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OkreSflý úrad
Rimavská Sobota,
Odbor starost‘iVoSti o

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov -

linka KOMPAKT podl‘a 97 ods.1 písma) zákona č.79/2015 Z.z..

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podl‘a 108 ods.1 písm.m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č.91!2016 Z.z. (d‘alej len zákon o odpadoch). 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 2 ods.3, 3 ods.1 písrn.e) zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej spiávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti držitel‘a odpadov firmy s obchodným
rnenoni DETOX s.r.o. a sídlom Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica ana základe vykonaného správneho konania
v súlade 50 zákononi Č 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršícb predpisov rozhodol

Držitel‘ovi odpadu:
Obchodné nieno: DETOX s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
IČO:31 582028

ud e 1‘ uj e

podl‘a 97 ods. I písm. a) zákona o odpadoch súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov —

linka KOMPAKT

Súhlas sa vzt‘ahuje na nakladanie s odpadrni činnost‘ami zneškodňovania, uvedenými v prílohe č.2 zákona o
odpadoch:
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností Dl až D12. (**)
(**) Ak sa nehodí iný D — kód, rnóže to zahřřiať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane
predbežnej úpravy. ako aj okrem mého napríklad triedenie, drvenie, stláčania, peletizácia,
sušenie. šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou Dl až D12.
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností Dl až D14 (okrem dočasného uloženia pred
zberorn na inieste vzniku). (***)
(***) dočasné uskladnenieje dočasné uloženie podl‘a 3 ods.5.

Predmetom zneškodňovania sú odpady uvedené vo vyhláške MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v znení vyhlášky MZP SR Č. 320/20 17 Z.z.:
VSTUPNÉ ODPADY:
Č druhu: Názov odpadu: Kategória:
01 03 07 mé odpady obsahujúce nebezpečné látky z f,‘zikálneho a chemického



spracovania rudných nerastov N
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky. odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité
dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky N
07 02 08 mé destilačné zvyšky a reakčně splodiny N
0‘7 04 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N
0702 99 odpady inak nešpecifikované N
09 01 99 odpady inak nešpecifikované N
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 08 soFně irosky z druhého tavenia N
10 03 09 čierne stery z druhého tavenia N
10 03 29 odpady z úpravy sol‘ných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N
10 04 01 trosky z prvého a druhého tavenia N
10 04 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia N
10 09 05 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N
10 09 07 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné látky N
10 10 05 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie, obsahujúce nebezpečné časti N
10 10 07 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N
10 11 19 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 99 odpady inak nešpecifikované N
15 0110 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými látkami N
15 0111 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest)
vrátane prázdnych tlakových nádob N
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,
handry na čistenie. ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
1601 07 olejové filtre N
1601 21 nebezpečné dielce ině ako uvedené v 1601 07 až 160111, 160113 a 1601 14N
16 01 99 odpady inak nešpecifikované N
16 07 09 odpady obsahujúce mé nebezpečné látky N
16 11 01 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických
procesov obsahuj úce nebezpečné látky N
16 11 03 mé výmurovky a žiaruvzdoiné materiály z metalurgických procesov
obsahujúce nebezpečné látky N
16 11 05 výmurovky a žiaruvzdorné materiály a nemetalurgických procesov obsahujúce
nebezpečné látky N
I 7 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované
nebezpečnými látkami N
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a mé nebezpečné látky N
170801 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N
19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza N
19 10 05 mé frakcie obsahujúce nebezpečné látky N
19 12 11 ině odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpadu obsahujúce nebezpečné látky N
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pódy obsahujúce nebezpečné látky N
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
látkami vrátane prázdnych tlakových fliaš N
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky N
01 04 11 odpady za spracovania potaše a kamennej soli mé ako uvedené v 01 04 07 O
02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
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02 0‘7 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
03 01 01 odpadová kóra a korok O
03 01 99 odpady inak nešpecifikované O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O
03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z rnechanickej separácie O
04 01 01 upaJoá g1joka a š[ipenka O
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný teXtil, elastornér, plastornér) O
04 02 21 odpady z nespracovaných teXtilných vlákien O
04 02 22 odpady zo spracovaných teXtilných vlákien O
05 0117 biturnén O
0603 16 oxidy kovov ině ako uvedené v 06 03 15 O
07 05 14 tuhé odpady mé ako uvedené v 07 05 13 O
09 0110 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O
09 0112 fotoaparáty najedno použitie s batériami ině ako uvedené v 09 0111 O
10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
10 02 02 nespracovaná troska O
10 02 10 okuje z valcovania O
10 03 02 anódový šrot O
10 03 05 odpadový oxid hlinitý O
10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód mé ako uvedené v 10 03 17 O
10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu mé ako uvedené v 10 03 23 O
10 03 30 odpady z úpravy sol‘ných trosiek a čiernych sterov ině ako uvedené v 10 03 29 O
10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O
10 08 09 mé trosky O
10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód. ině ako uvedené v 10 08 12 O
10 08 14 anódový šrot O
10 09 03 pecná troska O
10 0906 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie, mé ako uvedené v 10 09 05 O
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, mé ako uvedené v 10 09 07 O
1009 12 mé tuhé znečist‘ujúce látky ině ako uvedené v 10 09 11 O
10 09 14 odpadové spojivá mé ako uvedené v 10 09 13 O
10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iný ako uvedený v 10 09 15 O
10 10 03 pecná troska O
10 10 06 odlievaciejadrá a formy nepoužité na odlievanie, mé ako uvedené v 10 10 05 O
10 10 08 odlievaciejadrá a formy použité na odlievanie, mé ako uvedené v 10 1007 O
10 10 12 ině tuhé znečist‘ujúce látky mé ako uvedené v 10 10 11 O
10 10 14 odpadové spojivá mé ako uvedené v 10 10 13 O
10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 O
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O
10 11 05 tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 101109 O
1011 l2odpadovéskloinéakouvedenévlOll 110
10 1116 tuhé odpady z čistenia dymových plynov mé ako uvedené v 10 11 15 O
10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku mé ako
uvedenévl0ll 190
10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O
10 12 03 tuhé znečist‘ujúce látky a prach O
10 12 06 vyradené formy O
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly. odpadové obkladačky a dlaždice a
odpadová kamenina po tepelnom spracovaní O
10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu ině ako
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uvedenév 101309a1013100
11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O
11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi mé ako uvedené v 11 02 05 O
150104 obalyzkovuO
15 01 05 kompozitné obaly O
15 01 06 zmiešané obaly O
15 01 07 obaly zo skla O
15 01 09 obaly z textilu O
15 02 03 absorbenty, ťthracné materiály, handry na cistenie a ochranné odevy ině ako

uvedené v 15 02 02 0
160118 neželezné kovy O
1601 l9plastyo
1601 20 sklo 0
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 03 06 organické odpady ině ako uvedené v 16 03 05 O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium. paládium.
irídium alebo platinu okrem 16 08 07 O
1608 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných

kovov, inak nešpecifikované O
16 08 04 použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 O

16 11 02 výmurovky a žiarLLvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických
procesov mé ako uvedené v 16 11 01 O
16 11 04 mé výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov mé ako
uvedené v 16 11 03 O
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov mé ako
uvedené v 16 11 05 O
170407 zmiešané kovy O
1704 11 káble mé ako uvedené v 1704 100
17 0604 izolačné materiály ině ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O
1708 02 stavebné materiály na báze sadry mé ako uvedené v 17 08 01 O
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O
190501 nekompostované zložky komunálnych odpadov apodobných odpadov O
19 1006 mé frakcie mé ako uvedené v 19 10050
19 1201 papier a lepenka O
19 12 04 plasty agurna0
191205 sklo O
19 12 07 drevo mé ako uvedené v 19 12 06 O
19 1208 textilie O
19 12 12 mé odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania
odpaduinéakouvedenév 1912110
20 01 01 papier a lepenka O
2001 02 sklo O
20 01 04 obaly z kovu O
2001 l0šatstvo0
20 0111 textilie O
20 01 38 drevo mé ako uvedené v 20 01 37 O
20 0139 plasty O
20 01 99 odpady inak nešpecifikované O
20 03 07 objemný odpad O

VÝSTUPNÉ ODPADY:
Č.druhu: Názov odpadu: Kategória
19 12 11 mé odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu obsahuj úce nebezpečné látky N
19 I 2 12 mé odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu mé ako uvedené v 19 12 11 O
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Množstvo zneškodňovaných odpadov:
Linka je kapacitne dimenzovaná: 10 ton!deň
3 650 tonlrok

Miesto nakladania s odpadrni:
DETOX s.r.o. — Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov, Košická cesta 2923, Rimavská Sobota

SpCob oakiaJcinid s odpaWi:
Prijaté odpady budú oddelene zhromažd‘ované a skladované činnosťou D 15 vo vyhovujúcich obaloch v objekte SO
028 Hala vstupného triedenia odpadov v prevádzkovej časti pre nehorl‘avé odpady, ktorá je stavebne a technicky
riešená na daný účel. Tu je umiestnené zariadenie KOMPAKT, na ktorom budú odpady následne zneškodňované
činnost‘ou Dl3. Ideo fyzikálnu úpravu odpadov na dvojrotorovom priemyselnom drviči DR 210/500. Nebezpečné
odpady sa spracovávajú oddelene od ostatných odpadov.

Spósob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivost‘ o miesto výkonu:
Po ukončení činnosti zariadenia je prevádzkovatel‘ povinný zabezpečit‘ zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých
odpadov. ktoré má v čase ukončenia činnosti v držbe a sú predmetom tohto súhlasu a odpadov, ktoré výkonom tejto
činnosti vznikli a to odovzdanírn osobám oprávneným nakladat‘ s nimi. Miesto výkonu činnosti je prevádzkovatel‘
zariadenia povinný vyčistit‘ a zabezpečit‘ tak, aby nemohlo dójst‘ k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
Ukončenie prevádzky zariadenia prevádzkovatel‘ písomne oznámi tunajšiemu úradu.

Technické požiadavky zariadenia:
- zariadenie musí byt‘ umiestnené a prevádzkované tak, aby nemohlo dójst‘ k nežiadúcemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.
- zariadenie zabezpečit‘ tak, aby nedochádzalo k preberaniu a zneškodňovaniu odpadov bez súhlasu prevádzkovatel‘a
zariadenia
- počas prevádzky zariadenia aj mimo nej nesmie dójst‘ k preplneniu skladovacích priestorov
- dodržiavat‘ technologický postup zariadenia, ktorý je uvedený v prevádzkovom poriadku zariadenia

Bezpečnostné opatrenia:
- dodržiavat‘ bezpečnostné opatrenia v zmysle platných právnych predpisov a prevádzkovej dokumentácie
- v prípade bavarijnej situácie sa nadit‘ pokynmi spracovaného havarijného plánu

Platnost‘ súhlasuje časovo obmedzená: od 01.01.2022 do 31.12.2027

Podmienky rozhodnutia:
1. Odpady zneškodňovat‘ v súlade s týmto rozhodnutím a schváleným prevádzkovým poniadkom zaniadenia na
zneškodňovanie odpadov.
2. Zariadenie na zneškodňovanie odpadov označit‘ 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. Nebezpečné odpady skladovat‘ v súlade s 8 Vyhlášky MZP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
4. Pni preberaní odpadu do zariadenia uplatňovat‘ ustanovenia 9 ods.1 až 3 Vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
5. Prevádzkovatel‘je povinný viest‘ prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súlade s

10 Vyhlášky MŽP SR č.37l!2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov.
6. Prevádzkovatel‘ zariadenia vykonáva evidenčnú a ohlasovaciu povinnost‘ v súlade s vyhláškou MŽP SR
č.366ĺ2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Z dóvodu zmeny kódu činnosti D9 na Dl3 končí dňa 3 1.12.2021 platnost‘ rozhodnutiatunajšieho úradu č.OU-RS
OSZP-2021/011312-003 zo dňa 23.08.2021.
Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona o odpadoch ostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.
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Odóvodn enie

Držitel‘ odpadu, firma s obchodnýin menom DETOX s.r.o. a sídlom Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica (ďalej

len držitel‘ odpadov) požiadal tunajší úrad listom zo dřia 08.11.2021, doručený úradu dňa 11.11.2021 o opätovné

udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov - linka KOMPAKT podl‘a 97 ods.1

písma) zákona o odpadoch ato pre prevádzku v Rimavskej Sobote — Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov.

Jedná sa ojestvujúcu prevádzku. ktorá vykonáva zneškodňovanie odpadov od roku 1999.

Tunajší úrad na základe preskúmania žiadosti a vykonaného správneho konania zistil, že držitel‘ odpadov žiada

o udelenie vyššie uvedeného súhlasu v rovnakom rozsahu ako je uvedené v rozhodnutí tunajšieho úradu č. OD

RS-OSZP-2021!011312-003 zo dňa 23.08.2021 okrem činnosti zneškodňovania D9, ktorú nahrádza činnosťou

zneškodňovania D13. Dóvodom zrneny je zosúladenie vykonávanej činnosti na zariadení KOMPAKT s prílohou

č.2 zákona o odpadoch, kde bola póvodne činnost‘ na zariadení KOMPAKT ako fyzikálna úprava — drvenie (úprava

objemu) z dóvodu. že samostatná činnosť fyzikálna úprava v zoznatne činností zneškodňovania v prílohe č.2

zákona o odpadoch absentovala, tak bola zaradená ako činnost‘ D9- Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná

v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny ako zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností Dl až D12

(napr. odpaľovanie, sušenie, kalcinácia), pretože táto fyzikálna úprava na zariadení KOMPAKT nespadala pod kód

D13-Zmiešavanie alebo rniešanie pre použitím niektorej z činností Dl až D12. Činnost‘ zneškodňovania D13 —

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností Dl až D12 (**) bola časom upresnená odkazom (**)

o činnosti, ktoré zahňajú okrem mého aj činnost‘ drvenie, ktorá sa na tomto zariadení vykonáva. Žiadosť udelit‘

súhlas na kód činnosti D13 jev súlade s predloženým aktuálnym odborným posudkom vypracovaným podľa prílohy

č. 22 ods.I bod I vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

v znení neskorších predpisov (d‘alej len vyhláška). Činnosti, ktoré sú predmetom tejto žiadosti bolí predmetom

posudzovania vplyvov na životné prostredie v roku 2000 a MŽP SR vydalo rozhodnutie č.2641ĺ2000-4.2 zo dňa

02.10.2000, v ktoromje uvedené, že činnosti v predloženom zámere sa nebudú posudzovat‘ podl‘a vtedy platného

zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pre udelenie predmetného súhlasu predložil držitel‘ odpadov všetky náležitosti vyplývajúce z 21 vyhlášky. Správny

orgán po preskúmaní preložených dokladov ana základe jemu známych skutočností má zato, že navrhnutý spósob

zneškodňovania odpadovje v súlade s toho času platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Pre zabezpečenie

ochrany životného prostredia pri nakladaní s odpadmi uložil podmienky. Správny orgán udelil súhlas na dobu

určitú — obdobie piatich rokov v zmysle 97 ods.16 zákona o odpadoch. Učastník konania. mesto Rimavská

Sobota, v procese udel‘ovania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov neuplatnilo žiadne

pripomienky. Na základe uvedeného rozhodol tunajší úrad tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 162 a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Zb.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 11,- euro. Predložené holo potvrdenie o úhrade

správneho poplatku s ID: N01-081121-2437.

Poučenie

Proti toniuto rozhodnutiuje možné podl‘a 53 a 54 ods.1 a 2 správneho poriadku podat‘ odvolanie do 15 dní odo

dňa jeho doručenia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979

01 Rimavská Sobota. Toto rozhodnutieje možné preskúmat‘ súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Vladimír Šándor

vedúci odboru

lnforniatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 SuOx: 10235

Doručuje sa

DETOX, Zvolenská cesta 84, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Rimavská Sobota. Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
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Doložka právoplatnosti a vykonatelnosti

Typ doložky:
doložka právoplatnosti
doložka vykonatelnosti
doložka právoplatnosti a vykonatelnosti

Číslo ľozhodnutia:

Dátum vytvorenia doložky:

Vytvoril:

OU-RS-OSZP-2021í015455-003

22.12.2021

Kišová Katarína, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnost‘ vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
čast‘ rozhodnutia

17.12.2021

22122021
KPP-2021 -44062606

Okresný úrad
Rimavská Sobota,
Odbor starostlivosti o

ITYP doložky

X

X




