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Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podl‘a 5 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 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( d‘alej len správny orgán), v náväznosti na
108 ods 1 písm. m) zákona č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej zákon o odpadoch), v súlade so zákonom Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d‘alej len správny poriadok), na základe žiadosti spoločnosti Inžinierske
stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov rozhodol takto:
-udel‘uje

s úhl a s

v súlade s
97 odst. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov čiimost‘ou RS pre spoloČnost‘:

Inžinierske stavby, a. s.,
Príemyselná 6, 042 45 Košice

iČo

31 651 402

V zariadenf sa bude nakladat‘ s nasledujúcimi odpadmi:

Kat.č.

druh odpadu

17 03 02

bitúmenové zmesi

kategória

mé ako uvedené v

17 03 01

O

Miesto nakladania s odpadmi: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzka spoločnosti
Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice sídliaca na adrese: Inžinierske stavby, a.
s., Závod cestné staviteľstvo, Obal‘ovacia súprava Vel‘ká Lomnica, Nový Dvor 92, 059 52
Veľká Lomnica
—

$pósob nakladania s odpadmi : zhodnocovanie odpadov čimiost‘ou RS Recyklácia alebo spätné
získavanie mých anorganických rnateriálov.

Kapacita zariadenia: 4 800 t/rok
Technické údaje o zariadení:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza na betobovom podklade v oplotenom areáli
Inžinierskych stavieb, Závod cestné stavitel‘stvo, Obal‘ovacia súprava vo Vel‘kej Lomnici, ktorý
je zabezpečený kamerovým systémom. Vstup na prevádzku je zabezpečený uzamykatel‘nými
bránami. Zariadením na zhodnocovanie odpadov je obal‘ovacia súprava asfaltových zmesí typu
TELETOMAT 120 s prídavným zariadením na pridávanie studeného asfaltového granulátu do
výroby nových asfaltových zmesf. Prídavné zariadenie je integrálnou súčast‘ou obal‘ovacej
súpravy a pozostáva z kovového zásobníka s obsahom 8 m3 s dávkovačom asfaltového
granulátu, vynášacieho elevátorového dopravnfka so sklzom do medzi zásobnfka, dávkovacieho
dopravníkového pásu so sklzom do miešacieho zariadenia a z príslušenstva ako je
elektroinštalácia a software na pripojenie prídavných zariadenf do autorizovaného systému
riadenia výroby asfaltových zmesí. Prevádzkovateľ zariadenia získava vyfrézovanú asfaltovú
zmes. Ktorá sa vhodnou druhotnou surovinou na výrobu nových asfaltových zmesí, priváža ju
nákladnými motorovými vozidlami a uskladňuje ju v jednom z boxov na kamenivo alebo na
betónovom povrchu pod prístreškom. Tento materiál obsahuje cca 95 % prírodného kameniva
a cca 5 % asfaltového spoj iva. Odfrézovaním starých povrchov vozoviek sa získava studený
asfaltový granulát vo forme asfaltovej štrkodrviny cca 0/22 mm, ktorá sa pomocou samotného
strojno-technického zariadenia (podávač) pridáva v stanovenom množstve ku kamenivu na
výrobu nových asfaltových zmesí. Pomocou podávača sa dopravným pásom dopraví ku váhe
a za pomoci vzduchovej klapky premiestni priamo do miešacieho zariadenia. Proces sušenia
recyklátu v rotačnej bubnovej sušiarni a ohrev reciklátu odpadá. Další postup výroby asfaltovej
zmesi prebieha rovnakým spósobom ako pri použití všetkého nového kameniva.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Prevádzkovanie prídavného zariadenia si nevyžaduje žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia,
nakol‘ko je činnost‘ automatizovaná. Osoby obsluhujúce mechanizmy používané na túto činnost‘
sú spósobilé a pravidelne školené. Obsluha obaľovacej súpravy je zabezpečená osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami určenými na základe písomného dokumentu o posúdení
rizika. V rámci celej obal‘ovacej súpravy je pracovisko vybavené ďalšími bezpečnostnými
a protipožiarnymi prvkami v súlade s platnými predpismi. Priestor celej obal‘ovacej súpravy je
zabezpečený prenosnými hasiacirni prístrojmi, ktoré sú v pravidelných intervaloch
kontrolované. VZT (plyn, tkal. nádoby, komíny, elekt.) sú zabezpečené pravidelnými
servisnými a revíznymi kontrolami. Pre prípad havárie sú spracované opatrenia pre prípad
havárie, ktoré sú súčast‘ou Prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Ďaišie podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovatel‘ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v zmysle 6 Vyhlášky
MZP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
označit‘ zariadenie informačnou tabul‘ou na verejne prístupnom mieste.
2. Zmenou prevádzkovatel‘a zariadenia na zhodnocovanie odpadov stráca vydaný súhlas
platnost‘.
3. V lehote do 30 dní pred ukončením činnosti zariadenia oznámit‘ túto skutočnost‘ Okresnému
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úradu Kežmarok, odboru starostlivosti o životné prostredie a zabezpečit‘ odovzdanie
všetkých vyzbieraných odpadov oprávnenej organizácii na odber odpadov.
4. Tunajší úrad móže udelený súhlas z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania
zmenit‘ alebo zrušit‘ v súlade s ustanovením 114 ods. 1 zákona o odpadoch a zák. č. 7 1/67
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
S. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto
súhlasu nedotknuté.
Súhlas na prevádzku zariadenia sa udel‘uje do: 24 septembra 2023.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Odóvodnenie

Spoločnost‘ Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 6, 042 45 Košice požiadala dňa
11.09.2018 Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnost‘ou RS Recyklácia alebo spätné
získavanie mých anorganických materiálov v zariadení sídliacom na adrese: Inžinierske stavby,
a. s., Závod cestné stavitel‘stvo, Obal‘ovacia súprava Vel‘ká Lomnica, Nový Dvor 92, 059 52
Vel‘ká Lornnica. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa
18.09.2018 oznámil začatie konania a nariadil ústne konanie na deň 24.09.2018, kde holo
konštatované, že žiadatel‘ splňa požiadavky dané právnyrni predpismi na úseku odpadového
hospodárstva pre vydanie rozhodnutia. Na konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov
konania a dotknutých orgánov štátnej správy.

K žiadosti o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov holi
doložené doklady:
-

-

-

-

Kópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice zo dňa 14.08.20 18
Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnost‘ou RS
Technologický regment
Správny poplatok v hodnote 11,0 eur v zrnysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, položka 162 písm. c)

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku odpadového hospodárstva, na základe zistených skutočností, udelil súhlas na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie spoločnosti Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná
6, 042 45 Košice, pričom určil podmienky súhlasu tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné sa v súlade s
53 a 54 zák.č. 7 1/67 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov odvolat‘ do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na
Okresnom úrade Kežmarok, odbore starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie
má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po nadobudnutí právoplatnosti a po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľné súdom podl‘a 177 a nasl. ust. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok.

Ing. Pavol Krigovký
vedúci odboru
Doručí sa
L lnžinierske stavby, a. s., Priernyselná 6, 042 45 Košice
2. Obec VeJ‘ká Lornnica, starosta obce Mgr. Peter Duda, 059 52 Vel‘ká Lornnica
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