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Vec
„Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná“
- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) prijal dňa 10.01.2023 žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“) k činnosti/stavbe ,,Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná“, pre navrhovateľa – MBM-
GROUP a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 36740519 v zastúpení splnomocnenej spoločnosti INECO,
s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36738379.

K žiadosti bol priložený zámer navrhovanej činnosti, ktorý vypracoval navrhovateľ, v januári 2023.

Navrhovaná činnosť/stavba predstavuje výstavbu obaľovacej súpravy asfaltových zmesí a betonárky na pozemku
registra „C“ parc. č. 830/3 k. ú. Nižná Slaná, okres Rožňava v zastavanom území obce v nevyužívanom chátrajúcom
areáli.
Najbližšie obytné domy sú vo vzdialenosti minimálne 500 m od areálu.

Predmetom navrhovanej činnosti/stavby je produkcia stavebných hmôt a asfaltových zmesí pre rôzne využitie v
stavebnom priemysle.

V areáli bude inštalovaná obaľovacia súprava asfaltových zmesí s projektovaným výkonom 90t/h pri 3% vlhkosti,
resp. 80t/h pri 5% vlhkosti. Bola vyvinutá pre vysoké požiadavky na kvalitu pri strednej kapacite výroby a vysokom
stupni mobility.
Základnou vstupnou surovinou obaľovacej súpravy je kamenivo, ktoré bude uskladnené vo vyhradených boxoch.
Kamenivo bude dopravníkovým pásom prepravované do sušiaceho bubna, v ktorom bude zbavené vlhkosti, usušené,
prehriate a odprášené. Zo sušiaceho bubna bude kamenivo vytriedené na požadované frakcie a následne padne do
zásobníkov nad miešačkou.

Proces výroby asfaltovej zmesi sa uskutoční v miešacom zariadení, do ktorého budú privedené vstupné suroviny
a prísady. Dávkovanie a proces miešania bude realizované podľa technologického postupu pre vyrábaný produkt.
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Hotový asfaltový produkt bude uskladnený v zásobníkoch uložených na oceľovej konštrukcii tak, aby bol umožnený
vjazd expedičných vozidiel pre priamy odber. Po naložení bude vozidlo prekryté plachtou.

V areáli bude osadené aj zariadenie na výrobu betónových zmesí s kapacitou 60m3/h. Hlavnou činnosťou bude
výroba betónových zmesí v automatizovanej betonárke s výkonom 110 t/h. Betonáreň je určená na prevádzku najmä
v období marec – november. Základom je miešací stroj. Prevádzka bude mať systém plnenia zásobníkov štrkopieskov
s vážením a vypúšťaním na dopravník.

Súčasťou procesu výroby betónovej zmesi bude silo na cement. Všetky zariadenia na skladovanie a dopravu
prachového cementu budú uzavreté.

Technologické odpadové vody v procese výroby obaľovacích zmesí nevzniknú. Počas prevádzky betonárky budú
produkované alkalické oplachové technologické vody. Po ukončení výrobného procesu betónových zmesí bude
betonárka preplachovaná. Tieto odpadové vody budú zachytávané a spotrebované pri výrobe betónov.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, k predloženej projektovej dokumentácií vydáva podľa
§ 16a ods. 1 vodného zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

Pre činnosť/stavbu „Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná“ sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje
výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).
Predmetná činnosť/stavba je zameraná na produkciu stavebných hmôt a asfaltových zmesí pre stavebný priemysel.

Pri realizácií navrhovanej činnosti/stavby nedôjde k ovplyvneniu kvality povrchových ani podzemných vôd v danom
území.
Počas výstavby a následnej prevádzky je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie úniku prevádzkových kvapalín
resp. ropných látok z používaných stavebných mechanizmov a motorových vozidiel, aby nedošlo ku kontaminácií
pôdy a následne podzemných vôd.

Navrhovaná činnosť/stavba nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a ani do ochranného pásma
vodárenského zdroja.

Záväzné stanovisko okresného úradu v sídle kraja je podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom k vyjadreniu
orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti/stavbe; ak sa územné konanie pre činnosť/stavbu
nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povoľovanej činnosti.

Žiadateľ je oprávnený podľa § 16a ods. 6 vodného zákona podať návrh na začatie konania o povolení činnosti/
stavby, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Záväzné stanovisko bude v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejnené na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a súčasne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP, Špitálska 2212/3, Rožňava

JUDr. Henrieta Halászová
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vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


