Zverejnenie informácií
podľa ustanovení § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov
Preskúmanie a zmena súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie
Číslo
OU-BB-OSZP2-2021/002534
Navrhovateľ
GEOFARMA s.r.o., so sídlom Tuhár č. 182, PSČ 985 12, IČO: 47 256 494
Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení

1. Na povrchovú úpravu terénu sa môže použiť výlučne inertný odpad [§ 2 ods. 2 vyhlášky
MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej
len „vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z.“)], okrem inertných stavebných odpadov
a odpadov z demolácií (§77 ods. 1 zákona o odpadoch), ktoré je možné vzhľadom na ich
pôvod a zloženie zhodnotiť recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie.
2. Pred použitím odpadov na povrchovú úpravu terénu, ktorou je likvidácia lomu je
potrebné vykonať jeho testovanie s cieľom overiť, či tento odpad spĺňa limitné hodnoty
ustanovené v osobitnom predpise [ bod 1.2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES
z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na
skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES a bod 2.1.2 prílohy
k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES (ďalej len „rozhodnutie Rady č. 2003/33/ES z 19.
decembra 2002)]. Takýto odpad sa na povrchovú úpravu terénu môže použiť až na
základe výsledkov testovania, ktoré preukážu, že ide o inertný odpad.
3. Pri preberaní odpadov, ktoré budú využívané na povrchovú úpravu terénu dodržiavať
ustanovenia § 9 ods. 1 až 4 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.
z.“). Odpad možno prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží
prevádzkovateľovi lomu doklad o množstve a druhu dodaného odpadu. Pri jednorazovej
dodávke odpadu alebo prvej dodávke odpadu z opakovaných dodávok odpadu musí
dodávateľ odpadu predložiť prevádzkovateľovi lomu základný popis odpadu, ktorý
obsahuje:
a) identifikačné údaje dodávateľa odpadu (názov, sídlo, adresa, IČO);
b) názov, adresa prevádzky, kde odpad vznikol;
c) názov druhu odpadu, katalógové číslo, kategóriu odpadu (v zmysle udeleného súhlasu
na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu);
d) popis vzniku odpadu;
e) fyzikálne vlastnosti odpadu (konzistencia, farba, zápach a pod.);
f) protokol o odbere vzorky odpadu;
g) protokol o skúške, v ktorom sú uvedené výsledky skúšok odobratej vzorky odpadu
a vyhlásenie súladu/ nesúladu výsledkov skúšok s požiadavkami pre uloženie odpadu
na skládku pre inertný odpad;
h) predpokladané množstvo odpadu v dodávke;
i) predpokladaná hmotnosť a počet dodávok odpadu zhodných vlastností;
j) predpokladané množstvo odpadu dodaného do lomu za rok;
k) čestné prehlásenie, že inertné stavebné odpady a odpady z demolácií (§ 77 ods. 1
zákona o odpadoch) nie je možné vzhľadom na ich pôvod a zloženie zhodnotiť

recyklovaním alebo prípravou na opätovné použitie;
l) meno, priezvisko, bydlisko, telefón, fax, e-mail a podpis osoby zodpovednej za
úplnosť, správnosť a pravdivosť informácií uvedených v základnom popise odpadu.
Pri opakovaných dodávkach odpadu môže byť základný popis odpadu nahradený
čestným prehlásením vlastníka odpadu, že dodávaný odpad zodpovedá svojim pôvodom
a vlastnosťami informáciám obsiahnutým v základnom popise odpadu, ktorý bol do lomu
doručený spolu s prvou dodávkou odpadu a všetky údaje v tomto čestnom prehlásení sú
úplné a pravdivé.
4. Pri dodávke odpadu skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov
a údajov v nich a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu; vykonať kontrolu
množstva dodaného odpadu; vykonať vizuálnu kontrolu dodávky odpadu s cieľom overiť
deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; podľa potreby zabezpečiť
kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť
deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; zaevidovať
prevzatý odpad. Prevádzkovateľ lomu potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu
s uvedením údajov podľa § 9 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z..
5. Je zakázané prevziať odpady, na ktoré nebol udelený súhlas na využívanie odpadov na
povrchovú úpravu terénu.
6. Uskutočniť technické opatrenia na zamedzenie vstupu motorových vozidiel a možnosti
navážania odpadov neoprávnenými osobami v priestore využívania odpadov na
povrchovú úpravu terénu.
7. S odpadmi vzniknutými pri realizácii činnosti (povrchovej úprave terénu) ďalej nakladať
v súlade so zákonom o odpadoch, ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať
cestou oprávnených zmluvných partnerov.
8. Nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku
znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín
a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na
krajinu alebo miesta osobitného významu [§ 12 ods.2 zákona o odpadoch].
9. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na
Evidenčnom liste odpadu v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška
MŽP SR č. 366/2015 Z. z.“) v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. f) zákona
o odpadoch.
10. Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a uchovávať ohlásené údaje v zmysle § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.

Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
-

Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia
Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné
stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dobyvanie-stavebneho-dekoracneho-kamena-na-loziskutuhar
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