
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-OSZP3-2022/008427-006

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 010 - Hala úpravy
Al odpadov:
- R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
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- 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
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 v 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

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

Celkové ročné množstvo zhodnotených odpadov na technologických zariadeniach v hale úpravy Al odpadov: je 58
660 ton/rok, z čoho jednotlivé technológie zabezpečujú uvedené ročné kapacity:
- technologické zariadenie nožnica: : 13 000 ton/rok
- technologické zariadenie triediaca linka: 32 260 ton/rok
- technologické zariadenie drviaca linka: 13 400 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: nožnica, triediaca linka a drviaca linka.

Strihanie kusového Al odpadu:
Dovoz odpadov a vykládka odpadov je realizovaná v závislosti od druhu odpadu, buď priamo vyklopením do skladu
Al odpadov (šrotu) alebo pomocou kolesového nakladača. Uskladnenie Al odpadov je priamo v medzioperačnom
sklade v hale. Vsádzanie Al odpadov sa realizuje pomocou kolesového nakladača. Strihanie, lisovanie a briketovanie
sú operácie na úpravu odpadu. Nakladačom sa odpad z medzioperačnej skládky zaváža do nožnice, kde sa predstrihne
a upraví do tvaru, ktorý umožňuje jeho vsadenie do rotorového drviča, prípadne sa odpad vsádza do hydraulických
briketovacích lisov alebo podľa splnenia určenej kvality odpadu je vhodný na konečné zhodnotenie. Odoberanie
upraveného odpadu sa môže realizovať buď mobilným kolesovým nakladačom alebo hydraulickou rukou. Upravený
odpad je odovzdaný na ďalšie zhodnocovanie oprávnenej organizácii.

Triedenie kusového Al odpadu:
Dovoz odpadov a vykládka odpadu je realizovaná v závislosti od druhu odpadu, buď priamo vyklopením do skladu
Al odpadu (šrotu) alebo pomocou kolesového nakladača. Uskladnenie Al odpadov je priamo v medzioperačnom
sklade v hale. Vsádzanie Al odpadov sa realizuje pomocou kolesového nakladača na vibračný podávač, ktorý
zrovnomerní podanie na zavážací reťazový – článkový dopravník, ten vynesie odpad na triediaci pásový dopravník.



3 / 6

Výpad z vibračného triediča je opatrený triediacou plochou so sitom, kde dôjde k odlúčeniu drobných častíc.
Triedenie Al odpadu je situované do miestnosti, cez ktorú prechádza triediaci pásový dopravník. Po oboch stranách
pásového dopravníka sú umiestnené štyri pracoviská ručného triedenia. Pracovníci z pásu triedia odpad podľa
jednotlivých tried, prípadne odoberajú z pásu kovové kusy, atď. Na výpadovom konci triediaceho dopravníka
padá kusový odpadový hliník, ktorý obsahuje neodstrániteľné častice železa, a tento odpad cez výsypku padá
do kontajneru ABROL. Vytriedený Al odpad a ostatné odpady sú voľne uložené v kontajneroch. Al odpad je
expedovaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii na ďalšie nakladanie s nimi.

Drvenie kusového Al odpadu:
Dovoz odpadov a vykládka odpadov je realizovaná v závislosti od druhu odpadu, buď priamo vyklopením do skladu
Al odpadu (šrotu) alebo pomocou kolesového nakladača. Uskladnenie Al odpadov je priamo v medzioperačnom
sklade v hale. Drvenie v rotorovom drviči je následnou operáciou úpravy Al odpadov. Zo skladu sa hydraulickou
rukou zavezie Al odpad na vodorovný zavážací dopravník, kde obsluha hydraulickej ruky rovnomerne a postupne
uvoľňuje odpad na dopravný pás a dávkovanie realizuje v závislosti na výkone rotorového drviča a náväzných
zariadení. Pri zavážacom páse je stanovište obsluhy, ktorá má za úlohu vyberať také časti, ktoré nie sú vhodné na
drvenie. Zavážací pásový dopravník ústi do rotorového drviča, kde sa odpad ešte viac zdrobní a následne vypadne
na šikmý vynášací pás, ktorý je pod rotorovým drvičom. Zaústenie predmetného pásu je do kladivového drviča,
ktorý je umiestnený vo vstavku, aby bolo zamedzené prieniku hluku do pracovného prostredia. V kladivovom drviči
dôjde k domletiu Al odpadu a k obitiu nečistôt z odpadu, ktorá sa následne odsaje odsávaním do rukávcového filtra.
Z kladivového drviča odpad vypadáva na vynášací pásový dopravník č. 1 a potom č. 2. Vynášací dopravník č. 2
má poháňací bubon riešený ako magnetický separátor, t.j. pri prechode cez bubon dôjde k odlúčeniu magnetického
podielu, ktorý je sklzom zavedený do kontajnera, ktorý je umiestnený vo vnútri haly a prepad, t.j., Al odpad bude
magnetického podielu prepadáva a sklzom je dopravovaný do ABROL kontajnerov, ktoré sú umiestnené vedľa haly.
Vytriedený Al odpad je voľne uložený v kontajneroch ABROL, a je expedovaný na ďalšie spracovanie oprávnenej
organizácii.

Výstupné odpady z procesu zhodnocovania: odpady zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov:
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 v 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

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
- Technologické zariadenie nožnica
- Technologické zariadenie triediaca linka
- Technologické zariadenie drviaca linka
- Kolesový nakladač
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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 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 010 – Hala úpravy Al odpadov).

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-OSZP3-2022/008427-002 zo dňa 31.01.2022.

Dňa 04.03.2022 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. 5686/2022-11.1.1/vt 11232/2022 zo dňa 23.02.2022, v ktorom príslušný orgán skonštatoval,
že návrh na vydanie súhlasu 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 a jeho podmienkami.

Účastníci konania boli listom č. OU-BB-OSZP3-2022/008427-004 zo dňa 09.03.2022 upovedomení o začatí
správneho konania a nariadení ústneho pojednávania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov. Dňa 15.03.2022 sa uskutočnilo ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní žiadateľ
uviedol, že výstupom z procesu zhodnocovania sú odpady s k. č. 02 01 10, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 15 01
06, 16 01 18, 16 01 22, 16 11 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 02, 19 12 03, 20 01 04, 20 01 40,
20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 07.
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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-OSZP3-2017/013344-004 zo dňa 17.05.2017, zmenené rozhodnutím č. OU-BB-OSZP3-2019/004293 zo
dňa 16.05.2019, 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 úpravu
odpadov na troch technologických zariadeniach: nožnica, triediaca a drviaca linka. Po naplnení kapacít sú upravené
odpady odovzdávané na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii.

V konaní boli zo strany žiadateľa predložené nasledovné doklady:
- 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 zhodnocovanie Al odpadov (R12) z 03/2021;
- 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;
- fotokópia Zmluvy o odbere odpadu č. 201044-347 so spoločnosťou DETOX s.r.o., Banská Bystrica;
- 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 58 660 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
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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


