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Číslo spisu
OU-ZH-OSZP-2020/002083-012

Vybavuje

04. 03. 2020

ROZHODNUTIE
o povolení užívania vodnej stavby

Popis konania / Účastníci konania
vodoprávne konanie vo veci vydania rozhodnutia o uvedení vodnej stavby do užívania podľa § 26 ods. 3 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
v platnom znení (ďalej len vodný zákon) v spojení s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“)

1. monea coin technology, s.r.o., Československej armády 232/99, 967 01 Kremnica
2. Ing. František Víťazka – STAVIT, Inžiniersko – architektonické služby, Ul. Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Mincovňa Kremnica, š.p., Štefánikovo nám. 25/24, 967 15 Kremnica

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 vodného
zákona príslušným orgánom štátnej vodnej správy a špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb
podľa § 61 písm. c) vodného zákona, v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti, vykonaného konania a predložených
dokladov takto

rozhodol :

stavebníkovi: monea coin technology s.r.o., Československej armády 232/99, 967 01 Kremnica
IČO: 47 996 269

povoľuje

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“)

trvale užívať vodnú stavbu:
SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd
PJ 10.02 Zneškodňovacia stanica
PJ 10.04 Prevádzkové potrubie
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ktorá sa realizovala v rámci stavby „Linka na galvanické pokovovanie – monea coin technology, s.r.o.“ v jestvujúcom
priemyselnom areáli Mincovne Kremnica, š.p., Štefánikovo nám. 25/24, 967 15 Kremnica
na pozemkoch parcela CKN 1177/2, 1177/3 a 1177/19
v katastrálnom území: Kremnica

a bola vybudovaná podľa rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-ZH-OSZP-000142-016/2018-B zo dňa 16.01.2018, právoplatným dňa 19.02.2018 a za podmienok uvedených
v tomto rozhodnutí.

Podmienky pre trvalé užívanie stavby:
1. Povolenie na užívanie vodnej stavby sa vzťahuje na „SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd“, „PJ
10.02 Zneškodňovacia stanica“ a „PJ 10.04 Prevádzkové potrubie“, ktoré sa realizovali v rámci stavby „Linka na
galvanické pokovovanie – monea coin technology, s.r.o.“ v jestvujúcom priemyselnom areáli Mincovne Kremnica,
š.p., Štefánikovo nám. 25/24, 967 15 Kremnica - Nový závod na pozemkoch parcela CKN 1177/2, 1177/3 a 1177/19
v katastrálnom území Kremnica.
2. Vlastník vodnej stavby : monea coin technology s.r.o., Československej armády 232/99, 967 01 Kremnica
3. Prevádzkovateľ vodnej stavby : monea coin technology s.r.o., Československej armády 232/99, 967 01 Kremnica
4. Vodná stavba bude slúžiť na prečistenie priemyselných odpadových vôd a akumuláciu destilátu a koncentrátu v
akumulačných nádržiach.
5. Čistiace procesy v zariadení musia byť zabehnuté pod odborným dohľadom dodávateľa zariadenia.
6. Vodnú stavbu prevádzkovať podľa Návodu na obsluhu od dodávateľa technológie čistenia, schváleného
vlastníkom vodnej stavby monea coin technology s.r.o. Kremnica, prevádzkového poriadku a to osobami
zaškolenými dodávateľom technológie čistenia. Návod na obsluhu aktualizovať na podmienky a povinnosti
vyplývajúce z tohto rozhodnutia, a to do 60 dni od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. So znečisťujúcimi látkami v prevádzke zaobchádzať v súlade s § 39 vodného zákona.
8. Neprípustné je vypúšťanie koncentrátu a destilátu do areálovej kanalizácie a následne z nej do verejnej kanalizácie.
Pokiaľ existuje technická možnosť takéhoto vypúšťania, tak ju znefunkčniť, a to do 15 dní od právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
9. V prípade, že sa v budúcnosti producent rozhodne zmeniť spôsob nakladania s destilátom (vypúšťať ho do
areálovej kanalizácie), je potrebné vopred požiadať o stanovisko k takémuto nakladaniu s ním, a to orgán štátnej
vodnej správy a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. K žiadosti o stanovisko je nevyhnutné predložiť rozbory
kvality destilátu v rozsahu ukazovateľov pre charakter výroby podľa prílohy č. 6 Nariadenia vlády SR č. 269/2010
Z.z., ktorým sa ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len nariadenie vlády), časť
B. typ výroby 5.2. Povrchová úprava kovov a plastov; množstvo vypúšťaných vôd; spôsob vypúšťania (technické
riešenie ) a režim vypúšťania takýchto odpadových vôd.
10. Pri stáčaní koncentrátu do autocisterny uzavrieť prívod do dažďovej kanalizácie z plochy stáčania a v prípade
úniku koncentrátu, zabezpečiť oplach miesta stáčania a koncentrát odviesť naspäť do havarijnej nádrže koncentrátu,
mimo kanalizačného potrubia (regulácia pomocou uzáveru).
11. Prebytočný destilát likvidovať odvozom cisternou, tak ako aj koncentrát.
12. Podzemné vody zo studne v prípade potreby odčerpávať do verejnej kanalizácie.
13. Stavba bude užívaná len na účel pre ktorý bola určená kolaudačným rozhodnutím.
14. Stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických
závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
15. Zabezpečiť pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov ako
aj príslušných STN.
16. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po
celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi.
17. Počas prevádzky vodnej stavby vykonávať pravidelnú kontrolu jej technického stavu v zmysle prevádzkového
poriadku.
18. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú možné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý
o nich rozhodne.
19. V prípade, ak dôjde v podniku k vzniku prítomnosti jednej alebo viacerých nebezpečných látok v zmysle § 2
písm. f) zákona o prevencii ZPH a tieto nebezpečné látky budú prítomné v množstvách, ktoré sú rovnaké alebo
väčšie ako prahové množstvá uvedené v prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č.1 zákona o prevencii
ZPH alebo ktorýkoľvek zo súčtov pomerných množstiev dvoch alebo viacerých nebezpečných látok prítomných v
podniku na posúdenie nebezpečnosti pre zdravie, fyzikálnej nebezpečnosti a nebezpečnosti pre životné prostredie
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v zmysle bodu 4. poznámky k prílohe č. 1 zákona o prevencii ZPH bude väčší alebo rovný 1, je prevádzkovateľ
podniku povinný podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o prevencii ZPH zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť
oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo do kategórie B podľa § 5 zákona o prevencii ZPH a splniť
ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 4 ods. 2 a ods. 3 a ďalších ustanovení zákona o prevencii ZPH.
20. Chemické faktory v pracovnom prostredí nesmú prekračovať najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL)
plynov, pár, aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší, ktoré sú stanovené v NV SR č.
355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v
znení neskorších noviel, nakoľko v navrhovanom procese výroby sa nebezpečné chemické látky budú používať.
21. Manipuláciu s toxickými látkami a zmesami vykonávať odborne spôsobilou osobou v zmysle § 15 a § 16 zákona
č. 355/2007 Z.z.
22. Zabezpečiť také podmienky práce a pracovného prostredia, ktoré budú v súlade s ustanoveniami NV SR č.
391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
23. Zabezpečiť také podmienky práce a pracovného prostredia, ktoré budú v súlade s ustanoveniami NV SR č.
281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.
24. S použitými obalmi zo znečisťujúcich látok zaobchádzať ako so znečisťujúcimi látkami.
25. Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť RUVZ na posúdenie návrh na uvedenie priestorov do
prevádzky, vrátane návrhu na schválenie prevádzkového poriadku podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z.
26. Akékoľvek zmeny oproti uvedenému technologickému zariadeniu môžu byť realizované len po opätovnom
odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
27. Súhlas sa vydáva za podmienky, že malý zdroj znečisťovania ovzdušia bude prevádzkovaný v súlade s pokynmi
na prevádzkovanie zariadenia vydaným výrobcom.

Navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny
poplatok vo výške 120,- €.

Odôvodnenie

Monea coin technology s.r.o., Československej armády 232/99, 967 01 Kremnica, IČO 47 996 269, zastúpená na
základe splnomocnenia Ing. Františkom Víťazkom – STAVIT, Inžiniersko – architektonické služby, Ul. Krížna
12, 965 01 Žiar nad Hronom, požiadala listom doručeným dňa 20.01.2020 Okresný úrad Žiar nad Hronom,
odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu - objekty
„SO 02 Čistiareň priemyselných odpadových vôd“, „PJ 10.02 Zneškodňovacia stanica“ a „PJ 10.04 Prevádzkové
potrubie“, ktoré sa mali realizovať v rámci stavby „Linka na galvanické pokovovanie – monea coin technology,
s.r.o.“ v jestvujúcom priemyselnom areáli Mincovne Kremnica, š.p., Štefánikovo nám., 25/24, 967 15 Kremnica na
pozemkoch parcela CKN 1177/2, 1177/3 a 1177/19 v k.ú. Kremnica. Investorom stavby je monea coin technology,
s.r.o., ČSA 232/99, 967 01 Kremnica. Projektovú dokumentáciu vypracoval STAVIT, Inžiniersko – architektonické
služby, Žiar nad Hronom, zodpovedný projektant Ing. František Víťazka v mesiaci august 2017. Správny poplatok
v hodnote 120 eur bol uhradený dňa 28.01.2020.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000142-016/2018-B zo dňa 16.01.2018. Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.02.2018.

Stavba „Linka na galvanické pokovovanie“, bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), ktoré vykonal
Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica pre žiadateľa Amera Slovakia Kremnica, s.r.o. Obvodný
úrad životného prostredia Banská Štiavnica ukončil proces posudzovania vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho
konania pod č.s. B/2013/00538/ZC-HR zo dňa 22.08.2013 s tým, že predmetná činnosť sa nebude posudzovať podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie je zverejnené na stránke www.enviroportal.sk.
Z predchádzajúcich konaní tunajšieho úradu je známe, že podnik Amera Slovakia Kremnica, s.r.o., bol odpredaný
a vlastnícke právo k podniku prešlo na MS Productions, s.r.o. Podľa výpisu z obchodného registra firma MS
Productions, s.r.o. zmenila názov na monea coin technology s.r.o., a to od 29.5.2015. So zreteľom na uvedené tunajší
úrad listom č. OU-ZH-OSZP-2020/002083 zo dňa 03.02.2020 požiadal príslušný orgán posudzovania vplyvov na
životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.
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Tunajší úrad listom č. OU-ZH-OSZP-2020/002083 zo dňa 03.02.2020 oznámil začatie vodoprávneho konania a
súčasne k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.02.2020. V
oznámení o začatí konania bola žiadosť a predmet konania popísaný a účastníci konania ako aj dotknuté orgány
boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, lebo inak nebudú
brané na zreteľ. Stavebník bol vyzvaný, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil potrebné podklady.

Špeciálny stavebný úrad prerokoval návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ústnom pojednávaní spojenom
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 19.02.2020. Neúčasť na ústnom pojednávaní ospravedlnili zástupca
Inšpektorátu práce Banská Bystrica a OR HaZZ v Žiari nad Hronom. Na ústnom pojednávaní boli prítomní
oboznámení s predmetom konania a obsahom predložených podkladov. Predmetom projektovej dokumentácie
bol návrh stavebných úprav jestvujúceho objektu pre osadenie nového technologického zariadenia – vákuového
destilačného zariadenia VACUDEST L 6.000 XT a súvisiacich pomocných technologických zariadení. Navrhované
stavebné úpravy zabezpečia využitie jestvujúcich nádrží pre technologický proces, ktoré sú toho času súčasťou
existujúcej čistiarne odpadových vôd. Vodná stavba je navrhnutá v rámci návrhu linky na galvanické pokovovanie,
kde sa bude chemicky upravovať povrch vyrobených kovových mincí. Vybudovaním novej technológie čistenia
priemyselných odpadových vôd sa zabezpečí uzavretý systém bez vypúšťania priemyselných odpadových vôd do
verejnej kanalizácie. Skonštatované bolo, že dňa 18.02.2020 bolo doručené záväzné stanovisko Okresného úradu
Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2020/002848 zo dňa 17.02.2020
vydané podľa § 38 ods. 4 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uvedené bolo, že stavba
je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie až na to, že pri realizácii stavby došlo k zmene dispozičného
usporiadania jednotlivých častí zariadenia v miestnosti č. 201 a v doplnení nádrže na koncentrát (3/1.4) s objemom
5 m3 do systému čistenia. Stavebník na ústnom pojednávaní predložil projektovú dokumentáciu stavby schválenú
vo vodoprávnom konaní; právoplatné stavebné rozhodnutie, stavebný denník, návod na obsluhu a prevádzkový
poriadok (k nahliadnutiu); protokoly o skúške tesnosti nádrží pre zachytávanie a zhromažďovanie nebezpečných
látok (3x); certifikát č. 161/16/11 – osvedčenie pre Ing. Júliusa Šályho na vykonávanie skúšok; protokoly o skúške
tesnosti nádrží v objekte (2x); protokol o vodotesnosti plastových nádrží; osvedčenie o odbornej spôsobilosti
k aplikácii hydroizolačnými fóliami systémov Fatrapol; zoznam odchýlok voči projektu pre stavebné povolenie
a dispozíciu skutočného vyhotovenia stavby; doklad o zaškolení obsluhy zariadenia; súhlas mesta Kremnica
na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia č. OMZ2018/00961 zo dňa
16.11.2018; zmluva o poskytovaní služieb č. 01/09/2015 a Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb č. 01/09/2015
spoločnosťou ENVIROSAN spol. s r.o.; vyhlásenia o zhode; správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia; zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; protokol o prevedení tlakovej skúške rozvodov;
záväzné stanovisko RUVZ v Žiari n ad Hronom č. L/2020/00273-3 zo dňa 17.02.2020. Zároveň bolo stavebníkom
uvedené, že stále je v platnosti zmluva uzatvorená s ENVIROSAN spol. s r.o., Slovenská Ľupča na likvidáciu
odpadu. Žiadateľ má rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 3858-16824/42/2019/Pav zo dňa
06.05.2019 schválený „havarijný plán“. Na ústnom pojednávaní bolo prerokované, že ak sa v budúcnosti rozhodne
spoločnosť zmeniť spôsob nakladania s destilátom (vypúšťať ho do areálovej kanalizácie), je potrebné vopred
požiadať o stanovisko k takémuto nakladaniu s ním, a to orgán štátnej vodnej správy a aj prevádzkovateľa verejnej
kanalizácie. Keďže nie je známa kvalita destilátu, k žiadosti o stanovisko je nevyhnutné predložiť rozbory destilátu
v rozsahu ukazovateľov pre charakter výroby podľa prílohy č. 6 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým
sa ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len nariadenie vlády), časť B. typ
výroby 5.2. Povrchová úprava kovov a plastov; množstvo vypúšťaných vôd; spôsob ich vypúšťania (technické
riešenie ) a režim vypúšťania takýchto odpadových vôd. Na zmeny v realizácii stavby sa nevyžaduje osobitné
konanie a boli prerokované v kolaudačnom konaní. Zmenou v realizácii stavby neboli ohrozené záujmy spoločnosti
alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a dotknutých orgánov.
So zreteľom na priebeh ústneho pojednávania, predložené podklady a platnú legislatívu bolo skonštatované, že
realizovanú vodnú stavbu je možné po doplnení stanoviska Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uviesť do trvalej prevádzky. Prerokované boli
podmienky pre trvalé užívanie stavby. Z priebehu ústneho pojednávania je vyhotovený protokol.

Dňa 02.03.2020 bolo doručené vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné
prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-002245-2/2020 zo dňa 24.02.2020.

Na základe zistených skutočností, súhlasných stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov a predložených
dokladov orgán štátnej vodnej správy skonštatoval, že nie sú závažné nedostatky, ktoré by bránili uvedeniu vodnej
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stavby do trvalej prevádzky. Jej užívaním nebude ohrozený verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia.
Podľa predložených dokladov stavba je bez závad a spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy
vyhovel žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 správneho poriadku právo podať odvolanie. Odvolanie
sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad
Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Doručuje sa
podľa rozdeľovníka

Doručuje sa na Okresnom úrade Žiar nad Hronom podľa rozdeľovníka:
- odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán odpadového hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01
Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán posudzovania vplyvov, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar
nad Hronom

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Doručuje sa

STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o.
Krížna 12 795
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

monea coin technology s.r.o.
ČSA 232/99
967 01 Kremnica
Slovenská republika

MINCOVŇA Kremnica
Štefánikovo námestie 25 24
967 01 Kremnica
Slovenská republika
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Na vedomie
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1
ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 1
Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica 1
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica 5
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0009231/2020

Vec: Kolaudačného rozhodnutia

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 10.03.2020  
15:13 Berkeš Dušan, Ing. vedúci OU-ZH-

OSZP vedúci odboru Nie   
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