
OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BB-OSZP2-2022/004314-009

Banská Bystrica
17. 02. 2022

Rozhodnutie
podľa § 97 ods. 1 písm. h) a písm. e) bod 3. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania
Správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a
vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia /
1. J – STAV spol. s r.o., ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Výrok
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 4 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 v spojení s § 107 písm. m) a o) a § 113 ods. 7 zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
odpadoch“) na základe návrhu spoločnosti J – STAV spol. s r.o., so sídlom ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký
Krtíš a vykonaného správneho konania podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

I. udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
– čeľusťovým drvičom McCloskey J35

a

II. udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov – čeľusťového drviča McCloskey J35

právnickej osobe:
Obchodné meno: J – STAV spol. s r.o.
Sídlo: ul. Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31 588 468

(ďalej len „prevádzkovateľ mobilného zariadenia alebo žiadateľ“).
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Na mobilnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady zaradené do kategórie odpady, ktoré nie sú nebezpečné –
ostatné odpady, druh odpadu uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“):

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 02 02 zemina a kamenivo
20 03 08 drobný stavebný odpad

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného
zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje do 31.01.2027.

Spôsob nakladanie s odpadmi:

Odpady sa budú zhodnocovať činnosťami uvedenými v prílohe č. 1 zákona o odpadoch:

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
Výstupom z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R5 je recyklát - stavebný výrobok recyklované kamenivo,
štrkodrvina a iný stavebný inertný materiál v jednej frakcii od 0 – 90 mm, podľa druhu drveného a následne
triedeného materiálu, ktorý svojim zložením zodpovedá požiadavkám technickej normy STN EN 13242+A1
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri
výstavbe ciest. Za kvalitu recyklovaného kameniva, štrkodrviny a iných stavebných materiálov/výrobkov podľa
osobitných predpisov zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia.

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

Výstupom z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12 na mobilnom zariadení je odpad z mechanického
spracovania drvením a triedením, určený pre ďalšie zhodnotenie resp. zneškodnenie, zaradený podľa Katalógu
odpadov do podskupiny 19 12 Odpady z mechanického spracovania odpadu napríklad triedenia, drvenia, lisovania,
hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované:

Č. druhu odpadu Názov druhu odpadu
19 12 02 železné kovy
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

Takto upravený odpad, ktorý svojim zložením nezodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem na
stavebné výrobky, bude odovzdaný osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch na základe
uzatvorených zmluvných vzťahov.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov – vysoko mobilný kompaktný čeľusťový drvič McCloskey J35 na
pásovom podvozku je šetrný k svojmu okoliu. Bol naprojektovaný pre stavebný a recyklačný priemysel, recykláciu
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asfaltu, betónu, drvenie štrkov a kameniva. Vďaka svojej kompaktnosti sa dokáže pohybovať aj na malom priestore,
pričom sa môže premiestňovať bez prerušenia drvenia. Šírka pod 2,5 m umožňuje aj na malom priestore prevoz
stroja z prevádzky do prevádzky.

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa skladá z hlavných častí ako sú podávač, drviace čeľuste, bočný
vynášací pás, odhliňovač a hlavný vynášací pás.

Technický popis zariadenia

Čeľusťový drvič McCloskey J35
výrobné číslo: 77511
rok výroby: 04/2021
sa skladá z hlavných častí: podávač, drviace čeľuste, bočný vynášací pás, odhliňovač a hlavný vynášací pás. Všetky
komponenty sú umiestnené na pásovom podvozku.

Vybrané parametre:
Veľkosť násypného otvoru: 890 x 500 mm
Podvozok: pásový
Vynášacie pásy: hydraulicky sklápateľné (hlavný aj odhliňovací)
Magnet: separačný
Ekológia: kropiaci systém znižujúci prašnosť pri drvení
Osvetlenie: pracovné
Maják: výstražný
Dĺžka: transportná 9,35 m
Šírka: transportná 2,48 m
Výška: transportná 2,98 m
Hmotnosť: cca 24.000 kg so separačným magnetom

Mobilné zariadenie bude prepravované na miesto výkonu práce po cestnej sieti, a to na podvalníku alebo na návese
nákladného automobilu. Na mieste výkonu práce sa vyloží z prepravného prostriedku na rovný podklad s dostatočnou
nosnosťou a priestorom. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu drviča je dôležitá príprava pracovnej plochy a dobrá
organizácia práce. Pri príprave je dôležité sa zamerať na to, aby:
• pracovná plocha bola dostatočne veľká a bez prekážok, ktoré by mohli znemožniť manipuláciu a pohyb na ploche,
• sa vytvoril nájazd k násypke drviča pre nakladač stavebného odpadu,
• súčasťou pracovnej plochy drviča bola plocha pre podrvený materiál, vynášaný hlavným vynášacím dopravníkom
drviča,
• sa zabezpečil dostatočný zdroj vody pre kropenie spracovávaného materiálu pre zníženie prašnosti pri
zhodnocovaní.

Technologický postup pri zhodnocovaní odpadov

Materiál (odpad) je hydraulickým rýpadlom nakladaný do zásobníka drviča, ďalej je podávaný vibračným
podávačom cez odhliňovač vstupným otvorom do drviacej jednotky. Regulovanie prísunu robí obsluha z pracovnej
plošiny, pričom podávané množstvo je regulované plynule pomocou frekvenčného meniča. Drvený materiál
postupne prepadáva štrbinami čeľusťového drviča na dopravník a postupuje do triedičky.

Drvič funkčne pracuje tak, že jedna čeľusť sa vzpiera do protiľahlej drviacej čeľuste a tlakom medzi čeľusťami je
materiál drvený podľa veľkosti štrbiny nastavenej medzi čeľusťami. Roztriedený recyklát odchádza jednotlivými
dopravnými pásmi na miesta dočasného uskladnenia. Materiál je tiež možné podľa jeho charakteru a spôsobu jeho
ďalšieho využitia spracovať len drvením na jednu požadovanú frakciu alebo triediť na dve a viac frakcií.

Materiál (odpad) je pred vlastným spracovaním skrápaný vodou a ďalej je skrápaný vodou na drviacom zariadení.
Skrápanie vodou pokračuje aj na dočasnej depónii materiálov až do odvozu na ďalšie spracovanie a to tak, aby bola
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čo v najväčšom rosahu eliminovaná možnosť vzniku emisií TZL. Technologická voda bude dovážaná na pracovisko
v cisterne 1 x za deň, alebo bude použitý existujúci vodný zdroj na mieste pracoviska.

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa môže používať iba na účel, na ktorý je určené, musí sa
prevádzkovať iba vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť opatrené všetkými ochrannými zariadeniami/
krytmi. Obsluha vykoná technické prehliadky zariadenia vždy pred začatím činnosti zhodnocovania.

Mobilné zariadenie nesmie pracovať v blízkosti vzdušných telefónnych, elektrických alebo iných vedení ako ani v
bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov môžu obsluhovať osoby staršie ako 18 rokov, duševne spôsobilé a
fyzicky zdatné, preukázateľne oboznámené s prevádzkovým poriadkom, návodom zariadenia na obsluhu, s platnými
predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, predpismi o požiarnej ochrane a s Vyhláškou MPSVR
SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti osobitnej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Pracovníci pri práci nesmú používať alkohol, lieky, omamné alebo utlmujúce prostriedky. Sú povinný používať
ochranné pracovné pomôcky (napr. ochrannú prilbu, rukavice, ochranné okuliare, pevnú pracovnú obuv, pracovný
odev, chrániče sluchu, respirátor, atď.), dodržiavať pracovnú, technologickú a ekologickú disciplínu; vykonávať
pravidelnú bežnú údržbu zariadenia; zabezpečovať pravidelný odborný servis a revízie zariadenia, aby sa
predchádzalo možnosti vzniku havarijnej situácie a úniku škodlivín do životného prostredia. V mieste výkonu
činnosti mobilného zariadenia mať k dispozícii prostriedky na ochranu zdravia osôb, zložiek životného prostredia,
hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj prostriedky na odstránenie následkov vzniknutých nepredvídaných
udalostí. V pracovnom priestore je počas prevádzky zariadenia zakázaný pohyb tretích osôb.

Dodržiavať ďalšie bezpečnostné opatrenia vypracované v prevádzkovom poriadku mobilného zariadenia.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje

1. Najneskôr sedem dní vopred písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého
územnom obvode bude zhodnocovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a
predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti [§ 17 ods.1 písm.
g) zákona o odpadoch].

2. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov je možné prevádzkovať na jednom mieste výlučne kratšie ako
šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

3. Mobilné zariadenie prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.

4. Viesť prevádzkovú dokumentáciu mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z.“). V prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť
vydaný prevádzkový poriadok týmto zmenám v súlade s § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z..

5. S odpadmi vzniknutými pri prevádzke mobilného zariadenia ďalej nakladať v súlade so zákonom o odpadoch,
ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať cestou oprávnených zmluvných partnerov.

6. Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a
nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového
prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na
krajinu alebo miesta osobitného významu [§ 12 ods.2 zákona o odpadoch].
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7. Po ukončení zhodnocovania odpadov mobilným zariadením uviesť nehnuteľnosť, na ktorej bolo zariadenie
umiestnené do pôvodného stavu.

8. Činnosť zhodnocovania R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov je možné použiť
jedine za predpokladu, že výstupný recyklát/stavebný výrobok bude svojim zložením zodpovedať požiadavkám
príslušných technických noriem na stavebné výrobky. Tento recyklát/stavebný výrobok môže byť ďalej použitý ako
materiál pri stavebnej činnosti pri dodržaní požiadaviek na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný zopakovať skúšky typu výrobku v súlade s požiadavkami
technických špecifikácií ak sa použije nový zdroj recyklovaného kameniva alebo iného stavebného výrobku, ak
nastala väčšia zmena v povahe suroviny alebo v podmienkach spracovania, ktoré by mohli ovplyvniť vlastnosti
výrobku.

10. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný vypracovať k výrobku uvádzanému na domáci trh vyhlásenie
o parametroch podstatných vlastností výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK
vyhlásenie o parametroch“) a poskytnúť Sk vyhlásenie o parametroch v písomnej forme distribútorovi alebo inému
odberateľovi spolu s prvou dodávkou výrobku [§ 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov].

11. Upravený odpad, ktorý svojim zložením nezodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem na
stavebné výrobky zostáva odpadom. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný tento odpad odovzdať osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch na základe uzatvorených zmluvných vzťahov.

12. Viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch prevzatých na zhodnotenie a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie
v súlade s § 2 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení
neskorších predpisov.

13. Dodržiavať podmienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk k navrhovanej
činnosti, uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-
VK-OSZP-2021/003731-018 zo dňa 30.06.2021 vydanom v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“).

14. Projektovaná kapacita technologického zariadenia a množstvo zhodnoteného odpadu nesmie pri prevádzkovaní
prekročiť pre neho záväzné hodnoty uvedené v predloženom zámere, teda 190 t/hod a množstvo zhodnoteného
odpadu maximálne 95 000 t/rok. V prípade prekročenia uvedených hodnôt, ku ktorým sa navrhovateľ zaviazal v
predloženom zámere bude navrhovaná činnosť podliehať povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., čo
znamená, že prevádzkovateľ bude musieť uvedenú činnosť opätovne posúdiť s novými parametrami. Pri prekročení
parametrov, ktoré uviedol v predloženom zámere a jeho dodatku, nebude môcť činnosť vykonávať bez opätovného
posúdenia.

15. Tento súhlas sa vzťahuje len na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením v mieste ich vzniku, na inom
mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch [§ 5 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch].

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch, nie sú vydaním tohto rozhodnutia dotknuté.

Odôvodnenie
Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 23.11.2021 doručené podanie žiadateľa, ktorým sa začalo konanie vo veci
udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením –
čeľusťovým drvičom McCloskey J35 a vo veci udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e) bod 3. zákona o odpadoch
na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia.

V dokladovej časti podania boli doložené nasledovné listiny:
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• rozhodnutie Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-VK-
OSZP-2021/003731-018 zo dňa 30.06.2021 vydané v zisťovacom konaní;
• návrh prevádzkového poriadku mobilného zariadenia;
• doklad o vlastníckom práve k mobilnému zariadeniu - faktúra č. 21010734
• potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 2 x 11,00 eur.

Žiadateľ dňa 07.12.2021 doplnil žiadosť o nasledovné doklady:
• zmluva č. 82/11 o ukladaní odpadu na RS Priemstav Veľký Krtíš zo dňa 04.04.2011 uzatvorená medzi žiadateľom
a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín, prevádzka Veľký Krtíš, IČO: 34 115 901;
• dodávateľsko – odberateľská zmluva pre poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 02.12.2021
uzatvorená medzi žiadateľom a spoločnosťou SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica,
IČO: 36 640 468;
• fotodokumentácia mobilného zariadenia.

Okresný úrad v sídle kraja sa oboznámil s predloženými podkladmi pre rozhodnutie, ktoré obsahovali predpísané
náležitosti pre rozhodnutie vo veci upravené § 113 ods. 8 zákona o odpadoch, § 27 a 23 vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z..

Podľa predložených dokladov sa na mobilnom zariadení budú zhodnocovať odpady zaradené do kategórie odpady,
ktoré nie sú nebezpečné – ostané odpady, druh odpadov uvedený v Katalógu odpadov: 17 01 01, 17 01 02, 17 01
03, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 02 02 a 20 03 08.

Odpady sa budú zhodnocovať činnosťou uvedenou v prílohe č. 1 zákona o odpadoch R5 Recyklácia alebo spätné
získavanie iných anorganických materiálov a činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou
z činností R1 až R11.

Podľa údajov uvedených v žiadosti maximálny výkon zariadenia udávaný výrobcom mobilného zariadenia je 190
t/hod.

Vlastnícke právo k mobilnému zariadeniu bolo preukázané predložením faktúry č. 21010734.

Okresný úrad v sídle kraja sa zaoberal otázkou, či sa na predmetnú činnosť zhodnocovania odpadov na mobilnom
zariadení vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Pri svojich úvahách vychádzal z ustanovenia § 27 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., podľa ktorého žiadosť
o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením obsahuje
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho
konania k zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ak sa na túto činnosť vyžaduje.

Žiadateľ ku svojej žiadosti predložil rozhodnutie Okresného úradu Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-VK-OSZP-2021/003731-018 zo dňa 30.06.2021 vydané v zisťovacom konaní na navrhovanú
činnosť „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom
konaní“)

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. 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 tohto zákona.

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej
zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom
konaní.

Okresný úrad v sídle kraja ako povoľujúci orgán príslušný na rozhodovanie vo veci udelenia súhlasu na
zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia
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podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s § 107 písm. m) a o) zákona o odpadoch požiadal listom č. OU-BB-OSZP2-2021/029351-003 zo
dňa 08.12.2021 Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska
podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti
spoločnosti J – STAV spol. s r.o. je v súlade s uvedeným zákonom, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a
jeho podmienkami. Zároveň prerušil toto konanie do vyriešenia predbežnej otázky.

Okresnému úradu v sídle kraja bolo dňa 07.02.2022 doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Veľký Krtíš,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-VK-OSZP-2022/00525 zo dňa 31.01.2022 podľa § 38 ods. 4 zákona
č. 24/2006 Z. z., ktorým okresný úrad potvrdil, že žiadosť na udelenie vyššie uvedených súhlasov je v súlade so
zákonom č. 24/2006 Z. z., s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Prevádzkovateľ mobilného zariadenia bude podľa tohto rozhodnutia zhodnocovať odpad zaradený do kategórie
ostatný, uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia činnosťou R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných
anorganických materiálov a činnosťou R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až
R11.

Okresný úrad v sídle kraja sa pri rozhodovaní zaoberal otázkou udelenia súhlasu na činnosť zhodnocovania odpadov
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

Výstupom zhodnocovania odpadov činnosťou R5 má byť recyklát/stavebný výrobok (recyklované kamenivo,
štrkodrvina, iný stavebný materiál) v jednej frakcii od 0 – 90 mm, podľa druhu drveného a následne
triedeného materiálu, vhodný na ďalšie použitie, ktorý musí svojim zložením zodpovedať požiadavkám príslušných
technických noriem na stavebné výrobky (napr. STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených materiálov a
hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest). Za kvalitu
recyklovaného kameniva, štrkodrviny a iných stavebných materiálov/výrobkov podľa osobitných predpisov
zodpovedá prevádzkovateľ mobilného zariadenia, ktorú deklaruje vo vyhlásení o parametroch podstatných vlastností
výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené, okresný úrad v sídle kraja určil podmienky č. 8, 9 a 10 vo výrokovej časti rozhodnutia.

Zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol s účinnosťou
od 01.11.2021 zmenený § 97 ods. 2 písm. a), podľa ktorého súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1
písm. k), o) a p) obsahuje všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v prípade zhodnocovania odpadov sa to týka nielen odpadov, ktoré budú
zhodnocované , ale aj tých, ktoré budú výsledkom procesu zhodnocovania.

Podľa tohto rozhodnutia výstupom z procesu zhodnocovania odpadov činnosťou R12 na mobilnom zariadení je
odpad z mechanického spracovania drvením a triedením, a to odpad katalógového čísla 19 12 02 – železné kovy
a odpad katalógového čísla 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11), ktorý je určený pre ďalšie zhodnotenie resp. zneškodnenie. Okresný úrad v sídle
kraja určil podmienku č. 11, podľa ktorej takto upravený odpad, ktorý svojim zložením nezodpovedá požiadavkám
príslušných technických noriem na stavebné výrobky, zostáva odpadom a prevádzkovateľ mobilného zariadenia
je tento odpad povinný odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch na základe
uzatvorených zmluvných vzťahov.

Pri stanovení podmienky č. 14, okresný úrad vychádzal zo záväzného stanoviska Okresného úradu Veľký Krtíš,
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-VK-OSZP-2022/00525 zo dňa 31.01.2022, ako aj z rozhodnutia
zo zisťovacieho konania, v ktorom sa v podmienke pod č. 6 uvádza: „Pri povoľovaní prevádzkovania zariadenia
musí byť navrhovateľ zaviazaný podmienkou, že projektovaná kapacita technologického zariadenia a množstvo
zhodnoteného odpadu nesmie pri prevádzkovaní prekročiť pre neho záväzné hodnoty uvedené v predloženom
zámere, teda 190 t/hod a množstvo zhodnoteného odpadu maximálne 95 000 t/rok. V prípade prekročenia uvedených
hodnôt, ku ktorým sa navrhovateľ zaviazal v predloženom zámere bude navrhovaná činnosť podliehať povinnému
hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., čo znamená, že prevádzkovateľ bude musieť uvedenú činnosť opätovne
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posúdiť s novými parametrami. Pri prekročení parametrov, ktoré uviedol v predloženom zámere a jeho dodatku,
nebude môcť činnosť vykonávať bez opätovného posúdenia“.

Pri stanovení podmienky č. 15, že tento súhlas sa vzťahuje len na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením
v mieste ich vzniku, na inom mieste u toho istého pôvodcu odpadu alebo v zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch (t.j. súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane
zberného dvora), okresný úrad v sídle kraja vychádzal z definície mobilného zariadenia uvedenej v ustanovení § 5
ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch.

Podmienky uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia boli určené z dôvodu ochrany životného prostredia a zdravia
osôb počas prevádzky mobilného zariadenia, ako aj po ukončení zhodnocovania odpadov v danom mieste.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia a bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sú v zmysle § 97
ods. 3 zákona o odpadoch uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní vzal do úvahy skutočnosť, že žiadateľ vypracoval prevádzkový poriadok
mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., a tak
udelil súhlas na jeho vydanie. Podľa § 10 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. je prevádzkovateľ povinný v
prípade zmien v prevádzke mobilného zariadenia prispôsobiť vydaný prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu okresný úrad v sídle kraja postupoval podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch a
vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do 31.01.2027.

Podľa § 97 ods. 17 platnosť súhlasu sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú
rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí okresnému úradu v sídle kraja najneskôr
tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Prevádzkovateľ mobilného zariadenia je povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 17 zákona
o odpadoch.

Okresný úrad v sídle kraja upustil od ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním, nakoľko mal k dispozícii všetky
potrebné podklady pre rozhodnutie vrátane fotodokumentácie mobilného zariadenia a tiež aj vzhľadom na vyhlásený
núdzový stav na území Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 428 z 24. novembra 2021
a s ním súvisiacimi opatreniami.

Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-BB-OSZP2-2022/004314-007 zo dňa 07.02.2022 v zmysle § 18 ods.
3 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o začatí správneho konania a zároveň im oznámil, že vo
veci boli zhromaždené všetky podklady pre vydanie rozhodnutia, že zamýšľa vydať rozhodnutie s podmienkami
výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje a súčasne im dal možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho
podkladom i k spôsobu ich zistenia, k podmienkam súhlasu, prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote 5 dní odo dňa
doručenia oznámenia. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na okresnom úrade v sídle
kraja počas pracovných dní, kancelária číslo dverí 513.

Oznámenie bolo účastníkom konania doručené do elektronickej schránky dňa 07.02.2022.

Okresný úrad v sídle kraja pri určovaní účastníkov konania vychádzal z ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006
Z. z., podľa ktorého dotknutá verejnosť má postavenie účastníka konaniach uvedených v tretej časti a následne
postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa odseku
3 alebo odseku 4, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé
životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa odseku 3 alebo
odseku 4, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej
činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

Žiadateľ dňa 08.02.2022 doručil okresnému úradu v sídle kraja vyjadrenie, v ktorom sa uvádza, že súhlasí s
podmienkami výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
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Okresný úrad v sídle kraja posúdením podania a správnym konaním, zistil, že žiadateľ o udelenie súhlasu
na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku mobilného
zariadenia na zhodnocovanie odpadov spĺňa zákonné podmienky pre udelenie predmetných súhlasov. Na základe
uskutočneného správneho konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Vydaním tohto rozhodnutia nie sú dotknuté osobitné predpisy, ako ani ostatné ustanovenia zákona o odpadoch.

Správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky 162 písm. h) a správny poplatok v hodnote 11,00 € podľa položky
162 písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol zaplatený formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku (€kolok).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v súlade s § 53 správneho poriadku. Odvolanie sa podáva podľa
§ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 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
J-STAV spol. s r.o., ul. Lučenská 90/1221, 990 01  Veľký Krtíš, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02  Bratislava, Slovenská republika


