odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Číslo: OU-BS-OSZP-2019/000472-006

Banská Štiavnica, 28.06.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve 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 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 v súlade so zákonom
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správnom konaní“), takto rozhodol:
Podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) udeľuje

súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
pre prevádzkovateľa
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

FOUR TRADE, s.r.o.
Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom
31 623 506

Predmetom súhlasu je prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou
podľa Prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch: D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka
odpadov). Na skládku odpadov sa ukladajú odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod toto
číslo:
Katalógové
číslo odpadu

10 10 08

Názov druhu odpadu

Kategória
odpadu

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 10 07

O

Množstvo odpadov ukladaných na skládku za rok bude 180 ton.
Celková kapacita skládky: 1 800 m3
Celková plocha skládky: 1 100 m2
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Skládka odpadov je zaradená podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z.
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení odpadovej ortuti do triedy:
skládka odpadov na inertný odpad s názvom „Skládka Huta - Banská Štiavnica“
Miesto prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov:
Areál spoločnosti FOUR TRADE, s.r.o., Antolská 27, Banská Štiavnica, na pozemku C-KN
parcelné číslo 1600/33, v katastrálnom území Banská Štiavnica.
Spôsob nakladania s odpadmi:
Skládka odpadov je určená na inertný odpad. Skládkovanie bude pozostávať zo zneškodňovania
zlievarenských pieskov, ktoré vznikajú pri výrobe hliníkových odliatkov. Odpadové piesky
vznikajú pri vytriasaní foriem. Zlievarenské piesky sa vo výrobe zhromažďujú v zberných
nádobách, ktoré sa budú následne vyvážať na skládku. Postupne, po navážaní pieskov sa tieto
budú mechanicky rozhŕňať a zhutňovať. Po ukončení skládkovania sa bude skládka inertného
odpadu rekultivovať. Finálna rekultivácia sa vykoná ornicou v hrúbke 10 cm a následne sa
zatrávni. Na rekultiváciu a uzavretie skládky je vypracovaná projektová dokumentácia s názvom
„Skládkovanie zlievarenských pieskov vrátane uzavretia skládky“, ktorú v mesiaci február 2019
vypracoval Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2402*Z*5-6.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Miesto pre uloženie použitých zlievarenských pieskov sa nachádza v existujúcom prírodnom
svahu. Z dvoch strán je úložisko ohraničené svahom a z dvoch strán sa ohraničenie zabezpečí
betónovými panelmi. Celková plocha skládky je cca 1100 m2. Objemová kapacita úložiska
je 1800 m3. Predpoklad životnosti skládky je cca 10 rokov. Pri ukladaní na skládku odpadu sa
odpad bude ukladať po vrstvách s hrúbkou 0,3 až 0,5 m, ktoré sa budú následne zhutňovať.
Pracovná vrstva bude dosahovať po zhutnení hrúbku najviac 2,0 m. Skládka interného odpadu je
vybavená týmito náležitosťami:
- informačná tabuľa
- existujúce vnútroareálové komunikácie
- oplotený a strážený areál
- hmotnosť uloženého odpadu sa bude zisťovať z faktúr nakúpených pieskov a reálne použitých
vo výrobe
- tesniaci systém skládky odpadov budú vykonávať samotné piesky
- vody z povrchového odtoku budú vsakované do odpadu
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Priestor vrátane manipulačnej plochy a jeho blízke okolie bude udržiavané v čistote. Údržba
zariadenia bude v súlade s návodom na obsluhu a ostatnou technickou dokumentáciou.
Umiestnenie odpadu na skládku sa musí vykonávať tak, že sa zabezpečí stabilita uloženého
odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
Zlievarenské piesky, ktoré budú skládkované nie sú horľavé materiály. Ich zabezpečenie proti
požiaru bude riešené v rámci systému ochrany pred požiarmi celého areálu. Zamestnanci sú
pravidelne školení z požiarnej ochrany, prvej pomoci, bezpečnosti práce a pri práci používajú
ochranné pracovné prostriedky. Súčasťou zariadenia je aj prevádzkový poriadok, v ktorom sú
zakotvené aj bezpečnostné opatrenia pri prevádzke, povinnosti obsluhy, bezpečnostné pokyny,
technické a technologické opatrenia, organizačné opatrenia, pokyny a vybavenie pre prvú
pomoc.
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Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Po definitívnom zaplnení kapacity telesa skládky odpadov sa vykoná rekultivácia ornicou
v hrúbke cca 10 cm s následným zatrávnením. Spôsob rekultivácie je uvedený v predloženej
projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou žiadosti pre vydanie predmetného rozhodnutia.
V lehote 30 dní pred ukončením prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov (ďalej
len „skládka odpadov“) bude táto skutočnosť oznámená tunajšiemu úradu.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie schvaľuje
predloženú projektovú dokumentáciu na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí s názvom „Skládkovanie zlievarenských
pieskov vrátane uzavretia skládky“, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Predmetnú projektovú
dokumentáciu spracoval v mesiaci február 2019 Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný
inžinier, reg. č. 2402*Z*5-6.
Súhlas sa udeľuje do 31.12.2023
Podmienky prevádzkovania skládky odpadov:
1. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade, ktorý sa bude ukladať na skládku odpadov,
nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný
odpad uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov
a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“).
2. Pri ukladaní odpadu na skládku ukladať odpad po vrstvách s hrúbkou 0,3 až 0,5 m, ktoré sa
zhutňujú. Pracovná vrstva po zhutnení dosiahne hrúbku najviac 2,0 m.
3. Odpad zhutniť najneskôr deň po uložení na skládku odpadov.
4. Pri skládkovaní zabezpečiť stabilitu uloženého odpadu, tak aby sa predišlo vzniku zosuvov.
5. Podložie skládky odpadov a jej bočné steny musí tvoriť geologická bariéra s hrúbkou
a koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0 x 10 -7 m/s a hrúbkou najmenej 1 m.
6. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu ukladaného odpadu a odoberanie vzoriek odpadu na
analytickú kontrolu.
7. Zabezpečiť odvádzanie povrchovej vody a vybudovať povrchový odvodňovací rigol za
účelom zachytenia a odvedenia povrchových a zrážkových vôd mimo areál skládky
odpadov.
8. Zabezpečiť oplotenie a uzamknutie areálu prevádzky FOUR TRADE, s.r.o., v ktorej sa
nachádza skládka s názvom „Huta - Banská Štiavnica“.
9. Zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie
(emisie zápachu a prachu, vetrom odviate odpady, vtáky, hmyz a iné živočíchy, požiare).
Podmienky monitorovania skládky odpadov:
Pri monitorovacom systéme skládky odpadov sa postupuje podľa vyhlášky č. 382/2018 Z. z.:
1. Raz ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre plán stavu
skládky odpadov: plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, čas a trvanie ukladania
odpadu, výpočet voľnej kapacity skládky.
2. Raz ročne sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov.
3. V prípade zistenia negatívnych stavov a vplyvov na životné prostredie pri monitorovaní
skládky odpadov bezodkladne oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu.
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4. Uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a každoročne do
31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci
kalendárny rok tunajšiemu úradu.
5. V zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. musí byť skládka odpadov vybavená
monitorovacím systémom podzemných vôd podľa § 3 ods. 1 písm. i) uvedenej vyhlášky do
30. júna 2020.
6. V zmysle § 13 ods. 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. postupy kontroly a monitorovania skládky
odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení
podľa § 7 ods. 1 a 2 uvedenej vyhlášky sa vzťahujú na skládku odpadov od 1. júla 2020.
Skutočná výška účelovej finančnej rezervy:
Výška predpokladaných investičných nákladov na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu
a monitorovanie skládky odpadov je podľa predloženej projektovej dokumentácie stanovená na
hodnotu cca 7 000 eur. Výška odvodu účelovej finančnej rezervy tvorí minimálne 5% z celkovej
hodnoty, t.j. 350 eur.
Podmienky súhlasu:
1. Prevádzkovateľ skládky odpadov predloží doklad o odvode účelovej finančnej rezervy na
osobitný účet vedený v Štátnej pokladnici v lehote do 15 dní odo dňa pridelenia variabilného
symbolu Ministerstvom životného prostredia SR.
2. Na skládku odpadov možno ukladať iba odpad uvedený vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia, ktorý pochádza z prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
nachádzajúcej sa na Antolskej ulici 27 v Banskej Štiavnici.
3. Prevádzkovateľ skládky odpadov (ďalej len „prevádzkovateľ“) je povinný v prípade
akýchkoľvek zmien počas platnosti tohto súhlasu požiadať o zmenu tohto rozhodnutia
v zmysle § 114 zákona o odpadoch.
4. Na prevádzkovateľa sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z ustanovenia zákona o odpadoch so
zreteľom na § 14, 17 a 19 v nadväznosti na vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášku
č. 382/2018 Z. z.
5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v znení neskorších predpisov.
6. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú
rezervu vypočítanú podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 vyhlášky č. 382/2018 Z. z.
a odvádzať ju ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na osobitný účet vedený
v Štátnej pokladnici.
7. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 30 dní pred ukončením prevádzkovania zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, túto skutočnosť oznámiť na tunajší úrad.
8. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity
skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti tohto rozhodnutia požiadať
o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie skládky
odpadov, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie.
9. 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 príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením
platnosti súhlasu.
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ODÔVODNENIE
Spoločnosť FOUR TRADE, s.r.o., so sídlom Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 31 623 506 (ďalej len „žiadateľ“) doručila dňa 04.03.2019 na Okresný úrad Banská
Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky
odpadov na inertný odpad podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch vo svojej prevádzke na
ulici Antolská 27, Banská Štiavnica. Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní listom č. OU-BS-OSZP-2019/000472-002
zo dňa 15.03.2019 upovedomil o začatí konania známych účastníkov konania a súčasne v zmysle
§ 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou
ohliadkou so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbore starostlivosti
o životné prostredie.
Ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou sa uskutočnilo dňa 11.04.2019 za
účasti štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa a jeho externých spolupracovníkov zo spoločnosti
RK & eco s.r.o., so sídlom M. Waltariho 7, 921 01 Piešťany. Zástupca Mesta Banská Štiavnica
sa ústneho pojednávania nezúčastnil a ku dňu konania neposlal žiadne stanovisko. Ústne
pojednávanie bolo spojené aj s miestnou ohliadkou na preverenie skutočného stavu veci
v rozsahu podanej žiadosti o vydanie predmetného súhlasu.
V priebehu ústneho pojednávania bolo zistené, že predložený odborný posudok č. 8/2018
vypracovala osoba, ktorá nemá oprávnenie na vypracovanie odborného posudku podľa vyhlášky
MŽP SR č. 371/215 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov príloha č. 22 bod I.1. na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. Predložená žiadosť
neobsahovala ani vyjadrenie Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné
prostredie, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie o tom, či navrhovaná
činnosť (skládkovanie odpadov) podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z dôležitých úkonov ústneho
pojednávania bola vypracovaná zápisnica v zmysle § 22 zákona o správnom konaní pod
č. OU-BS-OSZP-2017/000472-003 zo dňa 11.04.2019.
Na základe tejto skutočnosti orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
rozhodnutím č. OU-BS-OSZP-2019/000472-004 zo dňa 03.05.2019 vyzval prevádzkovateľa,
aby v lehote najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky svojho podania
zo dňa 04.03.2019 a teda predložil orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie
orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie o tom, či navrhovaná činnosť
podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov a odborný posudok v zmysle
prílohy č. 22 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov bod I.1. na udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.
Orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve súčasne rozhodnutím č. OU-BS-OSZP2019/000472-004 zo dňa 03.05.2019 prerušil správne konanie do doby pominutia prekážok, pre
ktoré bolo konanie prerušené a zároveň upozornil účastníka konania na právne dôsledky
nedoloženia požadovaných dokladov.
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Dňa 12.06.2019 prevádzkovateľ doplnil žiadosť o vyjadrenie Okresného úradu Banská
Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BS-OSZP-2019/000756-002 zo dňa
16.05.2019, že navrhovaná činnosť „prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
činnosťou D1 - uloženie do zeme, alebo na povrchu zeme - vytvorenie skládky inertného
odpadu“ nevyžaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Zároveň
prevádzkovateľ predložil odborný posudok podľa zákona o odpadoch od oprávnenej osoby,
ktorý v mesiaci máj 2019 vypracovala RNDr. Marianna Šuchová, Hlboká 6, 974 11 Banská
Bystrica, osvedčenie č. 21/16/P-1.8.
V správnom konaní boli zo strany prevádzkovateľa predložené tieto údaje a doklady
v zmysle § 29 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov:
• Identifikačné údaje prevádzkovateľa
• Sídlo zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládky odpadov)
• Vyjadrenie Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie,
orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-BS-OSZP2019/000756-002 zo dňa 16.05.2019
• Druh odpadu a množstvo odpadu, ktorý bude na skládke uložený
• Navrhovaná kapacita skládky odpadov
• Charakteristika územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických
charakteristík
• Navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na
životné prostredie a ľudské zdravie
• Navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej
prevádzky
• Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej
uzavretí s názvom „Skládkovanie zlievarenských pieskov vrátane uzavretia skládky“, ktorý
vypracoval v mesiaci február 2019 Ing. Peter Jasenák, autorizovaný stavebný inžinier,
reg. č. 2402*Z*5-6
• Odborný posudok „Skládka odpadov na inertný odpad“, ktorý v mesiaci máj 2019 vypracovala
RNDr. Marianna Šuchová, Hlboká 6, 974 11 Banská Bystrica, osvedčenie č. 21/16/P-1.8
• Odborný posudok č. 8/2018 z analytickej kontroly odpadu katalógového čísla 10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07, ktorý v mesiaci júl
2018 vypracovala spoločnosť EL spol. s r.o., so sídlom Radlinského 17A/1575, 052 01
Spišská Nová Ves, RNDr. Jaroslav Vozár, osvedčenie č. 19/16/P-1.8
Z dôvodu sledovania priebehu nakladania s odpadom tunajší úrad uložil prevádzkovateľovi
podmienky v súlade so zákonom o odpadoch a jeho vykonávacími predpismi, ktoré zabezpečujú
ochranu životného prostredia.
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe
vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(na prevádzkovanie skládky odpadov) bola prevádzkovateľovi spoplatnená v súlade s položkou
162 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov formou e-kolku zakúpeného v kiosku Okresného úradu
Banská Štiavnica, vo výške 11 eur.
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POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. zákona
o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Banská
Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica. Toto
rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Lukáš Lalo
vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie

Doručí sa
1. FOUR TRADE, s.r.o., Priemyselná 37, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

