu:
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- R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín,
- R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
- R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činnosti R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

V zariadení sa budú zhodnocovať nasledovné odpady podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Číslo druhu odpadu Názov druhu odpadu Kategória odpadu

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 iné ako uvedené v 10 03 21 O
10 10 03 pecná troska O

Miesto nakladania s odpadmi je prevádzka spoločnosti Confal a.s., na Majerskej ceste 65, v Banskej Bystrici.

Celkové ročné množstvo hodnotených odpadov na technologických zariadeniach v hale výroby AL zmesí a
granulátu: je 28 600 ton/rok, z čoho jednotlivé technológie zabezpečujú uvedené ročné kapacity vstupného odpadu
a prídavných výrobných materiálov:
- technologické zariadenie drviaca linka Al garanulátu: 12 600 ton/rok
- technologické zariadenie miešacia linka Al garanulátu: 14 000 ton/rok
- technologické zariadenie briketovacia linka: 2 000 ton/rok

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

Spôsob prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
Odpady sú zhromažďované v kontajneroch a na spevnenej ploche v skladových priestoroch. Zhodnocovanie odpadov
prebieha na technologických zariadeniach: drviaca linka Al granulátu, miešacia linka Al granulátu a briketovacia
linka.

Výrobný proces technologického zariadenie - drviaca linka Al granulátu:
- spočíva v dovoze odpadov, uskladnenia, vsádzania pomocou kolesového nakladača, drvenia na určité frakcie,
triedenia, balenia a expedície. Vsádzanie odpadu sa realizuje pomocou kolesového mobilného nakladača na triediaci
rošt. Odpad roštom prepadáva na dopravný pás. Nasleduje triedenie a drvenie v dvoch stupňom na požadovanú
zrnitostnú triedu činnosťou R12 podľa zákona o odpadoch. Takto vzniknutý upravený odpad sa odovzdá na ďalšie
spracovanie.

Výrobný proces technologického zariadenia – miešacia linka Al zmesi:
- spočíva v dovoze, uskladnení, dávkovaní odpadov a prísad, miešaní, balení a expedícii. Vstupnom surovinou je
upravený granulovaný kalcit, prísady piesku a granulát Al odpadu. Miešačka HM 500 po nadávkovaní realizuje
proces miešania. Po ukončení procesu miešania je namiešaný materiál (výsledný produkt - rafinačná zmes) zvodom
zavedený do korčekového dopravníka. Výsledný produkt činnosti R5 podľa zákona o odpadoch po opustení
korčekového dopravníka prechádza trojcestnou klapkou a zvodom do závitovkového dopravníka, ktorým je plnené
expedičné silo. Zmesi, ktoré sú uložené v expedičnom sile sa expedujú priamo zo sila do autocisterny a odvážajú
sa po existujúcich komunikáciách. Zmesi, ktoré sú uložené v big-bagoch sa po naplnení prepravia do medziskladu
v hale a následne sa expedujú k zákazníkom.

Výrobný proces technologického zariadenia – briketovacia linka:
- predstavuje proces, ktorý zahŕňa dovoz, uskladnenie, dávkovanie do briketovacieho lisu, briketovací proces.
Vstupné suroviny (vrátane upraveného Al odpadu) sa zmiešajú, a takto z pripravenej zmesi pôsobením tlaku v
matrici vznikne briketa. Po naplnení predmiešavacieho zásobníka sa zmes ohrieva a zároveň mieša. Po dosiahnutí
požadovanej teploty dôjde k odpareniu zbytkovej vody. Následne materiál prechádza do samotnej násypky, odkiaľ
sa plní cyklicky komora lisovania, kde sa zlisuje a následne vypadne cez vynášací dopravník do kovovej palety.
Potom nasleduje balenie a expedícia. Výsledný produkt v tvare brikety, ktorý je výsledkom činnosti R4 podľa zákon
o odpadoch sa využíva v oceliarskom priemysle.
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Výstupné odpady z procesu zhodnocovania zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov:
Kat.č. Názov odpadu: Kategória
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15 O
10 03 21 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21 O
10 03 23 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 29 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 O
10 10 03 pecná troska O
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
19 10 01 odpad zo železa a z ocele O
19 10 02 odpady z neželezných kovov O
19 12 03 neželezné kovy O

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- Technologické zariadenie drviaca linka Al granulátu;
- Technologické zariadenie miešacia linka;
- Technologické zariadenie briketovacia linka;
- Mostová váha;
- Kolesový mobilný nakladač.

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. 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.
3. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov musí viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. (technologický reglement, prevádzkový
poriadok, prevádzkový denník).
4. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí
prevádzkový poriadok zariadenia týmto zmenám.
5. Pri ukončení činnosti spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie všetkých zhromažďovaných odpadov v
prevádzke spoločnosti.

Odôvodnenie
Spoločnosť Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36 032 930 požiadala tunajší úrad listom
doručeným dňa 26.01.2022, doplneným dňa 11.03.2022 a 05.04.2022 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre svoju prevádzku na
Majerskej ceste 65, v Banskej Bystrici pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov (SO 020 – Hala výroby Al zmesí
a granulátu).
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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 podľa Prílohy č. 8, kapitola
9. Infraštruktúra, pol. číslo 6 – od 5 000 t/rok (na ktorú sa vzťahuje vykonanie zisťovacieho konania) a podľa Prílohy
č. 8, kapitola 9. Infraštruktúra, pol. číslo 10 – bez limitu (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-OSZP3-2022/008423-002 zo dňa 31.01.2022.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vyhovel
žiadosti tunajšieho úradu č. OU-BB-OSZP3-2022/008423-003 zo dňa 07.03.2022 o predĺženie zákonnej lehoty na
vydanie rozhodnutia, a listom č. OU-BB-OOP3-2022/005658-027 zo dňa 10.03.2022 predĺžil lehotu pre rozhodnutie
o 60 dní. Tunajší úrad listom č. OU-BB-OSZP3-2021/008423-006 zo dňa 14.03.2022 upovedomil účastníkov o
predĺžení zákonnej lehoty pre rozhodnutie v tejto veci.
Dňa 11.02.2022 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 8526/2022 zo dňa 09.02.2022, v ktorom príslušný orgán skonštatoval, že
návrh na vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. c) 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-OSZP3-2022/008423-008 zo dňa 17.03.2022 upovedomení o začatí
správneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov. Dňa 01.04.2022 sa uskutočnilo ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní bol
predložený technický opis, akým spôsobom vznikajú výstupné odpady. Spoločnosť uviedla, že výstupom z procesu
zhodnocovania sú odpady s k. č. 10 03 16, 10 03 21, 10 03 22, 10 03 23, 10 03 29, 10 03 30, 10 10 03, 17 04
09, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 03. V zariadení sa oproti pôvodnému súhlasu doplnili odpady, ktorých vznik súvisí
priamo z procesu recyklácie. Počas recyklácie je výrobný proces efektívnejší, ako tomu bolo v rokoch predošlých na
strane výťažnosti materiálov, pričom spoločnosť je schopná bez zmeny technologického postupu zabezpečiť väčšie
množstvo zhodnotenia zo vstupného odpadu. Základný parameter je v tom, že v zariadení taviarne na prevádzke
v Slovenskej Ľupči sa inštaloval lis sterov, ktorý má za úlohu vytlačiť tekutý hliník zo sterov ihneď po odsterení
pece. Účinok takéhoto technického opatrenia je taký, že časť zvyškového tekutého hliníka, ktorý je ešte obsiahnutý v
steroch sa vytlačí zo sterov a hliník ktorý nie je možné vytlačiť výrazne menej oxiduje. Zároveň poklesom intenzity
oxidácie hliníka nedochádza k výraznému nárastu hmotnosti odpadov, ako tomu bolo v minulosti. Do prevádzky v
Majery teda produkcia tejto taviarne odovzdá stery chudobnejšie o kovovú zložku hliníka, v porovnaní s minulosťou.
Počas spracovania sterov v granulačnej, ako aj miešacej linke dochádza k zvýšeniu obsahu solí na úkor kovovej
zložky, čo je aj dôvodom zvýšenia obsahu rozpustných látok v podsitnej frakcii, ktorá je zdrojom iného druhu
odpadu. Tento spôsob lisovania sterov dokáže efektívne ekologicky a ekonomicky zhodnotiť ešte obsiahnutý hliník
v steroch, ktorý by inak zoxidoval bez efektívne využitia a možného vrátenia hliníka do recyklačného procesu
tavenia. Tieto podmienky neplatia pre existujúcich externých dodávateľov sterov, ktorých obsah kovovej zložky vo
vstupných steroch zostáva rovnaký, v súlade s pôvodným trendom výroby.

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-OSZP3-2017/013344-005 zo dňa 17.05.2017, predmetom ktorého je súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) 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 technologický postup zhodnocovania odpadov predstavuje procesy
drvenia, miešania a briketovania, kde výsledkom činnosti R4 a R5 sú produkty, ktoré sa používajú v oceliarskom
priemysle.
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V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- fotokópia rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-005 zo dňa
17.05.2017;
- 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 zhodnocovanie odpadov a výroby AL zmesí výkon činností (R4, R5, R12)
z 11/2021;
- 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;
- fotokópia Zmluvy o odbere odpadu č. ZDS-2018-22-000127 so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica zo
dňa 01.02.2018;
- fotokópia Zmluvy o odbere odpadu č. 201044-347 so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica zo dňa
01.02.2018;
- fotokópia Zmluvy o dielo č. 010712/002/ELEKTRO so spoločnosťou ELEKTRO RECYCLING, spol. s r.o.,
Slovenská Ľupča zo dňa 01.07.2012;
- fotokópia Zmluvy o ukladaní odpadu na RSO Banská Bystrica č. 40 171 so spoločnosťou Marius Pedersen a.s.,
Trenčín.

Pri udeľovaní doby platnosti súhlasu správny orgán postupoval v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch na dobu
určitú, od 01. mája 2022 do 30. apríla 2027. s predpokladaným množstvom zhodnocovaných odpadov 28 600 ton za
rok. Tunajší úrad uložil prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie 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 zhodnocovanie odpadov bolo spoplatnené vo
výške 11,00€ v súlade s položkou 162 písm. c) 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
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Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1


