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Číslo spisu
OU-NM-OSZP-2020/003833-007

Vybavuje

Nové Mesto nad
Váhom
08. 04. 2020

ROZHODNUTIE
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 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 súlade s § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch)
a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písmeno c) zákona o odpadoch
žiadateľovi:
Obchodné meno: HAMOS, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
IČO: 34 136 711

Prevádzka zariadenia na zhodnocovanie
odpadov:

Poľnohospodárske družstvo Čachtice
Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice.

Súhlas sa udeľuje na zhodnocovanie nasledovných druhov odpadov, ktoré sú zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015
Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie O – ostatný odpad:
Katalógové
číslo odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá O
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
Celkové množstvo zhodnocovaných odpadov: 4900 t / rok
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Zhodnocovanie odpadov činnosťami:
R 3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

Určenie miesta nakladania s odpadmi:
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, poľné hnojisko na kult. diele č. 6501/1 v k. ú. Čachtice.

Spôsob nakladania s odpadmi:
Nakladanie s odpadmi bude v súlade s predloženým projektom „Projekt na ambulantnú výrobu organického hnojiva
– priemyselného kompostu“. Postup zhodnocovania odpadov „Technicko-technologický postup ambulantnej výroby
organického hnojiva – priemyselného kompostu – KOMPOST, KP : 10.30.01, CN : 31.01.00, TYP : 18.1.1.“ má
žiadateľ schválený rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – Hlavného hygienika SR.

Technologický postup výroby organického hnojiva – priemyselného kompostu je v súlade s STN 46 57 35,
nasledovný:
1. Prísun a vrstvenie surovín do zakládky priamou navážkou podľa vypracovanej receptúry. Suroviny sa vrstvia
postupne v pásoch o šírke 4-6 m, do výšky 2-2,5 m a v dĺžke podľa daných podmienok. Ako podkladová vrstva
sa použije surovina s vysokou nasiakavosťou. Prepravu odpadov – surovín do zariadenia zabezpečuje žiadateľ a
Poľnohospodárske družstvo Čachtice.
2. Prehadzovanie a miešanie odpadov na zabezpečenie optimálnej vlhkosti 55-65 % a rovnakého zloženia vo
všetkých častiach zakládky. Prehadzovanie a premiešavanie sa uskutočňuje minimálne dvakrát počas procesu výroby
pásovým alebo kolesovým bagrom s drapákom a výškovou lyžicou. Na zavlažovanie zakládky v prípade sucha
bude použitý obsah žumpy. Teplota zakládky (45 – 55 °C) bude kontrolovaná podľa STN 46 57 35 certifikovaným
teplomerom na to určeným. Proces výroby priemyselného kompostu – fermentácie a zretia trvá maximálne 6
mesiacov od ukončenia prísunu surovín. V prípade nepredvídanej havárie bude celá zakládka premiestnená.
3. Navážanie a priebeh fermentácie a dozrievania sledujú pracovníci prevádzkovateľa zariadenia. V priebehu
fermentácie a dozrievania budú priebežne odoberané vzorky, ktoré budú spracovávané v akreditovanom laboratóriu.
4. Po skončení výroby sa zo zakládky odoberie vzorka a prevedie rozbor v akreditovanom laboratóriu. V prípade
vyhovujúcej kvality v zmysle STN 46 57 35 sa výrobok odovzdá odberateľovi Poľnohospodárskemu družstvu
Čachtice na aplikáciu na povrch pôdy v lokalitách v blízkosti výroby kompostu.

Doba na ktorú sa súhlas udeľuje:
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa udeľuje na dobu určitú, do 08. 04. 2025, pri
dodržaní podmienok súhlasu a pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo zrušenie podľa § 114 zákona
o odpadoch.

Technické požiadavky prevádzky predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
- stroje používané pri výrobe: nákladné autá (traktory), čelový nakladač
- zhodnocovanie odpadov bude prebiehať na spevnenej betónovej ploche – poľnom hnojisku,
- objekt zariadenia sa nachádza v stráženom areáli poľnohospodárskeho družstva, čím je zamedzený vstup
nepovolaných osôb,
- vzniknuté kvapaliny – hnojovica a dažďová voda sú zachytávané do žumpy, ktorá je súčasťou hnojiska,
- pri predmetnej činnosti nesmie dôjsť k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- dodržiavať technické podmienky nakladania s odpadmi podľa prevádzkového poriadku predmetného zariadenia,
- priestory zariadenia prevádzkovať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na zdravie ľudí, životné prostredie,
k poškodzovaniu hmotného majetku alebo k úniku odpadov a znečisťovaniu okolitých pozemkov a životného
prostredia,
- odpady prijaté do predmetného zariadenia sú vážené u odberateľa na certifikovanej váhe, prevádzkovateľ vykonáva
kontrolu dokladov, množstva odpadov a vizuálnu kontrolu dodávky odpadu. Odpady určené na zhodnocovanie musia
vyhovovať požiadavkám STN 46 57 35, vstupný rozbor je spracovaný akreditovaným laboratóriom.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke predmetného zariadenia:
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- zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa riadi v zmysle vnútropodnikovej smernice (pravidelné školenia
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vybavenie ochrannými pracovnými odevmi a pomôckami, zabezpečenie
požiarnej ochrany prevádzky),
- použité stroje majú platné doklady o spôsobilosti prevádzky.

Spôsob ukončenia činnosti predmetného zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
Po ukončení činnosti prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečí:
- zhodnotenie všetkých druhov odpadov, ktoré budú v tom čase určené pre zhodnotenie v predmetnom zariadení v
súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve,
- vyčistenie priestorov a okolia predmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov od prípadných znečisťujúcich
látok a túto skutočnosť oznámiť na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

K predmetnej činnosti Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovuje
ďalšie podmienky:
- Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku odpadového
hospodárstva, najmä plniť povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podľa § 17 zákona o odpadoch, ďalej dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, najmä so zreteľom
na § 6, § 9.
- Viesť a uchovávať evidenciu prevzatých predmetných odpadov a ohlasovať údaje z evidencie v súlade s § 2 a § 3
vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- Označiť zariadenie na zhodnocovanie odpadov informačnou tabuľou v súlade s § 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Do zariadenia preberať iba povolené druhy odpadov kategórie ostatný odpad, v súlade s týmto rozhodnutím.
- Zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zhodnocovanie je prevádzkovateľ oprávnený a podmienky ich preberania
do zariadenia.
- Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v súlade s § 10 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Zariadenie prevádzkovať v súlade s týmto rozhodnutím, s prevádzkovým poriadkom a ustanoveniami § 11 vyhlášky
č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Žiadateľ, HAMOS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, IČO: 34 136 711, požiadal písomným
podaním dňa 24. 02. 2020 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prevádzke v
Poľnohospodárskom družstve Čachtice, na poľnom spevnenom hnojisku, kult. diel č. 6501/1 v k. ú. Čachtice.
V zariadení plánuje žiadateľ zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady kompostovaním v množstve 4 900 ton
odpadov ročne za účelom výroby organického hnojiva – priemyselného kompostu.

K žiadosti boli predložené nasledovné doklady:
- Projekt na ambulantnú výrobu organického hnojiva – priemyselného kompostu s dokladovou časťou (kópie):
- výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, dožiadanie č.: el-65864/2019/T, vložka č. 1869/T, zo dňa
06. 09. 2019,
- Certifikát hnojiva č. 1357 pre hnojivo PRIEKOM 1 vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym v Bratislave dňa 08.11.2018,
- Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – Hlavného hygienika SR č. 469/2002-ŠZÚ SR
zo dňa 31.1.2002, ktorým bol schválený návrh „Technicko-technologický postup ambulantnej výroby organického
hnojiva – priemyselného kompostu – KOMPOST, KP : 10.30.01, CN : 31.01.00, TYP : 18.1.1.“,
- Potvrdenie o registrácii pre zber a prepravu odpadov pre žiadateľa vydané Okresným úradom Dunajská Streda,
odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2014/005632-02 Crg zo dňa 29.04.2014,
- Stanovisko k využitiu kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd na ambulantnú výrobu organického hnojiva
– priemyselného kompostu vydané Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy dňa 25.09.2002,
- Protokol o skúške č. 19/00453 zo dňa 04.03.2019 z rozboru čistiarenského kalu Čachtickej kanalizačnej spoločnosti,
s.r.o. „ČKS“, vydaný akreditovaným skúšobným laboratóriom Labeko, s.r.o., Piešťany
- Technologický reglement zhodnocovania odpadov,
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- Dohoda o spolupráci pri výrobe organického hnojiva – priemyselného kompostu uzavretá medzi žiadateľom a
Poľnohospodárskym družstvom Čachtice + vyjadrenie Poľnohospodárskeho družstva Čachtice,
- Stanovisko – usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci zhodnocovania odpadov
činnosťou R3 č. 7224/2016-1.8 49887/2016 zo dňa 19.09.2016,
- Súhlasné stanovisko Obce Čachtice zo dňa 22.11.2019 k prevádzkovaniu zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- Vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odboru starostlivosti o životné prostredie na úseku štátnej
vodnej správy č. OU-NM-OSZP-2020/001322-4 zo dňa 18.02.2020

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-NM-
OSZP-2020/003833-2 zo dňa 03. 03. 2020 oznámil začatie konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 24. 03. 2020 v mieste navrhovanej prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov a nakoľko v
predloženej dokumentácii neboli kompletné údaje pre vydanie rozhodnutia, zároveň vyzval žiadateľa na doplnenie
dokumentácie a jej predloženie na ústnom pojednávaní.

Následne z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje
ochorenie COVID-19, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č.
OU-NM-OSZP-2020/003833-3 zo dňa 17. 03. 2020 nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
zrušil, pričom vyzval žiadateľa na zaslanie doplnenej dokumentácie písomne alebo elektronickou poštou.

Dňa 23.03.2020 bolo mailom na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
doručené vyjadrenie žiadateľa zo dňa 20.03.2020, v ktorom doplnil požadované údaje k technickému opisu
zariadenia a v prílohe predložil ďalšie kópie dokladov:
- Súhlasné stanovisko k predmetnej činnosti od Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Trenčín č. 359/2020-2 zo
dňa 14.1.2020,
- Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RUVZ/2020/00723-003 zo dňa
06.02.2020,
- Certifikát o overení váhy pre Poľnohospodárske družstvo Čachtice vydaný Slovenskou legálnou metrológiou, n.
o., Pracovisko Nitra pod č. 0879/314.02/19 zo dňa 13.06.2019,
- Protokol zo skúšky tesnosti – žumpa pri poľnom hnojisku - zo dňa 18.7.2017 vydaný MVL Štefánek, s.r.o., Trenčín,
- Posudky hnojiva PRIEKOM (1,2,3) – ORGANICKÉ HNOJIVO – PRIEMYSELNÝ KOMPOST vydané
Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Laboratórium toxikologického skríningu,
- Záverečný protokol č. 98/2018 z certifikácie hnojiva PRIEKOM 1 vydaný Ústredným kontrolným a skúšobným
ústavom poľnohospodárskym v Bratislave dňa 08.11.2018,
- Príbalový leták k hnojivu „Organické hnojivo – priemyselný kompost „PRIEKOM 1““
Vyjadrenie žiadateľa zo dňa 20.03.2020 bolo doručené poštou dňa 27.03.2020.

Ďalej bola doložená kópia Súhlasu č. ODP-S2019/00348 zo dňa 25.03.2020 na povolenie malého zdroja znečistenia
ovzdušia vydaného Obcou Čachtice k predmetnej činnosti.

Dňa 01.04.2020 bola mailom na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
doručená doplnená dokumentácia – technologický reglement a prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie
odpadov v zmysle požadovaných údajov.

Dňa 06.04.2020 vykonal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie
individuálnu ohliadku navrhovaného zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Zariadenie sa nachádza na poľnom
hnojisku v areáli poľnohospodárskeho družstva, podklad tvorí spevnená betónová plocha s odvedením kvapalín a
dažďových vôd do betónovej žumpy.

Písomné podanie obsahovalo náležitosti v zmysle § 21 a ďalších ustanovení vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Na základe preskúmania podkladov rozhodol Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné
prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Správny poplatok v hodnote 11,00 € bol uhradený ekolkom v zmysle prílohy: Sadzobník správnych poplatkov,
položka 162 písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v deň podania
žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do
15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých
riadnych opravných prostriedkov.

Príloha
Rozdeľovník

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúci odboru

Doručuje sa

HAMOS, s.r.o.
Bratislavská
931 01 Šamorín
Slovenská republika

Obec Čachtice
Malinovského 769
916 21 Čachtice
Slovenská republika

Na vedomie
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, Družstevná 33/682, 916 21 Čachtice
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom


