
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Legionárska 5, 012 05  Žilina 

 

Číslo: 8729/77/2021-38256/2021/770010203/Z83                                           Žilina 12.10.2021 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 9 a § 10 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 § 

32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 

ods. 3 písm. c) bod 2. a 4. zákona o IPKZ a § 19  zákona o IPKZ, podľa zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom 

konaní“) 

mení  

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e  
 

č. 3574/2007/Jur/770010203  zo dňa 05.05.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností 

v prevádzke   

„OFZ, a.s. prevádzka Široká“ 
 

prevádzkovateľovi  

OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok    

 

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/ 

Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho neskorších zmien č. 2467-

10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č.753-9930/2015/Žer/770010203 

/Z40-SP  zo dňa 08.04.2015,  č. 1309-7049/ 2016/Daň/770010203/Z41-KR  zo dňa 

01.03.2016, č. 1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP zo dňa 29.01.2016, č.2480-

24154/2016/Koz/770010203/Z43  zo  dňa  01.08.2016,  č.  3490-18777/2016/Daň/770010203 

/Z44-SP zo dňa  13.06.2016,  č. 7909-39639/2016/Daň/770010203/ Z45-SP zo dňa 

13.12.2016, č. 631-1024/2017/Daň/770010203/Z46-SP  zo  dňa  13.01.2017,  č.  8382-41841/ 

2016/Koz/770010203/Z47 zo dňa 23.01.2017, č. 62-51/2017/Pat/770010203/Z48 zo dňa 

20.01.2017, č.8400-41783/2016/Koz/770010203/Z49 zo dňa 05.01.2017, č. 99-136/2017/ 

Pat/770010203/Z50-SP zo dňa 24.01.2017, č. 83-4024/2018/Pat/770010203/Z51 zo dňa 

08.02.2018, č. 220-293/2018/Pat/770010203/Z52-SP  zo dňa 22.01.2018,  č. 329-31748/2018/ 

Pat/770010203/Z53 zo dňa 12.10.2018, č. 2767-5787/2018/Pat/770010203/Z54-SP  zo dňa 

13.03.2018, č. 4151-14515/2018/Pat/770010203/Z55 zo dňa 10.05.2018, č. 4151-19919/2018/ 

Pat/770010203/Z55 zo dňa 18.06.2018, č. 6356-8218/2018/Daň/770010203/Z56 zo dňa 

23.08.2018, č.6775-28943/2018/Pat/770010203/KR-Z52 zo dňa 03.09.2018, č. 1386-

1981/2019/Pat/770010203/Z58-SP  zo dňa, č. 05. 02. 20198580-43468/2018/Daň/770010203/ 

Z59 zo dňa 11.12.2018 a č. 8616-45092/2018/Pat/770010203/Z61 zo dňa 19.12.2018 č. 1333-

4863/2019/Daň/770010203/KR-Z44, 45    zo    dňa    04.02.2019,     č.    549-7618/2019/Kad/ 
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770010203/Z62-SP zo dňa 28.02.2019, č. 332-6807/2019/Mar/770010203/Z63 zo dňa 

26.02.2019, č. 3935-10401/2019/Šum/770010203/Z64-OdS zo dňa 01.04.2019, č. 4934-

18724/2019/Pat/770010203/Z65-SP zo dňa 21.06.2019, č. 5629-33866/2019/Kad/ 

770010203/Z66 zo dňa 17.09.2019, č. 7470-45578/2019/Koz/770010203/Z67 zo dňa 

04.12.2019, č. 7981-48014/2019/Koz/770010203/Z68 zo dňa 17.12.2019, č. 8152-

38704/2019/Šum/770010203/Z69-SP  zo  dňa  21.10.2019,  č.  965-2520/2020/Kli/770010203 

/Z70-SP zo dňa 29.01.2020, č. 10645-3845/2020/Koz/770010203/Z71 zo dňa 06.02.2020, č. 

3810/77/2020-9107/2020/770010203/Z72-SP zo dňa 16.03.2020,5765/77/2020-

27815/2020/770010203/Z77  zo  dňa  27.08.2020,   č.   9084/77/2020-42034/2020/770010203 

/Z78   zo  dňa   14. 12. 2020,  č.  9834/77/2020-45490/2020/770010203/Z79-SP zo dňa 

18.01.2021, č. 845/77/2021-13715/2021/770010203/Z80 zo dňa 28.04.2021, č. 1369/77/2021-

7152/2021/770010203/Z81 zo dňa 15.03.2021, č. 5562/77/2021-22636/2021/770010203/Z82 

zo dňa 02.07.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ 

nasledovne: 

 

a) 

Časť: 

Súčasťou konania je:  

(strana  2/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013 

v znení neskorších zmien) 

dopĺňa:  

 

Súčasťou konania je:   

- v oblasti odpadov: 

- konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov – „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických 

oblúkových pecí“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v nadväznosti 

na § 135f zákona o odpadoch,  

- konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných 

odpadov elektrická oblúková pec (ďalej len „EOP“) – „EOP 21, EOP 22, EOP 

23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin“ podľa § 3 ods. 3 

písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno c) zákona o odpadoch 

v nadväznosti na § 135f zákona o odpadoch,  

- konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie nebezpečných odpadov „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy 

elektrických oblúkových pecí“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, 

v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f zákona 

o odpadoch, 

- konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie ostatných odpadov „EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, 

EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f 

zákona o odpadoch. 
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b) 

Časť: 

I. Údaje o prevádzke. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, 

vody a pôdy v prevádzke. Odpadové hospodárstvo. 

(strana 35/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení  

v časti „Odpadové hospodárstvo“ tabuľku - zoznam nebezpečných odpadov nasledovne: 

 

Odpadové hospodárstvo 
 

V prevádzke môžu vznikať nasledovné nebezpečné odpady: 
 

Katal. č. 

odpadu 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

07 01 07 Destilačné zvyšky a reakčné halogénované splodiny N 

10 10 09 Prach z dymových filtrov obsahujúci nebezpečné látky N 

12 01 12 použité vosky a tuky N 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie 

oleje 

N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta  

14 06 03 iné rozpúšťadlá a ich zmesi N 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované  nebezpečnými látkami  
N 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 olejové filtre N 

16 01 13 brzdové kvapaliny  N 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné  časti, iné ako 

uvedené v 16 02 09 alebo 16 02 12 
N 

16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi 

laboratórnych chemikálií 

N 

16 06 01 odpadové olovené batérie N 

16 07 08 odpady obsahujúce olej N 

16 10 01 vodné, kvapalné odpady obsahujúce NL N 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné  látky N 

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

N 

19 08 13 kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných odpadových 

vôd 

N 
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20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky 

N 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné 

časti 

N 

 

c) 

II. Podmienky povolenia 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky 

(strana 39/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení podmienky A.3., A.3.1., A.3.2. nasledovne: 

 

A.3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky 

V prevádzke je povolené používať znečisťujúce látky (ďalej len „ZL“) uvedené v tabuľke č.1.  

 Tabuľka č.1 

Znečisťujúca látka Maximálne množstvá za rok 

motorová nafta – do autoparku a lokotraktora  

 

 

 

podľa potrieb výroby 

vzhľadom na povolenú 

kapacitu prevádzky 

 

benzín technický - čistenie 

chlórnan sodný – na úpravu pitnej vody 

mazacie tuky 

emulzíny H 

motorové, prevodové a hydraulické oleje 

transformátorový olej 

bezvodá upchávková hmota  

chemikálie používané v laboratóriu   

inhibítor korózie a stabilizátor tvrdosti 

 

A.3.1.  Jednotlivé ZL je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú 

menej škodlivé ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. 

O plánovanej výmene musí byť inšpekcia informovaná. 

A.3.2. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových 

ZL. K oznámeniu musia byť priložené karty bezpečnostných údajov týchto látok. 

 

 

d) 
II. Podmienky povolenia 5. Technicko-prevádzkové podmienky  

(strana 43/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení podmienku A.5.25. nasledovne: 

 

A.5.25. Prevádzkovať ČOV podľa schváleného prevádzkového poriadku. Dátumy a rozsah 

úkonov vykonávaných pri prevádzke MB ČOV zaznamenávať do prevádzkovej 

evidencie. 

 

e) 
II. Podmienky povolenia 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými 

a obzvlášť škodlivými látkami  

(strana 44/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 
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mení  

v celom integrovanom povolení a v jeho zmenách sa text „škodlivé látky“ nahrádza textom 

„znečisťujúce látky“ vo všetkých tvaroch, 

 

 a mení podmienky časti 6. nasledovne: 

 

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami 

A.6.1. Všetky skladovacie priestory a manipulačné plochy, kde sa zaobchádza so ZL 

a nakladá sa s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich 

nežiaducemu úniku do prostredia, podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie 

alebo aby neohrozili kvalitu povrchových a podzemných vôd. 

A.6.2. ZL a nebezpečné odpady v prevádzke skladovať len na miestach zabezpečených 

v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. 

A.6.3. Podlahy a havarijné nádrže v skladoch ZL a nebezpečných odpadov a v prevádzke,  

kde sa so ZL zaobchádza, udržiavať čisté a neporušené. 

A.6.4. ZL musia byť skladované v nepriepustných, nepoškodených obaloch, ktoré sú 

z materiálov odolávajúcim používaným ZL. 

A.6.5. So ZL zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, aby nedošlo 

k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd. 

A.6.6. S použitými obalmi ZL zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. 

A.6.7. V prevádzke sa zaobchádza so ZL uvedenými v tabuľke č.5:   

                                                                                                                                Tabuľka č.5 

Názov  ZL Max. skladovacia kapacita    

motorová nafta – do autoparku a lokotraktora 32 m3 

benzín technický - čistenie  0,5 m3 
Chlórnan sodný – na úpravu pitnej vody 1,0 t 
mazacie tuky 2,5 t 

emulzíny H 2,5 t 

motorové, prevodové a hydraulické oleje 10 t (12 m3) 

transformátorový olej  75 m3 

bezvodá upchávková hmota                                    48 t 

chemikálie používané v laboratóriu    0,2 t 

inhibítor korózie a stabilizátor tvrdosti 2,0 t 

opotrebované ropné oleje    0,8 m3 

odpadový transformátorový olej   0,8 m3 

 

A.6.8. Pre všetky ZL musia byť k dispozícii karty bezpečnostných údajov. 

A.6.9. Všetky karty bezpečnostných údajov musia byť k dispozícií v slovenskom jazyku. 

 

 

f) 
II. Podmienky povolenia B.2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných 

odpadových vodách  

(strana 52/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení podmienku B.2.11. nasledovne: 
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B.2.11. Prevádzkovateľ zabezpečí aby sledovanie prípustných hodnôt znečistenia 

odpadových vôd bolo vykonávané odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré 

uskutočňuje akreditované laboratórium.  

 

 

g) 

Časť: 

II. Podmienky povolenia. D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, 

zneškodnenie odpadov 

 (strana 55/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení časť „D“ nasledovne: 

 

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie 
odpadov 

 

Zhodnocovanie odpadov 
 

D.1.  Zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov „Úprava uzatváracej 

hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí“.  

 

Udelené súhlasy: 

a) 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - Úprava uzatváracej 

hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí udelený podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. 

zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno c) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f 

zákona o odpadoch.  

V zariadení na zhodnocovanie odpadov – Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických 

oblúkových pecí sa povoľuje materiálne zhodnocovanie odpadov činnosťou podľa prílohy č. 1 

k zákonu o odpadoch: 

- R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie. 

- R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem 

dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

V zariadení je povolené zhodnocovanie odpadov kategórie „N“ nebezpečný, preberaných z 

iných pracovísk prevádzkovateľa uvedených v podmienke D.1.1. v celkovom množstve 24 

l/deň. 

Postup nakladania s odpadmi: 

- zhromažďovať odpadové oleje na jednotlivých pracoviskách v uzavretých   kontajneroch, 

-  prepravovať odpadové oleje z jednotlivých pracovísk v uzavretých kontajneroch do 

manipulačného priestoru, 

-  naplniť komory dela zatváracieho stroja bezvodou zatváracou uhlíkovou hmotou, priliať 

odpadový olej, zatvoriť príklop komory dela zatváracieho stroja DDS, 

-  automatický presun dela k odpichu elektrickej oblúkovej pece, 

-  vytlačenie zmesi uzatváracej masy a odpadového oleja do zatváracieho stroja DDS 

a upchatie odpichového otvoru el. oblúkovej pece. 

Súhlas sa udeľuje do 30.09.2026 pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia 

určených týmto povolením. 
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Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

b) 

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov- Úprava 

uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí „ŽP-01/2021 Prevádzkový 

poriadok zariadenia na zhodnocovanie - Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy 

elektrických oblúkových pecí – zhodnocovanie nebezpečných odpadov – odpadových 

olejov“, činnosťou R9, z 28.07.2021 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade 

s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2 zákona o odpadoch v náväznosti na § 135f zákona o odpadoch.  

Súhlas sa udeľuje do 30.09.2026 pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia 

určených týmto povolením. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

Podmienky prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Úprava 

uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí 

 

D.1.1. Prevádzkovateľ má na základe vyššie uvedeného súhlasu povolené zhodnocovať 

činnosťou R9 nasledovné nebezpečné odpady zaradené podľa katalógu odpadov:  

           

Katal. č. odpadu 
Názov  odpadu   

 

Kategória 

odpadu 

13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N 

13 01 11 syntetické hydraulické oleje N 

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N 

 

D.1.2. V prevádzke nie je dovolené zhodnocovanie iných odpadov, okrem odpadov 

uvedených v podmienke D.1.1. 

D.1.3. Prevádzkovateľ môže prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí“ 

činnosťou R9 iba na základe platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov a platnej autorizácie na zhodnocovanie odpadových olejov 

udelenej Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 2 

zákona o odpadoch.   

D.1.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zhodnocovanie odpadov v súlade so 

schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov ŽP-01/2021 - „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických 

oblúkových pecí – zhodnocovanie nebezpečných odpadov – odpadových olejov“. 

D.1.5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 1x ročne alebo vždy pri dodávke 

transformátorového oleja analýzu zhodnocovaných olejov a stanoviť koncentráciu 

Cl, PCB a PCT v akreditovanom laboratóriu a v rámci prevádzkovej evidencie ju 

archivovať. 
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D.1.6. Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s odpadmi plniť povinnosti držiteľa odpadov, v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom 

hospodárstve. 

D.1.7. Prevádzkovateľ je povinný preberať do zariadenia odpady určené na zhodnocovanie 

v zmysle § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. 

D.1.8. Ak prevádzkovateľ pri preberaní odpadu zistí, že odpad je kontaminovaný inými 

druhmi odpadov ako sú povolené na zhodnocovanie, dodávka odpadu sa vyradí 

a nesmie ju  ďalej používať na zhodnocovanie. O každej dodávke vyradeného 

odpadu urobiť záznam v prevádzkovom denníku a odpad odovzdať oprávnenej 

organizácii na zneškodnenie. 

D.1.9. Dodržiavať návod na obsluhu s technickými parametrami strojov a zariadení. 

D.1.10. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov (napr. technologický reglement, prevádzkový poriadok, 

prevádzkový denník) v zmysle legislatívnych predpisov platných pre odpadové 

hospodárstvo. 

D.1.11. Prebytok olejov, ktorý sa nespracuje v prevádzke (EOP), musí prevádzkovateľ 

odovzdať na zhodnotenie prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

D.1.12. Pre rozohriatie elektrických oblúkových pecí (ďalej len „EOP“) a zábeh elektród 

môže prevádzkovateľ používať  len certifikované palivá, ktoré spĺňajú požiadavky 

všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. 

D.1.13. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhu prijatého a 

zhodnoteného odpadu v zmysle legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo 

a uchovávať ju v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu 5 rokov. 

D.1.14. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie preberaných 

a zhodnocovaných odpadov príslušnému orgánu štátnej správy v zmysle 

legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo. 

D.1.15.  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať také opatrenia pri nakladaní s odpadom, aby 

sa v najvyššej možnej miere predchádzalo negatívnym účinkom na ľudské zdravie a 

životné prostredie, alebo tieto negatívne účinky obmedziť. 

D.1.16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci jednotlivé 

činnosti pri nakladaní s odpadmi, vrátane ich prepravy, boli poučení 

o bezpečnostných predpisoch pri manipulácii s odpadmi, o opatreniach v prípade 

havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre 

zabezpečenie výkonu týchto opatrení. 

 

D.2.  Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov EOP 21 až EOP 26 na výrobu 

ferozliatin  
 

Udelené súhlasy: 

a) 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - EOP 21, EOP 22, 

EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin podľa § 3 ods. 3 

písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno c) zákona o odpadoch 

v náväznosti na § 135f zákona o odpadoch.  
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V zariadení na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, 

EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin sa povoľuje materiálne zhodnocovanie odpadov 

činnosťou podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch: 

- R 4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.  

- R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem 

dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku). 

 

Prevádzkovateľ má povolené materiálne zhodnocovať: 

1) ostatné odpady uvedené v podmienke D.2.1. preberané od iných držiteľov odpadov.  

Celková kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov: 

38 500 ton  zhodnocovaného odpadu za rok. 

Kapacita pre jednu EOP: 15 t zhodnocovaného odpadu za deň. 

Celková maximálna kapacita pre každú EOP 21, 22, 23, 24, 24A, 25 a 26: 

5500 t zhodnocovaného odpadu za rok. 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 

23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin sa  udeľuje do 31.08.2026 pri 

dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia určených týmto povolením. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

b) 

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov- EOP 

21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin „ŽP-

02/2021 Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov zo 

železa a ocele“, činnosťou R4, z 27.07.2021 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, 

v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) bod 2 zákona o odpadoch v náväznosti na § 135f zákona 

o odpadoch.  

Súhlas sa udeľuje do 30.09.2026 pri dodržaní všetkých podmienok prevádzkovania zariadenia 

určených týmto povolením. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

Podmienky prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, 

EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin  

 

D.2.1. Prevádzkovateľ má na základe vyššie uvedeného súhlasu povolené zhodnocovať 

nasledovný ostatný odpad zaradený podľa katalógu odpadov:  

           

Katal. č. odpadu Názov odpadu 
Kategória 

odpadu 

10 02 10 Okuje z valcovania  O 

16 01 17 Železné kovy  O 

17 04 05 Železo a oceľ O 

19 10 01 Odpad zo železa a ocele O 

19 12 02 Železné kovy  O 
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D.2.2. V prevádzke nie je dovolené zhodnocovanie iných odpadov, okrem odpadov 

uvedených v podmienke D.2.1. 

D.2.3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zhodnocovanie odpadov v súlade so 

schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

D.2.4. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť podmienky, za ktorých preberá odpad do 

zariadenia, zverejniť druhy odpadov, na ktorých zhodnocovanie je oprávnený 

a zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané na svojom webovom 

sídle. 

D.2.5. Prevádzkovateľ je povinný označiť zariadenie na zhodnocovanie informačnou 

tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva v zmysle § 6 Vyhlášky MŽP SR č. 

371/2015 Z.z. 

D.2.6.  Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s odpadmi plniť povinnosti držiteľa odpadov, v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom 

hospodárstve. 

D.2.7. Prevádzkovateľ je povinný preberať do zariadenia odpady určené na zhodnocovanie 

v zmysle § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. 

D.2.8. Ak prevádzkovateľ pri preberaní odpadu zistí, že odpad je kontaminovaný inými 

druhmi odpadov ako sú povolené na zhodnocovanie, dodávka odpadu sa vyradí 

a nesmie ju  ďalej používať na zhodnocovanie. 

D.2.9. Prevádzkovateľ je povinný o každej dodávke vyradeného odpadu urobiť záznam 

v prevádzkovom denníku a túto skutočnosť  neodkladne oznámiť  OÚ Dolný Kubín a 

inšpekcii. 

D.2.10. Prevádzkovateľ je povinný v rámci prevádzkovej evidencie archivovať analýzy 

akreditovaného chemického laboratória o kategórii a druhu prevzatého odpadu 

predložené od dodávateľov odpadov.  

D.2.11. Prevádzkovateľ je povinný viesť v rámci prevádzkovej evidencie výsledky vlastných 

analýz na porovnanie ukazovateľov dodávaných odpadov.  

D.2.12. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov (napr. technologický reglement, prevádzkový poriadok, 

prevádzkový denník, zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, súhlasy, vyjadrenia 

a stanoviská orgánov štátnej správy) v zmysle legislatívnych predpisov platných pre 

odpadové hospodárstvo. 

D.2.13. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve a druhu prijatého a 

zhodnoteného odpadu pre každý druh odpadu zvlášť pod jeho katalógovým číslom 

v zmysle legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo a uchovávať ju 

v elektronickej alebo písomnej podobe po dobu 5 rokov. 

D.2.14. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie preberaných 

a zhodnocovaných odpadov príslušnému orgánu štátnej správy v zmysle 

legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo. 

D.2.15. Prevádzkovateľ je povinný uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje, technológiu 

a vykonávať oprávnenú činnosť v súlade s platnou dokumentáciou a technickými 

požiadavkami. 

D.2.16. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať také opatrenia pri nakladaní s odpadom, aby 

sa v najvyššej možnej miere predchádzalo negatívnym účinkom na ľudské zdravie a 

životné prostredie, alebo tieto negatívne účinky obmedziť. 
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D.2.17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci jednotlivé 

činnosti pri nakladaní s odpadmi, vrátane ich prepravy, boli poučení 

o bezpečnostných predpisoch pri manipulácii s odpadmi a boli vybavení pracovnými 

pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení. 

 

D.3. Vznik a zhromažďovanie odpadov, ktoré prevádzkovateľovi vznikajú 
pri jeho činnosti.  

D.3.1. Prevádzkovateľovi vznikajú, prípadne môžu vznikať pri jeho činnosti v prevádzke 

nasledovné nebezpečné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke 

č. 13 (informatívne údaje): 

                      Tabuľka č.13  

Katal. č. 

odpadu 

Názov odpadu Kategória 

odpadu 

07 01 07 Destilačné zvyšky a reakčné halogénované splodiny N 

10 10 09 Prach z dymových filtrov obsahujúci nebezpečné látky N 

12 01 12 použité vosky a tuky N 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie 

oleje 

N 

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta  

14 06 03 iné rozpúšťadlá a ich zmesi N 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované  nebezpečnými látkami  
N 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 olejové filtre N 

16 01 13 brzdové kvapaliny  N 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné  časti, iné ako 

uvedené v 16 02 09 alebo 16 02 12 
N 

16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 

alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesi 

laboratórnych chemikálií 

N 

16 06 01 odpadové olovené batérie N 

16 07 08 odpady obsahujúce olej N 

16 10 01 vodné, kvapalné odpady obsahujúce NL N 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné  látky N 

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 

N 

19 08 13 kaly obsahujúce NL z inej úpravy priemyselných odpadových 

vôd 

N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 
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20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky 

N 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné 

časti 

N 

D.3.2. V prípade vzniku nového druhu nebezpečného odpadu písomne informovať o tejto 

skutočnosti inšpekciu. 

D.3.3.  Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich 

druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s  legislatívou 

platnou v odpadovom hospodárstve. 

D.3.4. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe 

zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní 

zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie 

s nebezpečným odpadom, resp. autorizáciou). 

D.3.5.  Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení 

s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad 

havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom. 

D.3.6.  Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť 

umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania alebo 

skladovania nebezpečných odpadov. 

D.3.7. Pre nakladanie s nebezpečným odpadom platia rovnaké podmienky, ako na 

zaobchádzanie so znečisťujúcimi  látkami (ZL). Prevádzkovateľ je povinný vykonať 

v stavbách  a zariadeniach, v ktorých sa s nimi zaobchádza potrebné opatrenia 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd tak,  aby pri 

zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo 

neohrozili ich kvalitu. 

D.3.8. Nebezpečné odpady 17 05 03 a 17 05 05, ktoré prevádzkovateľovi vzniknú počas 

roka v množstvách od 0 do 50 t/rok, musia byť zhromažďované na havarijne 

zabezpečenej ploche, t.j. vyhradenom mieste, zabezpečenom proti úniku škodlivých 

látok do podzemných a povrchových vôd, resp. môžu byť uložené  v označených, 

uzatvorených nepriepustných obaloch, uložených na havarijne zabezpečenej ploche. 

Tieto odpady nesmú byť zhromažďované na voľnom teréne.  

D.3.9. Prevádzkovateľ je povinný plniť ohlasovacie povinnosti v zmysle § 26 ods. 2  

zákona o odpadoch - zasielať ohlásenie o preprave nebezpečného odpadu na kópii 

sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za 

obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Doklady 

o podaní predmetných ohlásení archivovať po dobu 3 rokov. 

 

Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov a nakladanie s nimi 

D.3.10. Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní odpadov a ďalšom nakladaní s nimi 

dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v odpadovom hospodárstve. 

D.3.11. Pri vzniku nového druhu odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, 

alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.  
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D.3.12. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do označených vhodných 

nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim 

únikom.  

D.3.13. Viesť evidenciu o množstve, druhu vznikajúcich odpadov a o spôsobe nakladaní s ním 

pre každý druh odpadu zvlášť v zmysle platnej legislatívy a uchovávať ju v písomnej 

alebo elektronickej forme počas 5 rokov. 

D.3.14. Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v zmysle predpisov platných v odpadovom 

hospodárstve. 

D.3.15. Ostatné odpady odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s odpadmi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.  

D.3.16. Udržiavať čistotu na pracoviskách, aby nedochádzalo k znehodnoteniu a zmiešavaniu 

odpadov. 

D.3.17. Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho 

zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.  

D.3.18.  Prevádzkovateľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov 

v obci Oravský Podzámok a zabezpečiť separovanie zložiek komunálnych odpadov 

kategórie ostatný (papier, plasty, kovy, sklo). Zabezpečiť ich zhromažďovanie podľa 

jednotlivých druhov a odovzdávať na ďalšie zhodnotenie. 

D.3.19. Ostatné odpady, ktoré vznikajú, prípadne môžu vznikať na prevádzke sú uvedené 

v tabuľke č. 14 (informatívne údaje): 

Tabuľka č.14 

Označenie 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

10 06 99 odpady inak nešpecifikované (odpad z medi) O 

10 08 16 
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15     

(FeSi) 
O 

10 09 03 pecná troska O 

12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov, k.č. 12 01 01, kategória O O 

15 01 04 obaly zo železa a ocele O 

15 01 09 obaly z textilu O 

16 02 14 
vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13, k.č. 16 

02 14 
O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

19 09 02 kaly z čírenia vody O 

19 08 09 
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé 

oleje a tuky 
O 

19 10 01 odpad zo železa a ocele  O 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 
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D.4. Vedľajšie produkty  
 

Udelené súhlasy: 

D.4.1. Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID 

Súhlas na to, že látka Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID triedy 1, 

MICROSILICA – SIOXID triedy 2, charakterizovaný ako prímes druhu II do betónu, malty 

a injektážnej malty  sa považuje za vedľajší produkt s obchodným názvom „Kremičitý úlet 

do betónu MICROSILICA – SIOXID “ a nie za odpad (katal. č.  10 08 16) podľa § 3 ods. 

3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno o) zákona o odpadoch. 

Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe 

FeSi a Si kovu v elektrickej oblúkovej peci. Jemnozrnné kondenzované výpary oxidu 

kremičitého sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách. Jedná sa o 

jemne disperzný práškový materiál sivej farby. Skladá sa z veľmi jemných častíc amorfného 

oxidu kremičitého guľového tvaru s hladkým povrchom (priemer zŕn 0,1 – 0,2 μm) bielej, 

sivej alebo čiernej farby. 

Vedľajší produkt „Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID triedy 1 

a MICROSILICA – SIOXID triedy 2“ musí spĺňať podmienky určené harmonizovanou 

normou norme  STN EN 13263-1 + A1:2009, kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené 

v tabuľke č. 19 tohto povolenia.  

Účel, na ktorý je vedľajší produkt „Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID 

triedy 1 a MICROSILICA – SIOXID triedy 2“ povolené odovzdávať odberateľom:  

- prímes druhu II. – do betónu, mált, injektážných mált a iných zmesí pre konštrukcie 

a konštrukčné prvky podľa prílohy ZA EN 13263:2005+A1:2009. 

Skladovanie: 

Skladuje sa v uzavretých obaloch (big-bagy, vrecia, sudy, silá, kontajnery, cisterny a ostatné 

uzavreté veľkokapacitné nádoby) v sklade, resp. na spevnenej označenej skladovacej ploche 

v areáli prevádzky.  

Preprava: balený do obalov ložených na pristavený dopravný prostriedok a ako voľne  ložený 

sa prepravuje v autocisternách alebo špeciálnych uzavretých kontajneroch. 

Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu (najmä 

certifikátu o nemennosti parametrov č. 1481-CPR-0311 zo dňa 20.01.2020 a KBU zo dňa 

24.01.2010, revízia č.6 z 12.05.2020) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného 

dohľadu vykonaného certifikačným orgánom.  

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

D.4.2. Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky 

Súhlas na to, že látka Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky sa považuje za 

vedľajší produkt s obchodným názvom:  

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky štrkodrva 0/16,  

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky drobné 0/4, 

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky hrubé 4/16, 

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky hrubé 16/32,  

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky hrubé 32/63, 
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Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky netriedené 0/300  

a nie za odpad (katal. č.  10 09 03) podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade 

s § 97 ods.1 písmeno o) zákona o odpadoch. 

Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe 

ferosilikomangánu (FeSiMn). Jedná sa o vzduchom chladenú FeSiMn trosku odliatu do 

troskových boxov (jám). Vyrába sa vo frakciách 0 - 4 mm, 0 -16 mm, 4 -16 mm, 16 - 32 mm, 

32 - 63 mm, ktoré sa upravujú na drviacej a triediacej linke, a netriedené 0-300 mm (bez 

úpravy na drviacej a triediacej linke). Jedná sa o inertný materiál – nezmáčavý a vo vode 

nerozpustný sivozelenej farby. 

Vedľajší produkt „Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky“ musí spĺňať 

kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené v tabuľke č. 20 tohto povolenia.  

Účel, na ktorý je vedľajší produkt „Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky“ 

povolené odovzdávať odberateľom:  

- na ochranné vrstvy odvodňovacích systémov a inžinierskych sietí,  

- ako zásypový materiál na hrubé zásypy a vyrovnávanie,  

- posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií,  

- na rekultivačné úpravy terénov, 

- na výstavbu sypaných poľných a lesných ciest, 

- v cementárskom priemysle na výrobu slinku, 

- ako materiál na mechanickú úpravu povrchov pieskovaním, 

- na terénne úpravy, násypy, zásypy, obsypy. 

Skladovanie: 

Na spevnených plochách na nekrytých hromadách, roztriedený podľa frakcií. 

Preprava:  

Voľne ložený v prepravných prostriedkoch určených na prepravu sypkých materiálov. 

Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu (najmä 

certifikátu systému riadenia výroby č. SRV/019/2020 zo dňa 20.07.2020, vydaného 

inšpekčným certifikačným orgánom QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienková 9 D, 821 

06 Bratislava, TL-OFZ-05/19 zo dňa 01.06.2021 a KBÚ zo dňa 28.02.2010, revízia č.6 

z 01.06.2021, certifikátu zhody systému riadenia výroby č. SRV/019/2020 zo dňa 22.09.2021, 

vydaného inšpekčným certifikačným orgánom QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienková 

9 D, 821 06 Bratislava) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného dohľadu 

vykonaného certifikačným orgánom.  

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

D.4.3.  Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná ferosilikomangánová troska 

Súhlas na to, že látka Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná ferosilikomangánová troska 

granulovaná v prúde vody (FeSiMn troska) sa považuje za vedľajší produkt s obchodným 

názvom „Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná ferosilikomangánová troska“ a nie 

za odpad (katal. č.  10 09 03) podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno o) zákona o odpadoch. 

Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná ferosilikomangánová troska vzniká ako vedľajší 

produkt pri výrobe ferosilikomangánu (FeSiMn) v elektrickej oblúkovej peci. Je to roztavená 

a následne stuhnutá zmes oxidov kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a vápnika. Roztavená 

zmes  kysličníkov sa následne schladzuje v prúde studenej vody, pričom dochádza k tvorbe 
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jemných granulí syntetického kameniva. Minimálne 90 % produkcie umelého kameniva 

Grasimat – granulovanej ferosilikomangánovej trosky  má zrnitosť 0 – 8 mm. Jedná sa 

o inertný materiál – nezmáčavý a vo vode nerozpustný sivozelenej farby. 

Vedľajší produkt „Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná ferosilikomangánová troska “ 

musí spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené v tabuľke č. 21 tohto povolenia.  

 

Účel, na ktorý je vedľajší produkt „Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná 

ferosilikomangánová troska“ povolené odovzdávať odberateľom:  

- na vytváranie lôžka a obsypu vodovodných, kanalizačných a iných plastových potrubí, 

- ako posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií, 

- na rekultivačné úpravy terénov, 

- v cementárskom priemysle na výrobu slinku, 

- ako materiál na mechanickú úpravu povrchov pieskovaním. 

Skladovanie: 

Na spevnených plochách na nekrytých hromadách. 

Preprava:  

Voľne ložený v prepravných prostriedkoch určených na prepravu sypkých materiálov. 

Súhlas sa udeľuje do 30.06.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu (najmä 

certifikátu systému riadenia výroby č. SRV/018/2020 zo dňa 22.09.2021, vydaného 

inšpekčným certifikačným orgánom QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienková 9 D, 821 

06 Bratislava,  TL-OFZ-04/19 zo dňa 12.05.2020 a KBU zo dňa 28.02.2010, revízia č. 6 zo 

dňa 01.06.2021) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného dohľadu 

vykonaného certifikačným orgánom.  

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

D.4.4.  FeSiMn úlet 

Súhlas na to, že látka FeSiMn úlet z výroby ferosilikomangánu sa považuje za vedľajší 

produkt s obchodným názvom „FeSiMn úlet“ a nie za odpad (katal. č.  10 10 09) podľa § 3 

ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno o) zákona o odpadoch. 

FeSiMn úlet vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe Ferosilikomangánu (FeSiMn) v 

elektrických oblúkových peciach (EOP). Spaliny oxidov mangánu a ďalších prvkov sa 

zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách EOP. Jedná sa o jemne 

disperzný práškový materiál hnedej farby, ktorý sa skladá z veľmi jemných častíc amorfného 

oxidu mangánatého (a oxidov ďalších prvkov, predovšetkým kremíka) guľového tvaru s 

hladkým povrchom, ktorých veľkosť je menšia ako 10-6m.  

Vedľajší produkt „ FeSiMn úlet “ musí spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené 

v tabuľke č. 22 tohto povolenia.  

Účel, na ktorý je vedľajší produkt „FeSiMn úlet“ povolené odovzdávať odberateľom:  

- ako druhotná surovina (pôvodný nezhutnený, mikropeletizovaný, brikety) na výrobu 

ferozliatin,  

- ako druhotná surovina pri výrobe železných a neželezných kovov. 

Nepovoľuje sa použitie: 
- na zásypy a sanáciu závalového pásma, 

z dôvodu, že podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a ukladaní 

odpadovej ortuti (ďalej len „Príloha č.1 k vyhláške č. 382/2018 Z.z.“) bolo preukázané 
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analýzou výluhu FeSiMn úletu, vykonanou  INGEO – ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 

Žilina – Protokol o skúške č. 7711-7712/2019 zo dňa 24.09.2019, že  výluh  vzorky FeSiMn 

úletu  spĺňa  limitné hodnoty vo všetkých predpísaných parametroch pre uloženie odpadu 

na skládke nebezpečného odpadu (t.j. nezhodný výrobok, alebo v prípade nezabezpečenia 

odberateľa vedľajšieho produktu), preto sa nesmie použiť na zásypy  a sanáciu závalového 

pásma.  

Nesmie sa zneškodňovať na skládke nie nebezpečného odpadu. Aby bolo možné tento druh 

odpadu uložiť na skládke nie nebezpečného odpadu, musí sa najskôr vykonať jeho 

stabilizácia.  

Skladovanie: 

Skladuje sa v silách, v uzatvárateľných kontajneroch, prípadne vo veľkokapacitných vreciach 

v uzatvorených skladoch. 

V prípade vzniku nezhodného výrobku alebo nezabezpečenia odberateľa vedľajšieho 

produktu FeSiMn úlet, ktorý má spôsob použitia zakotvený v zmluve, resp. nespracovania v 

procese výroby mangánových ferozliatin v prevádzke prevádzkovateľa sa jedná o nebezpečný 

odpad, ktorý sa skladuje za rovnakých podmienok ako vedľajší produkt a následne sa 

zneškodňuje na skládkach nebezpečného odpadu. 

Preprava: 

v uzatvorených kontajneroch, uzatvorených veľkokapacitných vreciach ložených 

v uzavretých prepravných prostriedkoch, resp. cisternách. Nesmie byť prepravovaný voľne 

ložený v iných prepravných prostriedkoch ako v cisternách alebo v špeciálnych uzatvorených 

kontajneroch. 

  

Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu (najmä 

certifikátu systému riadenia výroby č. SRV/020/2020 zo dňa 22.09.2021, vydaného 

inšpekčným certifikačným orgánom QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienková 9 D, 821 

06 Bratislava, TL-OFZ-01/19 zo dňa 12.05.2020  a KBÚ zo dňa 10.03.2015, revízia č. 6 zo 

dňa 14.09.2021) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného dohľadu 

vykonaného certifikačným orgánom. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

D.4.5.  FeMn úlet  

Súhlas na to, že látka  FeMn úlet z výroby feromangánu (FeMn) sa považuje za vedľajší 

produkt s obchodným názvom „FeMn úlet“ a nie za odpad (katal. č.  10 10 09) podľa § 3 

ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno o) zákona o odpadoch. 

FeMn úlet vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe Feromangánu (FeMn) v elektrických 

oblúkových peciach (EOP). Spaliny oxidov mangánu a ďalších prvkov sa zachytávajú na 

tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách EOP. Jedná sa o jemne disperzný práškový 

materiál hnedej farby, ktorý sa skladá z veľmi jemných častíc amorfného oxidu mangánatého 

(a oxidov ďalších prvkov, predovšetkým kremíka) guľového tvaru s hladkým povrchom, 

ktorých veľkosť je menšia ako 10-6m.  

Vedľajší produkt „FeMn úlet“ musí spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené 

v tabuľke č. 23 tohto povolenia.  

 

Účel, na ktorý je vedľajší produkt „FeMn úlet“ povolené odovzdávať odberateľom:  

- v rámci vlastnej spotreby prevádzkovateľom ako vstupná surovina v procese výroby 

manganatých zliatin,  
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- ako druhotná surovina (pôvodný nezhutnený, mikropeletizovaný, brikety) na výrobu 

ferozliatin,  

- ako druhotná surovina  pri výrobe železných a neželezných kovov 

 

Nepovoľuje sa použitie: 
- na zásypy a sanáciu závalového pásma, 

z dôvodu, že analýzou výluhu FeMn úletu, vykonanou  INGEO – ENVILAB, s.r.o., Bytčická 

16, 010 01 Žilina – Protokol o skúške č. 7709-7710/2019 zo dňa 24.09.2019  bolo 

preukázané, že  výluh  vzorky FeMn úletu  nespĺňa podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 382/2018 

Z.z. v 3 parametroch -Sb, F-, celkové RL- limitné hodnoty pre uloženie odpadu (t.j. 

nezhodného výrobku alebo nezabezpečenia odberateľa vedľajšieho produktu), na skládke  

nie nebezpečného odpadu. Aby bolo možné tento druh odpadu uložiť na skládke nie 

nebezpečného odpadu, musí sa vykonať jeho stabilizácia. Nie je vhodný ani pre uloženie na 

skládke nie nebezpečného odpadu, preto sa nesmie použiť na zásypy  a sanáciu závalového 

pásma.  

 

Skladovanie: 

Skladuje sa v silách, v uzatvárateľných kontajneroch, prípadne vo veľkokapacitných vreciach 

v uzatvorených skladoch. 

V prípade vzniku nezhodného výrobku alebo nespracovania v procese výroby manganatých 

zliatin v prevádzke prevádzkovateľa, resp.  nezabezpečenia odberateľa vedľajšieho produktu 

FeMn úlet, ktorý má spôsob použitia zakotvený v zmluve sa jedná o nebezpečný odpad katal. 

č. 10 10 09, ktorý sa zhromažďuje za rovnakých podmienok ako sa má skladovať vedľajší 

produkt a následne sa zneškodňuje na skládkach nebezpečného odpadu. 

Preprava: 

v uzatvorených kontajneroch, uzatvorených veľkokapacitných vreciach ložených 

v uzavretých prepravných prostriedkoch, resp. cisternách. Nesmie byť prepravovaný voľne 

ložený v iných prepravných prostriedkoch ako v cisternách alebo v špeciálnych uzatvorených 

kontajneroch. 

  

Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti a nemennosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto 

súhlasu (najmä certifikátu systému riadenia výroby č. SRV/021/2020 zo dňa 22.09.2021, 

vydaného inšpekčným certifikačným orgánom QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienková 

9 D, 821 06 Bratislava,TL-OFZ-02/19 zo dňa 26.05.2020  a KBÚ zo dňa 10.03.2015, 

revízia č. 6 zo dňa 14.09.2021) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného 

dohľadu vykonaného certifikačným orgánom.

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

D.4.6.  CaSi úlet 
Súhlas na to, že látka CaSi úlet z výroby FeSiCa sa považuje za vedľajší produkt s 

obchodným názvom „CaSi úlet“ a nie za odpad (katal. č.  06 04 99) podľa § 3 ods. 3 písm. 

c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno o) zákona o odpadoch. 

CaSi úlet vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe FeSiCa v elektrickej oblúkovej peci (EOP). 

Spaliny oxidu kremičitého a ďalších prvkov sa zachytávajú na tkaninových filtroch 

v odprašovacích jednotkách EOP  a po oklepe filtračnej tkaniny sú zhromažďované v 

zásobníku - sile filtračnej jednotky. Zachytený prach obsahuje viac ako 60 % hmot. SiO2 , pod 

25 % hmot. CaO a ďalšie oxidy hliníka, sodíka, draslíka, horčíka, železa a síry v množstve 
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pod 2 až 6 % hmot. CaSi úlet je jemne disperzný práškový materiál sivej farby, guľovitého 

tvaru s hladkým povrchom, ktorých veľkosť je menšia ako 0,1 – 0,2.10-6 m. 

Vedľajší produkt „CaSi úlet “ musí spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne parametre uvedené 

v tabuľke č. 24 tohto povolenia.  

Účel, na ktorý je vedľajší produkt „CaSi úlet“ povolené odovzdávať odberateľom:  

- v rámci vlastnej spotreby prevádzkovateľom - CaSi úlet a produkt vyrábaný 

pretavovaním  CaSi úletu, ako vstupná surovina  v procese výroby FeSiCa zliatiny,  

- ako druhotná surovina (pôvodný nezhutnený, čiastočne zhutnený alebo zhutnený, 

mikropeletizovaný alebo vo forme brikiet) na výrobu ferozliatin,  

- ako druhotná surovina na výrobu železných a neželezných kovov, 

- ako druhotná surovina pri sekundárnej výrobe ferozliatin, 

- do liacich práškov LP 31.K/LP 32.BA, 

- v cementárskom priemysle  na výrobu slinku. 

 

Nepovoľuje sa použitie: 
- na zásypy a sanáciu závalového pásma, 

z dôvodu, že analýzou CaSi úletu,    vykonanou   INGEO – ENVILAB, s.r.o.,   Bytčická 16,  

010 01 Žilina – Protokol o skúške č. 7705-7706/2019 zo dňa 24.09.2019  bolo preukázané, že  

výluh  vzorky CaSi úletu  nespĺňa podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 382/2018 Z.z. v 4 

parametroch  As, Sb, Se, F-  limitné hodnoty pre uloženie odpadu (t.j. nezhodného 

výrobku alebo nezabezpečenia odberateľa vedľajšieho produktu CaSi úletu), na skládke nie 

nebezpečného odpadu. Aby bolo možné tento druh odpadu uložiť na skládke nie 

nebezpečného odpadu, musí sa vykonať jeho stabilizácia. Nie je vhodný pre uloženie na 

skládke nie nebezpečného odpadu, preto sa nesmie použiť na zásypy  a sanáciu závalového 

pásma.  

  

Skladovanie: 

Skladuje sa v uzavretých nepriepustných obaloch – big-bagoch, vreciach, sudoch, silách, 

uložených v suchých skladoch na dobre vetranom mieste, mimo zdrojov tepla.  

 

V prípade vzniku nezhodného výrobku alebo nespracovania v procese výroby FeSiCa 

v prevádzke prevádzkovateľa, resp. nezabezpečenia  odberateľa vedľajšieho produktu CaSi 

úlet, ktorý má spôsob použitia zakotvený v zmluve, sa jedná o odpad 06 04 99 – odpady 

z anorganických chemických prevádzok – odpady obsahujúce kovy iné ako uvedené v 06 03, 

odpady bližšie neurčené, ktorý sa zhromažďuje za rovnakých podmienok ako sa má skladovať 

vedľajší produkt a následne sa môže odovzdávať na zhodnotenie alebo sa zneškodňuje na 

skládkach nebezpečného odpadu, po stabilizácii na skládkach nie nebezpečného odpadu. 

Preprava: 

v uzatvorených kontajneroch, uzatvorených veľkokapacitných nepriepustných obaloch big – 

bagoch voľne ložený na zaplachtovaných nákladných vozidlách, cisternách, uzavretých 

železničných vagónoch. Nesmie byť prepravovaný námornou prepravou a voľne ložený 

v iných prepravných prostriedkoch. 

  

Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti a nemennosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto 

súhlasu (najmä certifikátu systému riadenia a výroby č. SRV/022/2020 pre výrobok CaSi úlet 

zo dňa 22.09.2021, technického listu ev.č. TL-VP-CaSi úlet_01-00, dátum platnosti od 

12.05.2020, ktorý nahrádza  TL-OFZ-06/19 zo dňa 23.3.2019,  karty bezpečnostných údajov 

pre CaSi úlet  (dátum vydania 15.08.2013, dátum revízie 12.05.2020 – revízia 5, ktorý 

nahrádza KBÚ pre CaSi úlet úlet  - dátum vydania 15.08.2013, dátum revízie 14.09.2021 – 
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revízia 6) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného dohľadu vykonaného 

certifikačným orgánom. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

D.4.7.  Kremičitý úlet MICROXIL a kremičitý úlet MICROXIL+ 

Prevádzkovateľovi sa udeľuje súhlas na to, že látka kremičitý úlet MICROXIL a kremičitý 

úlet MICROXIL+ sa považujú za vedľajšie produkty s obchodným názvom „Kremičitý 

úlet MICROXIL a kremičitý úlet MICROXIL+“ a nie za odpad (katal. č.  10 08 16) 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno o) zákona 

o odpadoch. 

 

Kremičitý úlet MICROXIL a kremičitý úlet MICROXIL+ vznikajú ako vedľajšie produkty 

pri výrobe FeSi v elektrickej oblúkovej peci (EOP). Jemnozrnné kondenzované výpary oxidu 

kremičitého sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách EOP  a po 

oklepe filtračnej tkaniny sú zhromažďované v zásobníku - sile filtračnej jednotky. Kremičité 

úlety MICROXIL a MICROXIL+ sú  jemne disperzné práškové materiály sivej farby, ktoré 

sa skladajú  z veľmi jemných častíc  amorfného SiO2 guľového tvaru s hladkým povrchom, 

ktorých veľkosť je menšia ako 10-6. 

Vedľajšie produkty „MICROXIL a MICROXIL+“ musia spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne 

parametre uvedené v tabuľke č. 25  tohto povolenia.  

Účel, na ktorý sú vedľajšie produkty „MICROXIL a MICROXIL+“ povolené odovzdávať 

odberateľom:  

- na výrobu ohňovzdorných a žiaruvzdorných materiálov, 

- ako prísada do karbidu kremíka SiC na výrobu príslušenstva vypaľovacej pece, 

- na ochranu povrchov pred opotrebovaním, 

- na výrobu špeciálnych druhov keramiky, 

- ako surovina na výrobu slinku v cementárskom priemysle, 

- ako prísada do tmelu na výplň defektov v dreve, sadre a múroch a pri výrobe skla, 

- na výrobu produktov na vŕtanie šácht,  

- na výrobu anorganických farbív, 

- na výrobu procesných pomôcok využívaných v chemickom priemysle, 

- ako prostriedok proti tvrdnutiu v umelých hnojivách, 

- na výrobu tesnení, tesniacich vložiek a materiálov plomb, 

- na výrobu elastických polymérov, termoplastov a plastov, 

- na výrobu  tmelov, glejov a lepidiel, 

- na výrobu riedidiel, pracích práškov, čistiacich prostriedkov, 

- na výrobu základných kovov, vrátane zliatin a zliatin s pokovovaním a s chemickými 

farbivami, 

- v rámci vlastnej spotreby prevádzkovateľom - produkt vyrábaný pretavovaním 

kremičitého  úletu MICROXIL a MICROXIL+, ako súčasť vsádzky  pri výrobe FeSi. 

Skladovanie: 

v uzavretých nepriepustných obaloch – big-bagoch, vreciach, sudoch, kontajneroch alebo 

silách. V prípade skladovania v uzavretých nepriepustných obaloch, zabraňujúcich navlhnutiu 

sa nevyžadujú špeciálne zabezpečené skladovacie priestory. Musí sa však jednať o spevnenú 

plochu, nesmie sa jednať o rastlý terén (trávnik). V prípade skladovania v iných, ako 

nepriepustných obaloch, sa skladovanie musí vykonávať v skladovacích priestoroch 

a zásobníkoch, ktoré spĺňajú požiadavky krytých uzavretých síl, resp. suchých voľných 

priestorov (priemyselné zavážacie boxy). 
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V prípade vzniku nezhodného výrobku alebo nespracovania v procese výroby FeSi 

v prevádzke prevádzkovateľa, resp. nezabezpečenia  odberateľa vedľajšieho produktu 

MICROXIL, MICROXIL+, ktorý má spôsob použitia zakotvený v zmluve, sa jedná o odpad  

10 08 16 – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15, druh odpadu - O, ktorý sa 

zhromažďuje za rovnakých podmienok ako sa má skladovať vedľajší produkt a následne sa 

zneškodňuje na skládkach odpadu. 

Preprava: 

Pri bežnej preprave – železničnej alebo cestnej, sa môže prevážať voľne ložený  v cisternách 

alebo uzavretých kontajneroch. Zabalený do uzavretých nepriepustných obalov big – bagov 

alebo do iných uzavretých a nepriepustných obalov, sa môže prepravovať  v otvorených 

prepravných prostriedkoch. Pri preprave je potrebné zabrániť styku s vodou. 

Súhlas sa udeľuje do 31.08.2025, pri dodržaní všetkých podmienok určených týmto 

povolením, platnosti a nemennosti podkladov, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto 

súhlasu (najmä certifikátu systému riadenia a výroby č. SRV/017/2020 pre výrobok kremičitý 

úlet MICROSIL a MICROSIL+ zo dňa 20.07.2020, technického listu ev.č. TL-VP-MX_01-00 

s dátumom platnosti od 01.07.2019, aktualizovaného s účinnosťou od 20.01.2020, karty 

bezpečnostných údajov pre kremičitý úlet MICROXIL s dátumom vydania 01.07.2019, 

dátumom revízie – nerevidované, ktorý dopĺňa  KBÚ pre kremičitý úlet MICROXIL 

a kremičitý úlet MICROXIL+ (dátum vydania 01.07.2019, dátum revízie 12.05.2020 – revízia 

1) a predkladaním správy o výsledku ročného priebežného dohľadu vykonaného 

certifikačným orgánom. 

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré 

boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ 5 mesiacov pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

D.5. Podmienky platnosti súhlasov vedľajších produktov 

D.5.1. Prevádzkovateľ musí každú zmenu TL a KBU vedľajších produktov predložiť na 

schválenie certifikačnému orgánu a po ich odsúhlasení inšpekcii. 

D.5.2. Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii správy o výsledku ročného 

priebežného dohľadu vykonaného certifikačným orgánom ihneď po ich obdržaní. 

D.5.3. Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii vždy ku 31. januáru zmluvy (v 

prípade ak sú uzatvorené v cudzom jazyku aj ich preklady do slovenského jazyka) na 

zabezpečenie odberu vedľajších produktov na nasledujúce obdobie.  

D.5.4. Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akúkoľvek zmenu týkajúcu sa 

povolených vedľajších produktov. 

D.5.5. Prevádzkovateľ je pred odovzdaním vedľajšieho produktu odberateľom, povinný 

uzatvoriť s odberateľom zmluvu, v ktorej bude uvedený účel použitia konkrétneho 

vedľajšieho produktu v zmysle udeleného súhlasu.  

D.5.6.  Prevádzkovateľ má zakázané odovzdávať vedľajší produkt na iný účel ako uvedený 

v udelenom súhlase. 

D.5.7. Prevádzkovateľ má povolené skladovať vedľajšie produkty maximálne 2 roky od 

dátumu výroby. 

D.5.8. Vedľajší produkt, ktorý prevádzkovateľ neodovzdá odberateľom do 2 rokov od jeho 

dátumu výroby za účelom uvedenom v súhlase je povinný ďalej zhromažďovať 
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predpísaným spôsobom ako odpad a následne ho odovzdávať na zhodnotenie resp. 

zneškodnenie v zmysle legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo. 

D.5.9 Viesť evidenciu o vzniku, zhromažďovaní a odovzdávaní každého druhu povoleného 

vedľajšieho produktu. 

D.5.10. Označovanie vedľajších produktov: 

D.5.10.1. Prevádzkovateľ je povinný na obaloch vedľajších produktov uvádzať:   

- názov výrobcu; 

- miesto výroby; 

- druh materiálu - názov vedľajšieho produktu podľa vydaného súhlasu, 

- údaj o frakcii – kusovosť,   

- množstvo [kg, t] 

- dátum výroby. 

D.5.10.2. Prevádzkovateľ je povinný v dodacích listoch vystavovaných k vedľajším 

produktom uvádzať:   

- názov výrobcu; 

- miesto výroby; 

- druh materiálu - názov vedľajšieho produktu podľa vydaného súhlasu, 

- údaj o frakcii – kusovosť,   

- spôsob dodania; 

- číslo dodacieho listu; 

- množstvo [kg, t]. 

D.5.10.3. Prevádzkovateľ je povinný v certifikátoch kvality vystavovaných k vedľajším 

produktom uvádzať:   

 - jednoznačnú informáciu o tom, kto danú kontrolu vykonal; 

- pečiatku, dátum a podpis výstupnej kontroly. 

 

h) 

V časti  

II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a 

údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. 3.1.2. Monitoring 

vedľajších produktov. 
 (str. 67/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení podmienky I. .3.2.5.  a I.3.2.6 nasledovne: 

I.3.2.5.  Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz za mesiac vykonávať analytickú kontrolu 

parametrov vedľajšieho produktu „Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej 

trosky“ vo vlastnom laboratóriu (okrem indexu hmostnostnej aktivity a sypnej 

hmotnosti) a raz za rok v celom rozsahu uvedenom v tabuľke č. 20 prostredníctvom 

akreditovaného laboratória a uchovávať záznamy z analytickej kontroly po dobu 

minimálne 5 rokov:   

Vedľajší produkt  „Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky“ musí 

spĺňať parametre uvedené v tabuľke č. 20: 
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tabuľka č. 20 

Parameter Hodnota 

SiO2 30 - 50 % hmot. 

CaO  10 - 30 % hmot. 

Al2O3 5,0 - 25 % hmot. 

MnO 5 - 20 % hmot. 

Index hmotnostnej aktivity ≤  1 % hmot. 

Sypná hmotnosť (všetky frakcie) 1500,0 ± 100 kg/m3 

 

I.3.2.6. Prevádzkovateľ je povinný minimálne raz za mesiac vykonávať analytickú kontrolu 

parametrov vedľajšieho produktu „Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná 

ferosilikomangánová troska“ vo vlastnom laboratóriu (okrem indexu hmostnostnej 

aktivity a sypnej hmotnosti) a raz za rok v celom rozsahu uvedenom v tabuľke č. 21 

prostredníctvom akreditovaného laboratória a uchovávať záznamy z analytickej 

kontroly po dobu minimálne 5 rokov:   

 

Vedľajší produkt „Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná 

ferosilikomangánová troska“ musí spĺňať parametre uvedené v tabuľke č. 21: 

tabuľka č. 21 

Parameter Hodnota 

SiO2 30 - 50 % hmot. 

CaO  10 - 30 % hmot. 

Al2O3 5 - 25 % hmot. 

MnO 5 - 20 % hmot. 

Index hmotnostnej aktivity ≤  1 % hmot. 

Sypná hmotnosť  635,0 ± 100 kg/m3 

Vlhkosť <30 % 

 

 

i) 

V časti  

II. Podmienky povolenia. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a 

údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému. I.6.  Kontrola prevádzky 

a technického stavu 
 (str. 67/77 rozhodnutia č. 5795-27046/2013/ Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013) 

 

mení v  podmienke I.6.1 v tabuľke č. 17 riadok č. 3. nasledovne:  

Tabuľka č.17 

P.č Parameter Frekvencia 
Podmienky 

merania 
Metóda analýzy 

3. 

Kontrola nádrží vizuálne 

kontrolovaných a nádrží 

dvojplášťových vizuálne 

nekontrovateľných 

s nepretržitou indikáciou 

medziplášťového priestoru 

 

Každých 20 

rokov od 

vykonania 

úspešnej 

skúšky⃰ 

kontrolu zabezpečí 

prevádzkovateľ u 

 odbornej 

organizácie 

podľa platných 

STN 

⃰ uvedené vyplýva z § 2 ods. 5 písm. a) bod 3 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z. o nebezpečných látkach pri 

mimoriadnom zhoršení vôd 

 

     Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, prevádzkovateľa  OFZ, 

a.s., Široká 381, 027 41 Oravská Podzámok,  IČO: 36 389 030, uvedené v integrovanom 
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povolení č. 3574/2007/Jur/770010203  zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 

až Z37, prehodnotených rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 

19.11.2013 v znení jeho neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.  

 

     Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/ 

770010203  zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z37, prehodnotených 

rozhodnutím č. 5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, v znení jeho 

neskorších zmien. 

 

   

O d ô v o d n e n i e:  
 

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ,  na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 

písm. c) bod 2. a 4., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v súlade so zákonom o odpadoch a podľa 

zákona o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 

3574/2007/Jur/770010203  zo dňa 05.05.2007, v znení jeho neskorších zmien, na základe 

žiadostí prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 389 030,  

pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, doručených na inšpekciu dňa 07.07.2021, 

26.07.2021 a 02.08.2021.  

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena 

integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.  

Inšpekcia v  súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ  písomne upovedomila listom č. 

8729/77/2021-31956/2021/770010203/Z83 zo dňa 26.08.2021 účastníkov konania a dotknutý 

orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre 

prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“, prevádzkovateľa OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 

Oravský Podzámok a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia. 

 Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné 

zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde 

je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.  

     Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada 

o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 

písm. e) zákona.  

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko 

ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v odseku 9 § 11 zákona o IPKZ, 

pomery sú inšpekcii známe z integrovaného povoľovania predmetnej prevádzky „OFZ, a.s. 

prevádzka Široká“ a žiaden z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho 

pojednávania.  

      Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia 

žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy  a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) 

a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná 

o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ. 

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia do 27.09.2021 sa 

dotknutý orgán ani účastník konania nevyjadrili. 
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Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo: 

- vydanie nových súhlasov v zmysle § 135f zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

odpadoch“) pred ukončením ich platnosti (31.12.2021):  

- na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov - „Úprava 

uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí“,  činnosťou R9 

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie,  

- na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov – „EOP 21, EOP 

22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin“,  činnosťou 

R 4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín, 

- súhlasu na vydanie prevádzkových poriadkov pre zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických oblúkových pecí“ a 

„EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu 

ferozliatin“,   

- zmena podmienok integrovaného povolenia v súvislosti s prevádzkovaním zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických 

oblúkových pecí“ a „EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na 

výrobu ferozliatin“, 

- zmena zoznamu vznikajúcich a zhromažďovaných odpadov na základe predloženého 

Rozhodnutia č. OÚ-DK-2021/003469 zo dňa 24.05.2021 o udelení súhlasu na 

zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. g) udeleného OÚ Dolný 

Kubín – do tabuľky č. 13 boli doplnené odpady katal. č.: 07 01 07, 10 10 09, 13 02 05,16 

07 08, 18 01 0320 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 

- zmena podmienok platných pre vedľajšie produkty na základe predložených TL a KBÚ, 

doplnenie podmienok skladovania a označovania vedľajších produktov, 

- zmena podmienok analytickej kontroly vedľajších produktov „Umelé kamenivo Grasimat 

– granulovaná ferosilikomangánová troska“ a „Umelé kamenivo Simat 

z ferosilikomangánovej trosky“ na základe predložených TL a KBÚ, 

- zmena podmienok integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou legislatívnych 

predpisov platných pre odpadové hospodárstvo, 

- zapracovanie zmien a doplnenie podmienok integrovaného povolenia súvisiacich 

s ochranou vôd a nakladaním so znečisťujúcimi látkami, ktoré vyplynuli z výsledkov 

kontroly vykonanej u prevádzkovateľa v roku 2020:   

- v celom integrovanom povolení a v jeho zmenách bude text „škodlivé látky“ 

nahradený textom „znečisťujúce látky“ vo všetkých tvaroch, 

- zosúladenie tabuľky č. 1 v podmienke A.3. a tabuľky č. 5 v podmienke A.6.7. na 

základe toho, s akými znečisťujúcimi látkami sa v prevádzke nakladá, 

- zmena znenia podmienky B.2.11. tak, aby sledovanie prípustných hodnôt 

znečistenia odpadových vôd bolo v zmysle § 36 ods. 9 vykonávané odbermi ich 

vzoriek a rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium a nie 

laboratórium uvedené vo Vestníku MŽP SR,  

- doplniť podmienky o podmienku prevádzkovať ČOV podľa schváleného 

prevádzkového poriadku, 

- aktualizovať podmienku A.5.25. integrovaného povolenia súvisiacu 

s prevádzkovaním MB ČOV na splaškové odpadové vody. Pôvodné znenie bude 

doplnené o text: „Dátumy a rozsah úkonov vykonávaných pri prevádzke MB ČOV 

zaznamenávať do prevádzkovej evidencie“, 

- aktualizácia podmienky I.6.1. Zabezpečiť kontrolu prevádzky a technického stavu 

prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.17., riadok č. 3 - zosúladenie s platnou 

legislatívou (vyhláška MŹP SR č. 200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
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o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu 

a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd).   

 

Súčasťou konania bolo:   

- v oblasti odpadov: 

- konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov – „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy elektrických 

oblúkových pecí“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno c) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f zákona o odpadoch,  

- konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných 

odpadov – „EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na 

výrobu ferozliatin“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno c) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f zákona o odpadoch,  

- konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie nebezpečných odpadov „Úprava uzatváracej hmoty pre odpichy 

elektrických oblúkových pecí“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, 

v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f zákona 

o odpadoch. 

- konanie o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zhodnocovanie ostatných odpadov „EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, 

EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno e) zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135f 

zákona o odpadoch. 

Povolená kapacita zariadení ani rozsah zhodnocovaných odpadov sa nemení. 

 

Ku žiadostiam prevádzkovateľ predložil: 

1. Rozhodnutie OÚ Dolný Kubín o udelení súhlasu na zhromažďovanie nebezpečného 

odpadu  u pôvodcu odpadu č. OUDK-OSZP-2021/003469 zo dňa 24.05.2021. 

2. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie – úprava uzatváracej hmoty pre 

odpichy EOP – zhodnocovanie NO – odpadových olejov č. ŽP-01/2021, zo dňa 

28.07.2021. 

3. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov zo železa a ocele 

č. ŽP 02/2021, zo dňa 27.07.2021. 

4. TL-OFZ-05/19 Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky, zo dňa 

01.06.2021 

5. TL-OFZ-04/19 Umelé kamenivo Grasimat –granulovaná ferosilikomangánová troska, zo 

dňa 01.06.2021 

6. KBÚ Umelé kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky, revízia č. 6, zo dňa 

01.06.2021 

7. KBÚ Umelé kamenivo Grasimat –granulovaná ferosilikomangánová troska revízia č. 6, 

zo dňa 01.06.2021 

8. KBÚ FeSiMn úlet, revízia č. 6, zo dňa 14.09.2021. 

9. KBÚ FeMn úlet, revízia č. 6, zo dňa 14.09.2021. 

10. KBÚ CaSi úlet, revízia č. 6, zo dňa 14.09.2021. 

11. Certifikáty systému riadenia výroby a správy o priebežnom dohľade pre certifikované 

vedľajšie produkty, vydané Inšpekčným orgánom Qualiform Slovakia s.r.o., Bratislava 

č.: SRV/017/2020 zo dňa 20.07.2020, SRV/018/2020 zo dňa 22.09.2021, SRV/019/2020 

zo dňa 22.09.2021, SRV/020/2020 zo dňa 22.09.2021, SRV/021/2020 zo dňa 22.09.2021, 

SRV/022/2020 zo dňa 22.09.2021, 1481-CPR-0311 zo dňa 20.01.2020. 
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 Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených žiadostí, zistila, že sú 

splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa zákona 

o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako 

sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 
P o u č e n i e: 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov možno podať na  Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 

rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť,  jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.  

 

 

 

 

 

 

            Ing. Mariana Martinková 

                                          riaditeľka 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. OFZ, a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok  

2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok 

 

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia: 

3. Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie 

slobody 1, 026 01 Dolný Kubín 

 


