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ROZIJODNUTIE

okľesný úrad Detva, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie, ako pľíslušný oľgán štátnej
spľávy v odpadovom hospodáľstve podľa $ 5 ods. I zákona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve
staľostlivosti o životné pľostľedie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších
pľedpisov a$ 3 ods.l písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. ootganizácii miestnej štátnej spľávy
aozmene adoplnení niektoľých zákonov, vznení neskorších predpisov a podľa $ 108 ods.l
písm. m) zákona NR SR č. 79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoľých
zákonov, v znení neskoľších pľedpisov na základe vykonaného správneho konania v súlade so
zákonom č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len,,správny
poriadok")

udel'uje súhlas
podl'a $ 97 ods. 1 písm. Í) zákona NR SR č.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektoľých zákonovo v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"),
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich prepľavY, ak nie je súčasťou súhlasu podľa
iných ustanovení tohto odseku, ato v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držíteľ odpadu ľočne
nakladá v súhrne s väčším množstvom ako l tona alebo ak prepľavca prepľavuje ročne väčšie
množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov pľe dľŽiteľa odpadov:

Bľantneľ Eko s.r.o.
Pestovatel'ská2
Bľatislava
821,04
51 240 998

zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 ( úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností
Rl aŽ Rl1)
zneškodňovanie odpadov činnosťou D9 (fyzikálno _
chemická úprava nešpecifikovaná v tejto pľílohe, pri ktorej
vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené
niektoľou z činností DI ažDl2
pľeprava nebezpečných odpadov v ľámci územnej
pôsobnosti okľesného úradu Detva (okľes Detva)
Bľantner Eko s.ľ.o., Stľedisko Hriňová _ neutľalizačná
a elektroflotačná stanica

do 01.06.2024Platnosť súhlasu:



Pľedmetom súhlasu sú nebezpečné odpaďy zatrieďené v zmysle vyhlášky vŽp sn
č.36512015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov' v znení neskoľších pľedpisov ( ďalej len
Katalóg odpadov):
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Dľuh
odpadu

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky' ktoré
obsahujú oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

odpady inak nešpecifikované

iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny

iné organické rozpúšťadlá, pľemývacie kvapaliny a matečné
lúhy

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

vodné premývacie kvapaliny amatečné lúhy
vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy
vodné pľemývacie kvapaliny a matečné lúhy

odpady inak nešpecifikované
iné destilačné zvyšky a ľeakčné splodiny

iné organické ľozpúšť adlá, premývacie kvapaliny a matečné
lúhy

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy
ľoztoky a kyseliny, napľ. kontaktná kyselina
odpady inak nešpeciÍikované
odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy
odpady inak nešpecifikované
odpady obsahujúce iné ťažké kovy
odpady inak nešpecifikované
tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 0603 1 1 a 0603 1 3

tuhé soli arcztoky obsahujúce ťažké kovy
tuhé soli aroztoky obsahujúce kyanidy
odpady inak nešpecifi kované

ine zásady

hydroxid sodný a hydroxid draselný

hydľoxid amónny

hydľoxid vápenatý

odpady inak nešpecifikované
iné kyseliny
kyselina dusičná a kyselina dusitá

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

kyselina fluoľovodíková
kyselina chlorovodíková
kyselina sírová a kyselina siričitá
ropné látky obsahujúce kyseliny

Názov odpadu
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Spôsob
nakladania



D9

D9
D9, Rl2
D9, R12
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, RI2

D9
D9, R12
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2

D9
D9
D9

D9, R12

D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2
D9, Rl2

D9, Rl2

D9, Rl2

D9

D9

D9, Rl2
D9

D9, Rl2
D9

D9, R12

(1..I)

(t {)

CN)
(f{)

(l'ĺ)

G\r)

(1.{)

CN)

CN)

CN)

CN)
(N)
(N)
(l {)

(t {)

(N)

G'{)

CN)
(N)

(N)
(N)

(1,{)

0'{)
(N)
(N)

(N)

G.{)

G'r)

CN)
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vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidla alebo tesniace
mateľiály, ktoľé obsahujú oľganické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpečné látky
roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov
kyselina sírová
odpady zupravy chladiacej vody obsahujúce olej
odpady zilpravy chladiacej vody obsahujúce olej
odpady zilpravy chladiacej vody obsahujúce olej
odpady z'úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
odpady inak nešpecif,rkované

odpady zilptavy chladiacej vody obsahujúce olej
odpady ztlpravy chladiacej vody obsahujúce olej
kyslé moriace roztoky
kyseliny inak nešpecifi kované

alkalické moriace ľoztoky
vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
odpady z odmasťovania obsahuj úce nebezpečn é látky
odpady Z pľocesov hydľometalurgie medi obsahujúce
nebezpečné látky
rczné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
vodné pracie kvapaliny
odpady z odmasťovania paľou

nechlóľované emulzie
olej z odlučovačov oleja zvoďy
voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja zvody
kaly alebo emulzie z odsoľovacichzaríaďeni
iné emulzie
odpady inak nešpecifikované
laboratóľne chemikálie pozostávaj úce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí
laboratórnych chemikálií
vyľadené anoľganické chemikálie pozostáv ajice z
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
vyľadené oľganické chemikálie pozostávajúce z
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
oddelene zbtomaŽďovaý elektľolyt
akumulátoľov

zbatérií a

chrómany, napr. chľóman draselný, dvojchľóman draselný
alebo sodný
peľoxidy, napr. peľoxid vodíka
oxiduj úce látky inak nešpecifikované
vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
vo dné koncentráty obs ahuj úce nebezpečné l átky
chemikálie pozo stávaj uce z neb ezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
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zásady

kyseliny
odpady inak nešpecifikované
odpady z čistenia paliva zásadami
vodné kvapalné odpady
kvapalné hoľľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky

ľopné látky a koncentráty zo separácie [separačných
procesov)

chemikálie pozo stávaj uce z neb ezpečných látok alebo

obsahujúce nebezpečné látky

chemikálie iné ako uvedené v 180106
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D9, Rl2
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D9, Rl2
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(N) - nebezpečný odpad

Maximálne množstvo nebezpečného odpadu, s ktolým sa bude nakladat'43 200'0 t/rok.

Spôsob pľepravy nebezpečných odpadov

Pľeprava nebezpečných odpadov bude realizovaná cestnou dopravou. odpady sa budú
prepravovať od pôvodcu v okĺese Detva, na vodnú stavbu v stľedisku Hľiňová pre ich
zhodnotenie, prípadne zneškodnenie.

Spôsob zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov

Nebezpečné odpady budú zhodnocované činnosťou R12 (úpľava odpadov uľčených na
spracovanie niektorou z činností R1 až R11) a zneškodňované činnost'ou D9 (fyzikálno _
chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pľi ktoľej vznikaju zlúčeniny alebo zmesi,
ktoľé sú zneškodnené niektorou z činností Dl aŽ DI2) na vodnej stavbe v zmysle platného
zákonao vodách azákonao odpadoch.

V elektľoflotačnej stanici sa zneškodňujú znehodnotené odmasťovacie ľoztoky, emulzie,
oplachové vody z odmasťovania, aIe aj iné zaolejované vody a odpady, ktoľé je možĺé na
elektľofl otačnej stanici upravovať.

Samotná technológia čistenia, ľesp. úpĺavy je zaloŽená na pľincípe mechanického,
chemického a elektrochemického odlučovania mechanického a oľganického znečistenia vody,
ktoľé je automaticky ľiadené.

odpadové vody s obsahom ľopných látok pricháďzajirce do elektľoflotačnej stanice sa
privádzajiĺ cestnou dopravoľ (cisternou MAN) a akumulujú v troch podzemných nádržiach
o celkovom objeme 100 m'. Voľné tuky a oleje vylúčené na hladinu nádrže sú zbeľané
zaríaďením Sandvik - skimeľ do 200 l sudov alebo 1000 l kontajneľov. odtiaľ sú odpady
pľečerpávané tromi čeľpadlami na chemickú pľedúpľavu, vyvločkovanie (koaguláciu), ktoľá sa
vykonáva v dvoch reaktoľoch, kde sa dávkujú chemikálie. Takto pľedupravené odpadové vody
sa d ďalšej časti rovnomerne rozdelia po dĺzke elektroflotačnej vane avstupujú do flotačného
pľiestoľu. Tu dochádza k oddeleniu kalu od vody pomocou elektrolýzy na elektródach'
odpadová voda s vyvločkovaným kalom obohatená o plynové bubliny z elektrolýzy pľeteká do
ukľudňujúceho pľiestoľu, kde sa vyplavuje kal na povrch. Vyčistená voda preteká cez pľelivovú
hľanu do ďalšieho reaktora, kde dochádza k oxidácii dusitanov pridaním kyseliny sírovej
a v ďalšom ľeaktore pridaním chlóľňanu sodného. Výstupné pH sa dosahuje automatickým
pľidaním hydroxidu sodného podľa zistenej pH vyčistenej vody.

Kal je automaticky odsávaný podtlakom s následným odlúčením vzduchu. Tento kal je
zhromažďovaný v suteréne v zbernej náďrži, odkiaľ je čerpaný do kalolisu.

V neutľalizačnej časti sú upľavované oplachové vody a koncentráty s obsahom
šesťmocného chľómu, kyanidov a alkalicko-kyslej povahy, odpadové kyseliny a hydľoxidy'
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Neutralizačná stanica je vybavená kompletným zneškodňovacím zariadením pre zneškodňovanie
oplachových vôd a diskontinuálne zneškodňovanie koncentľátov.
Dispozične je riešená na bloky podľa chaľakteľu odpadových vôd:

zneškodňovací blok na zneškodnenie - ľedukciu odpadových vôd a koncentľátov s obsahom
Cľ6* so zásobnými vaňami dávkovacích ľoztokov HzSo+ a NazSo:,
zneškodňovací blok na odpadové vody a koncentráty s obsahom CN- so zásobnými vaňami
dávkovacích roztokov NaoH a NaClo
zneškodňovací blok na odpadové vody kyslé alebo alkalické so zásobnými vaňami
dávkovacích ľoztokov HzSoq a NaoH'

Tieto tľi bloky končia v spoločnej ľeakčnej vani, kde sa doupravuje pH a v sedimentačnej vani,
kde sa sedimentáciou oddelí kal od vyčistenej vody. Vysedimentovaný kal je zhľomažďovaný
v suteľéne zbeľnej náďtŽe, odkiaľje čeľpaný do kalolisu.

Technické požiadavky pľevádzky zaľiadenia a bezpečnostné opatrenia pľi pľevádzke
zariadenia

Nakladanie odpadov drŽiteľom odpadov môŽe vykonávat' len poverená osoba,
oboznámená s podmienkami bezpečnosti a ochĺany zdtavia pri práci a poučená o tom ako
postupovať v prípade poŽiaľu alebo úniku látok do životného prostľedia. Pri prevádzke
zariadenia sú zamestnanci povinní dodržiavat' schválený prevádzkový poľiadok zaríadenia.
Prevádzka musí bý vybavená materiálmi a pomôckami na likvidovanie havaľijného stavu, ako
aj prostľiedkami poŽiaľnej ochľany a pľvej pomoci. Pľi nakladaní s odpadmi sú pľacovníci
povinní používať osobné ochľanné pomôcky.

Podmienky súhlasu:

1. Pľi nakladaní s nebezpečným odpadom dodľŽiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona
o odpadoch, ustanovenia vyhlášky MŽP SRč.371/20I5Z. Z. ovykonaní niekto4ých
ustanovení zákona oodpadoch, vzneni neskorších pľedpisov avyhlášky č.36612015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení neskoľších pľedpisov (najmä
vedenie evidencie o druhu a mnoŽstve odovzdávaných odpadov s uvedením účelu ich
využitia a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem).

2. Pľiestory, v ktoľých sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi prevádzkovať tak, aby
nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné pľostľedie, k poškodzovaniu hmotného
majetku, k požiaľu, anajmäk styku s horľavinami.

3. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi musia bý'dodľžané všeobecné predpisy týkajúce sa
technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení, a to tak vo vzťahu k ochĺane zdravia,
ako aj životného pľostľedia.

4. Prepľavu nebezpečných odpadov zabezpepit' v súlade so zákonom o odpadoch aprepľavu
vykonávať dopravnými pľostriedkämi, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných
pľávnych predpisov opľepľave'nebezpečnýclq vecí vrátane vyhlášky oEuľópskej dohode
o medzinárodnej cestnej prepľave nebezpečnýoh vecÍ (ARD).

5. Pľi prepľave musia bý' nebezpečné odpadý vhodne zabalené a ľiadne označ,ené podľa
osobitného pľedpisu.

6. Pľi pľeprave nebezpečných odpadov musí bý súčasťou sprievodných dokladov aj
sprievodný list, identifikačný list nebezpečnéhó odpadu a opatrenia pľe prípad havárie.

7. Dodržiavať ,,opatrenia pre prípad havaľie pri nakladaní s nebezpečným odpadom"
vypracovaný vzmysle $ 25 písm. e) vyhlášky MŽp SRč.371/2OI5Z. z. ovykonaní
niektoľých ustanovení zákona o odpadoch, v zneni ne skoľších pľedpi sov.



Rozhodnutie č.i. : oU-DT_0SZP-20 l9l000626/RoJ

odôvodnenie

Spoločnosť Bľantneľ Eko s'r.o., Pestovateľská 2, 82I 04 Bľatislava gČo s I 240 998) podala
ďŕn 13.06.2019 na okľesný :úrad Detva, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie, žiadosť
o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravY, ak pôvodca
odpadu alebo dľžiteľ odpadu ročne nakladá v súhĺne s väčším mnoŽstvom ako 1 tona alebo ak
prepravca prepravuje ľočne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov pre držiteľa
odpadov podľa $ 97 ods. l písm. f zŕkona o odpadoch, s miestom nakladania s nebezpečnými
odpadmi _ Bľantner Eko s.r.o. stredisko Hriňová - neutľalizačná a elektroflotačná stanica'

Spľávny orgán upustil od ústneho pojednávania nakoľko je účastníkom konania len
žiadateľ a Žiadosť obsahuje všetky náleŽitosti, potľebné pľe vydanie súhlasu na zhĺomažďovanie
nebezpečných odpadov upôvodcu odpadu. Spľávny oľgán v plnom rozsahu žiadateľovi
vyhovuje.

K žiadosti žiadateľ pľedloŽil: splnomocnenie o zastupovaní; zoznam druhov
nebezpečných odpadov, ktoľé sa budú z|lľomažďovď; miesto a spôsob nakladania
s nebezpečnými odpadmi; opatľenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom;
zmluvu o odbere nebezpečných odpadov so spoločnosťou opľávnenou nakladať s odpadmi. Na
základe zákona č,.I77l20l8 Z' z. si správny oľgán overil výpis z obchodného ľegistľa' Žiaďosť
obsahuje všetky náležitosti $ 24 vyhlášky č. 37Il20I5 Z' z. o vykonaní niektorých ustanovení
zákoĺa o odpadoch v zneni neskorších pľedpisov.

okľesný úrad Detva, odbor staľostlivosti o životné pľostľedie, ako pľíslušný organ štátnej
spľávy v odpadovom hospodáľstve, pľeskúmal žiadosť v zmysle zákona o odpadoch,
v súlade so zákonom o spľávnom poľiadku, nazák|ade predloŽených dokladov nezistil dôvody,
ktoľé by bľánili vydaniu ľozhodnutia a rozhoďol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
ľozhodnutia.

V súlade so zákonom NR SR č. I45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších pľedpisov, za vydanie ĺozhodnutia bol vybľaný spľávny poplatok v sume 11'0 €,
podľa položky 162 písm. f;, foľmou potvrdenia o úhĺade spľávneho poplatku.

Poučenie:
Pľoti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 zakona

č.71167 Zb. o spľávnom konaní vznení neskorších pľedpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia, podaním na okľesný úrad Detva, odboľ staľostlivosti o životné prostľedie,
Tajovského 146219, Detva. Toto rozhodnutie je moŽné preskúmať súdom.

RNDľ. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Doručuje sa:
o Brantner Eko s.ľ.o.' Pestovateľská2,82I 04 Bratislava
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