
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP3-2022/032488-003

Košice
22. 08. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj ako len „okresný úrad”), ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 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 v spojení
s § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“), rozhodujúc v súlade s § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
a podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“),

udeľuje súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,

pre žiadateľa :
SKANSKA SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava,
IČO : 31 611 788,
prevádzka: Výrobňa asfaltových zmesí Veľká Ida, Košice – Šaca.

Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov činnosťou :
R 5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov,
R 13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12.

1. Druh, kategória a množstvo:

Súhlas sa vzťahuje na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný odpad“ zaradené podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.:

17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

Celkové množstvo uvedených odpadov, s ktorými žiadateľ nakladá počas roka nesmie prekročiť 45 000 t/rok.

2. Miesto nakladania s odpadmi:

Odpady budú zhodnocované na prevádzke Výrobňa asfaltových zmesí Veľká Ida Košice - Šaca na pozemku parcela.
č. 144/2, č. 1444/3, č. 144/8, č. 144/9, č. 144/10, č. 144/11, č. 147/8, č. 147/9, č. 147/10, č. 147/22, č. 147/23, č.
147/24, č. 147/26, č. 147/27, č. 147/28, č. 147/29, č. 147/30, č. 147/31, kat. územie Železiarne, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa. Areál je zabezpečený oplotením, plocha je spevnená, vybetónovaná.
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3. Spôsob nakladania s odpadmi:

Odpad tvorí vyfrézovaný starý asfaltový koberec, ktorý vzniká pri rekonštrukcii ciest. Frézovaný asfalt bude
nákladnými vozidlami žiadateľa, alebo externými dopravcami dovážaný priamo zo stavieb. Po odvážené na
mostovej váhe s váživosťou do 60 t sa odpad uloží v priestoroch určených na zhromažďovanie odpadu pred jeho
zhodnotením. Následne sa pomocou kolesového nakladača prepraví do dávkovacieho zariadenia, z ktorého sa
pomocou dopravných ciest dopraví do miešacej veže. V miešacej vežia sa odpad premieša s primárnymi vstupnými
surovinami, čím vzniká nová asfaltová zmes, ktorá sa následne prepraví do zásobníkov, z ktorých je v prípade potreby
dopravovaná nákladnými automobilmi na miesto výstavby dopravnej infraštruktúry.
Odpad sa bude pridávať do technologického procesu výroby bitúmenových zmesí ako čiastočnú náhradu vstupnej
suroviny (kameniva). Odpadom je možné nahradiť max. 30 % kameniva a asfaltu. Množstvo zhodnoteného odpadu
závisí od požiadaviek na kvalitu výslednej asfaltovej zmesi a bude sa meniť podľa požiadaviek odberateľov.
Odpad, ktorý nebude kvalitatívne (rozmerovo) vhodný na zhodnotenie bude pre zhodnotením dodávateľský
upravený drvením a triedením.

Technologický proces prípravy asfaltovej zmesi sa delí na:
- uloženie a základné dávkovanie horúcich minerálnych látok;
- sušenie a zahrievanie minerálnych látok;
- preosievanie, prechodné uskladnenie a dávkovanie horúcich minerálnych látok a prísad;
- uloženie a dávkovanie bitúmenu;
- miešanie, prechodné uskladnenie a prekládka zmesi.

Pri samotnom procese zhodnocovania nedochádza k tvorbe tuhých a kvapalných odpadov.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Zariadenie pozostáva:
- výrobňa asfaltových zmesí;
- kolesový nakladač;
- mostová váha.

Typ Výrobne: AMMANN Uniglobe 240
Rok výroby výrobne: 2010
Výkon: 240 t / hod obaľovanej asfaltovej zmesi
Asfaltové nádrže: 3 x 80 t AMMANN elektrické vykurovanie
Zásobníky hotovej zmesi: 260 t (6 zásobníkov)
Miešačka: 4 t, vozík 4 t, miešanie 30-35 s
Dávkovače kameniva: 8 x 12 = 96 m3
Vykurovacie médium: zemný plyn

Max. množstvo zhodnoteného odpadu (kapacita zariadenia na zhodnocovanie): 45 000 t/rok.
Max. množstvo odpadov (okamžitá skladovacia kapacita pred samotným zhodnotením činnosťou R5): 45 000 ton.
Jedná sa o spevnenú betónovú plochu za betónovými kójami určenými na skladovania vstupných surovín do procesu
výroby asfaltu.

Ďalšie údaje sú uvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia a technologickom reglemente zariadenia na
zhodnocovanie odpadov.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Počas manipulácie s odpadmi je potrebné dodržiavať predovšetkým bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia pri
práci, rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa podmienkami bezpečnosti práce
a ostatnými súvisiacimi predpismi. Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami
zodpovedajúcimi ich ohrozeniu, pravidelne vykonávať kontrolu funkčnosti zariadení a dodržiavať zásady požiarnej
prevencie. Pracovníci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach BOZP, PO a ŽP. Každý kto spozoruje haváriu resp.



3 / 4

situáciu, ktorá by mohla viesť k havárií je povinný na ňu bezodkladne upozorniť vedúceho zamestnanca a všetkých,
ktorí by touto haváriou mohli byť ohrození.

6. Ďalšie podmienky vykonávania činnosti:

6.1 Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosti z hľadiska prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov v
zmysle ustanovení zákona o odpadoch a vykonávacích vyhlášok platných na úseku odpadového hospodárstva.
6.2 Žiadateľ je povinný dodržiavať povinnosdti vyplývajúce z ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o odpadoch s dôrazom
na zabezpečenie odpadov pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom.
6.3 Proces zhodnocovania odpadov realizovať v súlade s prevádzkovým poriadkom zariadenia
schváleným vedením spoločnosti.
6.4 Žiadateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu podľa § 10 vyhlášky.
6.4 Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.

7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 31.07.2027.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy, resp. povolenia podľa iných osobitných právnych predpisov (napr.
zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Odôvodnenie
Dňa 14.07.2022 bola na okresný úrad doručená žiadosť spoločnosti SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, o
udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov na prevádzke Výrobňa asfaltových zmesí Veľká Ida, Košice – Šaca.

K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:
- identifikačné údaje žiadateľa;
- opatrenia pre prípad havárie;
- prevádzkový poriadok;
- rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 6375/2021 – 1.7/ed-16429/2021 zo dňa 25. 03. 2021 (ďalej len
„rozhodnutie") vydané Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR") 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 o EIA“);
- list vlastníctva č. 841;
- certifikát zhody systému riadenia na asfaltové zmesi č. 1480-CPR-0018 a príloha č.1 vydaný VUIS spol. s.r.o.
CESTY, Lamačská cesta 8, Bratislava;
- technologický reglement zariadenia;
- vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia - list MŽP SR č. 7780/2022-6.6/ed, 22943/2022 zo dňa 19.04.2022.

Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 21 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej veci.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/03248-002 zo dňa 21.07.2022 oznámil v súlade s § 18 ods. 3 správneho
poriadku účastníkom konania začatie správneho konania a podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku nariadil ústne
konanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 05.08.2022. Z ústneho prejednania žiadosti bola v súlade so znením
§ 22 správneho poriadku spísaná zápisnica.
Účastník konania Mesto Košice nemalo námietky.

Zároveň okresný v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku umožnil účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi
pre rozhodnutie pred jeho vydaním a vyjadriť sa k ním. K podkladom rozhodnutia sa účastníci konania nevyjadrili.
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Pre zmenu navrhovanej činnosť „Modernizácia Výrobne asfaltových zmesí Veľká Ida, SKANSKA SK a.s.“ (ďalej
len „navrhovaná činnosť“) navrhovateľa SKANSKA a.s., Krajná 29, Bratislava, bolo v zisťovacom konaní MŽP
SR vydané rozhodnutie, v ktorom príslušný orgán rozhodol, že navrhovaná činnosti sa nebude posudzovať podľa
zákona o EIA.

Navrhovaná činnosti je podľa prílohy č. 8 k zákona o EIA zaradená do kapitoly č. 6 - Priemysel stavebných látok
položka č. 4 Obaľovne živičných zmesí a do kapitoly č. 9 k zákonu o EIA - Infraštruktúra položka č. 11 Zariadenie
na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu. Z uvedeného dôvodu Mesto Košice – stavebný úrad Pracovisko
Košice – Západ, Tr. SNP 48/A, Košice , v rámci kolaudačného konania požiadalo MŽP SR o záväzné stanovisko
podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA. Dňa 26.04.2022 bolo na Mesto Košice – stavebný úrad Pracovisko Košice – Západ,
Tr. SNP 48/A, Košice, listom č. 7780/2022-6.6/ed, 22943/2022 zo dňa 19.04.2022 doručené záväzné stanovisko
MŽP SR podľa § 38 ods. 4 zákona o EIA, v ktorom konštatuje, že návrh o začatí kolaudačného konania a nariadenie
ústneho pojednávania k predmetnej stavbe je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím zo zisťovacieho konania č.
6375/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a jeho podmienkami. (Je súčasťou dokladov predložených v žiadosti).

Okresný úrad po preštudovaní žiadateľom predložených podkladov dospel k záveru, že boli splnené všetky
podmienky na udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Po preskúmaní predložených podkladov, na základe uvedenej žiadosti, okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov v podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradil správny poplatok vo výške 11,0 € e - kolkom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku, na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10113

Doručuje sa
SKANSKA SK a.s., Alejová 2, 040 11  Košice, Slovenská republika
Mesto Košice, Oddelenie VISÚ a ŽP , Trieda SNP 48A , 040 11  Košice-Západ, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1


