
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/009096-007

Považská Bystrica
13. 10. 2021

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania
Spoločnosť MEDEKO CAST s r.o., so sídlom Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007 požiadala
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Stacionárna taviaca tégliková pec BO 800L.

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení; príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d)
a podľa § 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 „zákona o odpadoch“), na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“),

udeľuje súhlas

podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov –
Stacionárna taviaca tégliková pec BO 800L, pre prevádzkovateľa

MEDEKO CAST s.r.o.,
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 31 615 007.

Sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi (určenie miesta nakladania s odpadmi):
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Stacionárna taviaca tégliková pec BO 800L sa nachádza v objekte prístavby,
ktorá je situovaná na pozemku KN – C parc. č. 644/20 v katastrálnom území Považské Podhradie. Predmetný
pozemok je vo vlastníctve spoločnosti MEDEX, s r.o., so sídlom Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 390
712 na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 4079 (evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-210917-41,
vykonanej 17. 09. 2021 o 08:42). S uvedenou spoločnosťou má prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie
odpadov uzavretú Nájomnú zmluvu č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov a pozemkov zo dňa 29. 1. 2016, na
dobu neurčitú.

Zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá (odpady sú zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov):
Katalógové číslo druhu odpadu / Názov druhu odpadu / Kategória odpadu
17 04 03 / olovo / O
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17 04 11 / káble iné ako uvedené v 17 04 1 / O
19 10 02 / odpad z neželezných kovov / O
19 12 03 / neželezné kovy / O
20 01 40 03 / olovo / O

Zoznam vykonávaných činností podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.:
R 4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12

Opis technologického postupu nakladania s odpadmi:
Odpady sú skladované v označených betónových boxoch alebo v kovových ohradových paletách. Každý box alebo
paleta slúži na skladovanie iného druhu odpadu. Skladovacie boxy a palety sú označené názvom odpadu. Celý
areál spoločnosti má vybetónované a asfaltové manipulačné plochy. Časť odpadov je uskladnená aj v zastrešených
skladoch.
Samotná technológia spracovania začína vytriedením a prípadnou úpravou rozmerov. Nadrozmerné kusy sa delia
sekaním, prípadne rezaním na menšie kusy. Od nežiaduceho znečistenia sa čistia mechanicky. Očistené kusy sa
ukladajú do prepraviek, v ktorých sa skladujú v zastrešenom sklade v blízkosti taviacej pece. Vlastné tavenie v peci
prebieha kampaňovito až po nahromadení dostatočného množstva suroviny na jednu náplň pece. Triedenie odpadov
je ručné, manipulácia s prepravkami s odpadom je pomocou vysokozdvižného vozíka a otočného žeriava.

Hlavným technologickým zariadením je stacionárna taviaca tégliková pec model BO 800L. Pec sa skladá z
objemného oceľového plášťa, žiaruvzdornej výmurovky s izolačnou vrstvou a plne automatického plynového
horáka. Súčasťou pece je aj odťah splodín. Spracovateľská kapacita pece je 3000 kg na jednu náplň (tavbu). Zdrojom
tepla pre tavenie je zemný plyn spaľovaný v horáku, ktorého spaliny ohrievajú taviacu nádobu – kokilu. Prevádzková
teplota v prípade tavenia olovených odpadov je 330 – 350 st.C (teplota tavenia čisteného olova je 327 st.C). Spaliny
sú odsávané priamo z povrchu taveniny, roztavený kov je odťahovaný čerpadlom do nádoby s taveninou, z ktorej sa
odlieva olovo do blokov alebo valcov umiestnených na dopravníku, na ktorom tavenina ochladne a stuhne. Stuhnuté
bloky alebo valce sú uložené na paletu.

Technické údaje o zariadení:
Stacionárna taviaca tégliková pec BO 800L:
Technické parametre – plynový horák TBG45P
Tepelná výkonnosť 100-450 kW
Motor 0,5 kW, 2730 r.p.m
Absorbovaný elektrický výkon 0,69 kW
Elektrické napätie 1N~230±10% -50Hz
Ochranné zaťaženie IP 44
Detektor plameňa Ionizačná sonda
Hlučnosť 73 dBA
Váha 40 kg
Prietok zemného plynu max. 45,3 m3/nh
Tlak plynu max. 360 mbar
Výrobca STINCHCOMBE FUNRACES GROUP, s.r.o.

Súčasťou zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú nasledovné stroje a zariadenia:
- mostová váha,
- plošinová elektronická váha,
- vysokozdvižný vozík – STIHL,
- zariadenie na strihanie káblov a iný hutný materiál – nožnice,
- paketovací lis,
- ručné elektrické náradie – rozbrusovacia píla,
- ručné mechanické náradie (kliešte, skrutkovače),
- počítač s príslušenstvom.
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Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia, bezpečnostné opatrenia pri prevádzke
zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a jeho technologické súčasti sú pravidelne kontrolované, udržiavané v zmysle
návodov na obsluhu a údržbu zariadenia. Zamestnanci vykonávajú údržbu podľa vypracovaných predpisov údržby,
o vykonanej údržbe sa vedú záznamy. Odborné prehliadky, údržby a revízie zabezpečuje vedúci výroby. Povinnosti
pri obsluhe a údržbe zariadenia sú definované v Prevádzkovom poriadku zariadenia.
Počas procesu výroby zamestnanci merajú a monitorujú parametre výrobného procesu a výrobku, ktoré sú uvedené
v Sprievodnej karte odliatku a príslušných pracovných postupoch a technologických návodkách.
Do prevádzky je vstup cudzím osobám zakázaný. Do areálu dvora prevádzky za administratívnou budovou je prístup
cez veľkorozmernú uzamykateľnú bránu z oceľových trubiek a prístrešok nákladnej vrátnice je vybavený váhou.
V prípade vzniku havárie sa zamestnanci riadia Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Zamestnanci prevádzky sú povinní používať pri práci predpísané ochranné pracovné prostriedky. V prevádzkovej
budove je k dispozícii lekárnička. Lekárnička a traumatologický plán sú umiestnené v jedálni. V prípade požiaru sú
zamestnanci povinní postupovať podľa požiarnych predpisov.

Množstvo zhodnotených odpadov: 1500 t/rok.

Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Pred ukončením prevádzky zariadenia je prevádzkovateľ povinný odpad nachádzajúci sa v zariadení spracovať,
resp. odovzdať na spracovanie inému oprávnenému subjektu tak, aby v areáli nezostali žiadne odpady. Plochy a
priestory prislúchajúce k zariadeniu budú mechanicky vyčistené a zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu
alebo poškodeniu životného prostredia. O ukončení činnosti zariadenia prevádzkovateľ písomne informuje príslušný
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje: do 12. októbra 2026.

Ďalšie podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať podľa zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov
na úseku odpadového hospodárstva. Na prevádzkovateľa sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovení § 14 a
17 zákona o odpadoch.

2. Zariadenie označiť informačnou tabuľou v súlade s § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

3. Viesť prevádzkovú dokumentáciu 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.

4. Viesť a uchovávať evidenciu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

5. Ohlasovať údaje z evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v znení neskorších predpisov.

6. V prípade zmien v prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a prispôsobí prevádzkovú dokumentáciu týmto
zmenám.

7. Požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. e)
bodu 2 zákona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov podľa osobitných
predpisov.
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Podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch sa platnosť súhlasu predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností,
ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Podľa § 114 ods. 3 písm. a) a c) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, resp. skončením činnosti, na ktorú bolo vydané.

Odôvodnenie
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, prevzal dňa 06. septembra 2021 žiadosť
spoločnosti MEDEKO CAST s r.o., so sídlom Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 615 007, vo veci
udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Stacionárna taviaca tégliková pec BO
800L.

Prílohou a súčasťou žiadosti boli:
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať a ich množstvo,
- zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.,
- opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie (uvedené v Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov),
- dátum začatia prevádzky,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R4.

Podaním navrhovateľovi zároveň vznikla povinnosť podľa Položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, na zaplatenie správneho poplatku
vo výške 11,00 € (slovom: jedenásť eur). Na základe toho tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
listom číslo OU-PB-OSZP-2021/009096-002 zo dňa 17. 09. 2021 zaslal navrhovateľovi Platobný predpis -
M00-170921-5609 na zaplatenie správneho poplatku. Navrhovateľ správny poplatok uhradil bankovým prevodom
dňa 20. 09. 2021.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového
hospodárstva listom č. OU-PB-OSZP-2021/009096-003 zo dňa 23. 09. 2021, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku
upovedomil známych účastníkov konania o začatí konania v predmetnej veci a podľa § 21 správneho poriadku
nariadil ústne pojednávanie na deň 05. októbra 2021, o ktorom bola podľa § 22 správneho poriadku spísaná
zápisnica. Ústneho pojednávania sa za žiadateľa zúčastnila p. Lenka Hanušovská, manažér kvality spoločnosti
MEDEKO CAST s r.o., za Mesto Považská Bystrica Ing. Daniela Sovíková a Ing. Iveta Michálková, obe pracovníčky
referátu odpadového hospodárstva. Na ústnom pojednávaní žiadateľ na základe údajov uvedených v žiadosti spresnil
parcelné číslo miesta (objektu prístavby), kde sa zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza a zároveň doplnil
aktualizovaný Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov a fotokópiu Nájomnej zmluvy č.
1/2016 o nájme nebytových priestorov a pozemkov. Na ústnom pojednávaní neboli zo strany zúčastnených vznesené
žiadne pripomienky a námietky a zápisnica o ústnom pojednávaní bola podpísaná bez výhrad.

Predmetom rozhodnutia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ide o
Stacionárnu taviacu téglikovú pec BO 800L, ktorá sa nachádza v objekte prístavby na pozemku KN – C parc. č.
644/20 v katastrálnom území Považské Podhradie. Pozemok je vo vlastníctve spoločnosti MEDEX, s r.o., so sídlom
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 390 712 na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 4079 (evidenčné
číslo záznamu o zaručenej konverzii 6674-210917-41, vykonanej 17. 09. 2021 o 08:42). S uvedenou spoločnosťou
má prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov uzavretú Nájomnú zmluvu č. 1/2016 o nájme nebytových
priestorov a pozemkov zo dňa 29. 1. 2016, na dobu neurčitú. Odpady sú skladované v označených betónových
boxoch alebo v kovových ohradových paletách. Samotná technológia spracovania začína vytriedením a prípadnou
úpravou rozmerov. Nadrozmerné kusy sa delia sekaním, prípadne rezaním na menšie kusy. Od nežiaduceho
znečistenia sa čistia mechanicky. Očistené kusy sa ukladajú do prepraviek, v ktorých sa skladujú v zastrešenom
sklade v blízkosti taviacej pece. Vlastné tavenie v peci prebieha kampaňovito až po nahromadení dostatočného
množstva suroviny na jednu náplň pece. Pec sa skladá z objemného oceľového plášťa, žiaruvzdornej výmurovky
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s izolačnou vrstvou a plne automatického plynového horáka. Súčasťou pece je aj odťah splodín. Spracovateľská
kapacita pece je 3000 kg na jednu náplň (tavbu). Zdrojom tepla pre tavenie je zemný plyn spaľovaný v horáku,
ktorého spaliny ohrievajú taviacu nádobu – kokilu. Prevádzková teplota v prípade tavenia olovených odpadov je
330 – 350 st.C (teplota tavenia čisteného olova je 327 st.C). Spaliny sú odsávané priamo z povrchu taveniny,
roztavený kov je odťahovaný čerpadlom do nádoby s taveninou, z ktorej sa odlieva olovo do blokov alebo valcov
umiestnených na dopravníku, na ktorom tavenina ochladne a stuhne. Stuhnuté bloky alebo valce sú uložené na
paletu. Predpokladané množstvo zhodnotených odpadov bude 1500 t/rok.

Žiadateľ v podanej žiadosti uvádza, že ide o zhodnocovanie odpadov kategórie ostatné činnosťou pretavovanie
druhotných surovín farebných kovov a výroba zliatin a odliatkov – recyklácia alebo spätné získavanie kovov alebo
kovových zlúčenín, zaradeného v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v
znení neskorších predpisov, Prílohy č. 8, kapitola č. 9 Infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov
okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných
odpadov od 5000 t/rok časť B (zisťovacie konanie). Keďže kapacita zariadenia predstavuje 1500 t/rok, uvedená
činnosť nepodlieha procesu posudzovania podľa zákona, nakoľko nie je prekročená prahová hodnota pre zisťovacie
konanie.

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch je súhlas možné udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladových materiálov a na základe výsledkov
ústneho pojednávania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 11,00 eur bankovým prevodom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
MEDEKO CAST s.r.o., Orlové 255, 017 01  Považská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13  Považská Bystrica, Slovenská republika


