OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE

-

OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 041 70 Košice
Číslo: OU-KS-OSZP 2018/005774-2

V Košiciach 12. 04. 2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva ako vecne a miestne prfslušný orgán štátnej správy podl‘a zákona
NR SR Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršfch právnych predpisov a podl‘a zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR Č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení nicktorých
zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len zákon o odpadoch) a v zmysle ustanovení
zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov udel‘uje
-

súhlas
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ podl‘a 97 ods. I
písm. c/ zákona o odpadoch čimiost‘ami:
RS recyklácia alebo spätné získavanie mých anorganických materiálov
a
R13
skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rlaž R12 (okrem dočasného
—

—

uloženia pred zberom na mieste vzniku) pre
spoločnost‘: Inžinierske stavby, a. s., Košice
Priemyselná 6
042 45 Košice
IČO: 31 651 402
prevádzku: Inžinierske stavby, a. s., Závod Cestné staviteľstvo, Obaľovacia súprava Trebejov,
044 81 Trebejov.

1. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzt‘ahuje na nasledujúce
druhy odpadov zatriedených podl‘a vyhlášky MZP SR Č. 365/20 15 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov, v znení neskoršfch predpisov:
kat. číslo názov druhu odpadu kategória
17 03 02 bitúmenové zmesi mé ako uvedené v 17 03 01, O
-

-

Zariadenie je určené na zhodnocovanie odpadu kat. Č. 17 03 02 bitúmenové zmesi mé ako
uvedené v 17 03 01
asfaltového granulátu. Predpokladané ročné zhodnotenie asfaltového
recyklátuje 4800 ton.
-
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Dátum začatia prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie predmetného odpadu
nadobudnutf právoplatnosti vydaného rozhodnutia.

—

po

2. Miesto a spósob nakladania s odpadmi:
Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov Inžinierske stavby, a. s., Závod Cestné
staviteľstvo, Obal‘ovacia súprava Trebejov, 044 81 Trebejov je integrálnou súčast‘ou obal‘ovacej
súpravy asfaltových zmesí typu TELTOMAT TT 5/4 G, ktorej maximálny výkon je 110 ton
vyrobených asfaltových zmesí za hodinu. Jedná sa o stabilné zariadenie na zhodnocovanie
pridávanie studeného asfaltového granulátu zo starých zmesí do výroby nových
odpadov
asfaltových zmesí na obal‘ovacej súprave Trebejov. Do výroby nových asfaltových zmesí sa
pridáva 10% recyklátu, t. j. maximálne množstvo zhodnocovaného odpadu za hodinu je 11 ton.
Predpokladané množstvo pridávania recyklátu do výroby nových asfaltových zmesí je cca 4800
ton ročne.
—

Prevádzkovatel‘ zariadenia Inžinierske stavby, a. s. Košice je stavebnou spoločnost‘ou
pösobiacou v oblasti cestného stavitel‘stva, kde pri svojej činnosti pri opravách a rekonštrukciách
cestných komunikácií získava vyfrézovanú asfaltovú zmes (stavebný odpad kat. č. 17 03 02
bitúmenové zmesf mé ako uvedené v 17 03 01), ktorá je vhodnou druhotnou surovinou na
výrobu nových asfaltových zmesí. Tento materiál obsahuje cca 95 % prfrodného kameniva a cca
5 % asfaltového spoj iva. Odfrézovaním starých povrchov vozoviek sa získava studený asfaltový
granulát vo forme asfaltovej štrkodrviny frakcie cca 0/16 až cca 0/22 mm, ktorá sa pomocou
samostatného stroj no-technického zariadenia pridáva v stanovenom množstve ku kamenivu na
výrobu nových asfaltových zmesí.
3 .Technické údaje prevádzky zariadenia:
Zariadenfm na zhodnocovanie odpadov je obal‘ovacia súprava asfaltových zmesí typu
TELTOMAT TT 5/4 G s prídavným zariadením na pridávanie studeného asfaltového granulátu
do výroby nových asfaltových zmesí. Prfdavné zariadenie na dávkovanie asfaltového recyklátu je
integrálnou súčast‘ou obal‘ovacej súpravy a pozostáva z:
-

-

-

kovového zásobníka s obsahom 8 m3 s dávkovačom asfaltového granulátu,
dávkovacieho a vynášacieho dopravníkového pasu so sklzom do sušiaceho bubna
kameniva,
elektroinštalácie a softwaru na pripojenie prídavných zariadení do
príslušenstva
automatizovaného systému riadenia výroby asfaltových zmesf.
—

Proces technologického zhodnotenia odpadu: vyfrézovaná asfaltová zmes sa zo stavieb
priváža na Obal‘ovaciu súpravu Trebejov nákladnými motorovými vozidlami aje ukladaná
v jednom z boxov na kamenivo, odkial‘ je nakladačom dávkovaná do zásobníka studeného
recyklátu. Triedená recyklovaná asfaltová zmes sa za pomoci navrhovaného podávača
dopravníkovým pásom dopraví ku váhe a za pomoci vzduchovej klapky premiestni priamo do
miešacieho zariadenia. Proces sušenia recyklátu v rotačnej bubnovej sušiami a obrev recyklám
odpadá. Další postup výroby asfaltovej zmesi prebieha rovnakým spósobom ako opri použití
všetkého nového kameniva.
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4. Zabezpečenie odbomej technickej kontroly na prevádzke zariadenia:
Výroba asfaltových zmesf a ovládanie jednotlivých zariadení celej obal‘ovacej súpravy je
riadené automatizovaným systémom z velína obsluhy. Samotná výroba zmesí móže prebiehat‘
bud‘ v režime dávkovania všetkých nových komponentov alebo v režime s pridávaním recyklátu.
Zariadenie si nevyžaduje žiadnu manuálnu obsluhu.
Zhodnocovaný odpad nie je klasifikovaný ako nebezpečný odpad a manipuláciou s ním
nehrozí nebezpečenstvo obrozenia životného prostredia alebo zdravia l‘udí. Taktiež nehrozí
žiadna havária, automatický systém riadenia zastaví celú obaľovaciu súpravu pri výskyte poruchy
ktorejkoľvek jej časti. Z vedených dóvodov nie je potrebné prijat‘ osobitné opatrenia pre prípad
výskytu havarijnej simácie.

5. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udel‘uje na dobu
určitú do 12. 04. 2021.
6. Podmienky vykonávania činnosti:
6.1. Prevádzkovatel‘ požiada v prípade akýchkol‘vek zmien súvisiacich s nakladaním s odpadmi
počas platnosti súhlasu o vydanie zmeny súhlasu v zmysle zákona o odpadoch.
6.2. Prevádzkovatel‘ je povinný mat‘ uzatvorené platné zmluvy na prípadné d‘alšie
nakladanie s predmetným odpadom.
6.3. Pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovatel‘ povinný
zabezpečit‘ zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov nachádzajúcich sa na uvedenej
prevádzke.
6.4. Tento súhlas nenahrádza súhlas podl‘a mých osobitných právnych predpisov (napr. podl‘a
vodného zákona, stavebného zákona, zákona o ochrane ovzdušia, zákona o ochrane zdravia
l‘udí apd.).
Odóvodnenie

Okresnému úradu Košice
okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa
23. 03. 2018 doručená žiadost‘ spoločnosti Inžinierske stavby, a. s., Košice, Priemyselná 6,
042 45 Košice, ICO: 31 651 402 o vydanie súhlasu na
prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podl‘a
97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre prevádzku:
Inžinierske stavby, a. s., Závod Cestné stavitel‘stvo, Obaľovacia súprava Trebejov, 044 81
Trebejov.
—

Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil žiadateľovi
listom č. OU-KS-OSZP-2018/005774-1 zo dňa 27. 03. 2018 začatie konania a zároveň listom
Č. OU-KS-OSZP-2018/005774 zo dňa 26. 03. 2018 vyzval Obec Trebejov, zastúpenú starostkou
ako účastníka konania podl‘a
113 ods. 4 zákona o odpadoch, aby v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia zaslala písomné vyj adrenie k predmetu konania. Obec Trebejov, zastúpená
starostkou sa k predmetnej veci v stanovenom termíne pfsomne nevyj adrila.
—

‚
CI
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Na základe predložených dokladov, miestneho šetrenia a ústneho poj ednávania, ktoré
sa uskutočnilo dňa 10. 04. 2018 Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
—

K žiadosti žiadatel‘ predložil:
1. Kópiu výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 240/V zo dňa 01. 02. 2018.
2. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov Obal‘ovacia súprava
Trebej ov.
3. Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov Obal‘ovacia súprava
Trebejov.
—

—

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiuje možné podat‘ odvolanie podl‘a 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto
rozhodnutia na Okresný úrad Košice okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova
13, 041 70 Košice.
—

Toto rozhodnutie možno preskúmat‘ súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Podl‘a položky 162 písm. c/ sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskoršfch právnych predpisov bol správny poplatok vo výške
11 EUR zaplatený potvrdením o úhrade správneho poplatku.

Doručí sa
1. Inžinierske stavby, a. s., Košice, Priemyseln6, 042 45 Košice
2. Obec Trebejov, zastúpená starostkou, 044 81 Trebejov

Na vedomie
SIZP Košice, lOH Rumanova 14, 040 53 Košice

jĺ?
Ing. Ol‘ga Kormošová
vedúca odboru

