
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-OSZP3-2022/008577-002

Banská Bystrica
08. 04. 2022

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

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:

pre:

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

Prevádzka: Majerská cesta 65
974 01 Banská Bystrica

- predlžuje podľa § 97 ods. 17 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon
o odpadoch“) platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vydaný
rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica pod č. OU-BB-OSZP3-2021/009823-002 zo dňa 24.05.2021, podľa
97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch, a to nasledovne:

Platnosť súhlasu sa predlžuje, s účinnosťou, od 01. mája 2022 do 30. apríla 2027.

- mení podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch výrokovú časť rozhodnutia Okresného úradu
Banská Bystrica, pod č. OU-BB-OSZP3-2021/009823-002 zo dňa 24.05.2021, ktorým bol vydaný súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch,
nasledovne:

- sa dopĺňa výroková časť rozhodnutia o výstupné odpady z procesu zhodnocovania, odpady zaradené 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
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 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 16 11 01 O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 02 odpad z neželezných kovov O
19 12 03 neželezné kovy 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 07 zmiešané kovy O

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 26.01.2022 o predĺženie platnosti súhlasu a zmenu rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlasu na
vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona
o odpadoch pre svoju prevádzku na Majerskej cesta 65 v Banskej Bystrici pre zariadenie na zhodnocovanie
odpadov (SO 010 – Hala úpravy Al odpadov). Predmetom zmeny rozhodnutia, vydaného pod č. OU-BB-
OSZP3-2021/009823-002 zo dňa 24.05.2021, je doplnenie výstupných odpadov z procesu zhodnocovania a
predĺženie platnosti súhlasu, ktorého platnosť končí dňa 30. apríla 2022.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho konania,
z doručených podkladov a že nedošlo k zmene skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie súhlasu a žiadosť
o predĺženie súhlasu bola doručená zákonom ustanovenej lehote, najmenej tri mesiace pred skončením platnosti
súhlasu, predĺžil podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch, v nadväznosti na § 97 ods. 17 zákona o odpadoch, platnosť
súhlasu od 01.05.2022 do 30.04.2027.

Súčasne Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vykonaného správneho
konania a z podkladov pre vydanie zmeny rozhodnutia zmenil vydané rozhodnutia podľa § 114 ods. 1 písm. a) bodu
2 zákona o odpadoch tak, že vo výrokovej časti rozhodnutia sa dopĺňa výroková časť o výstupné odpady z procesu
zhodnocovania, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom na základe výkonu činnosti samotného zhodnocovania
odpadov.

V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Al odpadov (R12) z 03/2021;
- fotokópia Rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2021/009823-002 zo dňa 24.05.2021;
- fotokópia Rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2017/013344-004 zo dňa 17.05.2017;
- fotokópia Rozhodnutia pod č. OU-BB-OSZP3-2019/004293 zo dňa 16.05.2019;
- fotokópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica.

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.
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Podanie žiadosti 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 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


