
OKRESNÝ ÚRAD MARTIN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58  Martin____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-MT-OSZP-2021/009560-La

Martin
10. 08. 2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania
1) CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany
2) Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany

Výrok
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 1 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 podľa § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, pre pôvodcu, držiteľa odpadu

CHYŽBET SK, s.r.o.
Budovateľská 1234, 038 53 Turany
IČO: 36 789 097

udeľuje v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z.

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov –

– činnosťou R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.(***)
– činnosťou R 5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.(**)

– v zariadení technologickej linky pre úpravu štrkopieskov (rozdelenej na hrubú drviareň, jemnú drviareň, následne
s dopravou kameniva na skládky podľa frakcií), ktorej súčasťou sú:
- Čeľusťový drvič V7, typ: 1015
- Odrazový drvič tupouhlý Magoto 2000, typ: Impact 2100
- Vibračný triedič, typ: VTN (EDT) 1500/4000

v nasledovnom rozsahu:
1. V zariadení predmetnej technologickej linky na úpravu štrkopieskov bude z hľadiska prevádzkovania zariadenia
na zhodnocovanie odpadov nakladané s nasledovnými druhmi odpadov, zaradenými podľa vyhl. MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (pre určené odpady v kategórii: „O“ – ostatné odpady, t.j.
ktoré nie sú nebezpečné):
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Množstvo zhodnotených odpadov (upravených súvisiacimi činnosťami, recyklovateľných) predmetnom
technologickom linkovom zariadení sa predpokladá ročne v hodnote cca 2000 t/rok.

2. Miesto nakladania s odpadmi:
Súhlas sa vzťahuje na nakladanie s uvedeným druhom odpadu, ktorý bude zhodnocovaný (upravovaný, resp.
recyklovaný – pripravený za účelom recyklácie) vo vyššie uvedenej technologickej linke na úpravu štrkopieskov,
pozostávajúcej zo zariadení (drviče, triedič, viď. vyššie na str. 1), zároveň prevádzkovanej ako zariadenie na
zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľom spol. CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany (IČO:
36 789 097), v prevádzke žiadateľa na adrese v sídle firmy v k.ú. Turany.

3. Činnosti, ktoré sa povoľujú vykonávať pri nakladaní s odpadmi v zmysle prílohy č. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. (o
odpadoch), sú:

– R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.(***)
– R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.(**)
resp.:
– R13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).(****)
prípadne:
– Z – Zhromažďovanie odpadov (dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi)

4. Súhlas udelený na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v predmetnej technologickej linke na
úpravu štrkopieskov (prevádzkovateľa spol. CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany (IČO: 36 789
097) je časovo obmedzený, platí do 31.07.2026.

Po zmene prevádzkovateľa predmetného zariadenia, v prípade, že nový prevádzkovateľ bude mať iné identifikačné
údaje (IČO), ako je IČO prevádzkovateľa uvedené v tomto rozhodnutí, toto rozhodnutie stráca platnosť (okr. príp.
viď. § 114 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z.z.).

5. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
Činnosť zariadenia bude ukončená právoplatným rozhodnutím dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý je oprávnený
zastaviť alebo ukončiť prevádzku zariadenia, pokiaľ na to nastanú dôvody (viď. § 114 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z.).
Pozn.: - pred ukončením prevádzky spracovateľského (zhodnocovacieho) zariadenia je prevádzkovateľ povinný
všetky prevzaté odpady nachádzajúce sa v zariadení odovzdať na spracovanie oprávnenému subjektu,
- o ukončení činnosti v spracovateľskom (zhodnocovacom) zariadení prevádzkovateľ písomne informuje príslušný
orgán ŠS OH najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.

6. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
– Do zariadenia bude preberaný uvedený druh odpadu a úprava odpadu sa bude vykonávať na zariadení
technologickými postupmi v súlade s technickou dokumentáciou zariadenia a STN platnými pre jednotlivé druhy
prác.
– Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať postupy prác podľa dokumentácií pre
zariadenie; resp. Technologický reglement zariadenia na zhodnotenie odpadov.

7. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzkovaní zariadenia:
– Pri prevádzkovaní zariadenia musí obsluha dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré sú
všeobecne platné pre činnosti pri nakladaní s odpadmi a sú spracované v príslušnej vyššie uvedenej dokumentácii.
– Predmetné zariadenie na zhodnocovanie odpadov musí z hľadiska OH spĺňať kritériá podľa ust. § 6 (Označovanie
zariadenia na nakladanie s odpadmi) vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. zákona
o odpadoch.
– Obsluha zariadenia musí byť vopred riadne vyškolená a poučená o dodržiavaní bezpečnostných opatrení
a vybavená pracovnými odevmi, pomôckami a predmetmi potrebnými pri výkone pracovných činností pri
prevádzkovaní predmetného zariadenia.
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Ďalšie podmienky výkonu činnosti:
1) Pri nakladaní s určenými odpadmi dodržiavať všeobecné povinnosti (§ 12 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov), dodržiavať zákazy (§ 13 tohto zákona), dodržiavať povinnosti držiteľa
odpadu (§ 14 ods. 1 tohto zákona), dodržiavať povinnosti zberu a výkupu odpadu (§ 16 ods. 1 až 4 tohto zákona),
resp. ďalšie súvisiace ustanovenia podľa tohto zákona. Zhodnotené (upravené) odpady môžu byť spracované ďalšou
vlastnou výrobnou činnosťou, príp. môžu byť odovzdané len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa tohto
zákona.
2) V rozsahu primeranom prevádzke predmetného zberného a spracovateľského zariadenia plniť ďalšie povinnosti
podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, konkrétne
ust. § 6 (označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi), § 8 (zhromažďovanie odpadov), § 9 (preberanie odpadov
do zariadenia na nakladanie s odpadmi).
3) O množstvách a druhoch odpadov, s ktorými je nakladané, viesť a uchovávať príslušnú evidenciu v súlade s ust.
§ 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a ohlasovať údaje z
evidencie príslušnému orgánu ŠS OH a uchovávať ohlásené údaje v súlade s ust. § 3 tejto vyhlášky, ako aj viesť a
uchovávať v súlade s ust. § 10 tejto vyhlášky prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
4) Po zmene prevádzkových skutočností určeného zhodnocovacieho zariadenia informovať a preškoliť pracovníkov
zodpovedných za prevádzku a obsluhu zariadenia.

Všeobecné ustanovenia:
1) Prevádzkovateľ určeného zariadenia (resp. ním poverená osoba) je povinný prerokovať s tunajším orgánom štátnej
správy všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností rozhodujúcich pri udelení tohto súhlasu.
2) Tunajší orgán štátnej správy môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť (resp. súhlas podľa tohto zákona stráca
platnosť) v zmysle ustanov. § 114 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Predmetný súhlas nenahrádza vydanie iných súhlasov podľa iných dotknutých právnych predpisov.

Odôvodnenie
Žiadateľ spol. CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany (IČO: 36 789 097), listom podaným dňa
08.07.2021, požiadala Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (v
súvislosti so spracovaním odpadového betónu) v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s činnosťou technologickej linky pre úpravu štrkopieskov
(jej využitím pre úpravu, recykláciu odpadových betónov) v areáli firmy v k.ú. Turany, keď sa jedná z hľadiska
odpadového hospodárstva o činnosti – R12 – Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až
R11.(***) a – R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.(**), pričom uvedená linka
(s rozdelením na hrubú drviareň, jemnú drviareň, následne s dopravou kameniva na skládky podľa frakcií) pozostáva
zo zariadení: - Čeľusť. drvič V7, typ: 1015, - Odrazový drvič tupouhlý Magoto 2000, typ: Impact 2100, - Vibračný
triedič, typ: VTN (EDT) 1500/4000 atď.

Pri zostavení obsahu žiadosti vychádzal žiadateľ z príslušných ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, osobitne § 21. Súčasťou podania v prílohe boli
kópie podkladov: predchádzajúce rozhodnutie k veci. Súčasťou podania bolo ďalej potvrdenie o úhrade správneho
poplatku v hodnote 11 €,- v súlade s ust. podľa Čl. III (zák. č. 79/2015 Z.z.), keď sa zákon č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zmenil a doplnil - viď. 1. V prílohe časti X. Život. prostredie
pol. č. 162 v znení písm. „c)“, resp. v znení tejto položky ostal zachovaný.
Nakoľko účastníkom konania o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až w) je vždy aj obec, na
ktorej území sa činnosť vykonáva alebo zamýšľa vykonávať, alebo na ktorej území je zariadenie umiestnené alebo
sa zamýšľa umiestniť, na základe vyššie uvedeného, Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie,
ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiadal Mesto Turany o stanovisko, či s uvedenou
činnosťou na území mesta Turany súhlasí. Dňa 09.08.2021 obdržal Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o
životné prostredie jeho súhlasné stanovisko.

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva preskúmal doložené podklady podania, posúdil obsah žiadosti ako v súvislosti s ust. vyhl. MŽP SR č.
371/2015 Z.z. (vykonávací predpis k zákonu o odpadoch, § 21), tak osobitne s ust. § 113 ods. 8 zákona č. 79/2015
Z.z. (o odpadoch). Ďalej konzultoval so žiadateľom obsah žiadosti, resp. okolnosti súvisiace s predmetným podaním,



4 / 4

smerovaným k využitiu ako existujúcej technologickej linky, tak k recyklácii využiteľných betónových odpadov.
Orgán ŠS OH v Martine upustil od vykonania miestnej obhliadky, nakoľko sa jedná o existujúcu výrobnú prevádzku.
Správny orgán akceptoval rozsah, resp. obsah predmetného návrhu žiadateľa, pričom skonštatoval, že pristúpi k
vydaniu predmetného rozhodnutia (v zmysle ust. § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch) žiadateľovi.
Na základe uvedených skutočností správny orgán hodnotí podmienky pre prevádzkovanie predmetného
zhodnocovacieho zariadenia ako zosúladené s požiadavkami príslušnej legislatívy a preto v danej veci rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Martin,
odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný
riadny opravný prostriedok.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10116

Doručuje sa
CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53  Turany, Slovenská republika
Mesto Turany (OVM), Osloboditeľov 83, 038 53  Turany nad Váhom, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina 1


