Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Nitra

OU-NR-OSZP3-2019/026858

04. 06. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
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
Popis konania / Účastníci konania
S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
pre právnickú osobu: HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín (IČO: 34 136 711)
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 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), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, udeľuje právnickej osobe:
HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín (IČO: 34 136 711)
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Miesto nakladania s odpadmi: poľné hnojisko, kult. diel 4701/1, k. ú. Malý Cetín
Vykonávané činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch:
R3 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)
Druh a kategória odpadov:
Tento súhlas sa udeľuje na nasledovné druhy odpadov, zaradené podľa prílohy č. 1 písm. B. Vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
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Kat. číslo Názov druhu odpadu Kategória
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
20 02 01 biologický rozložiteľný odpad O
Množstvo odpadov: 4 900 t/rok
Spôsob nakladania s odpadmi:
Jedná sa o zhodnocovanie odpadov pri výrobe organického hnojiva – priemyselného kompostu pre samostatne
hospodáriaceho roľníka Martu Kozárovú, SHR, 951 07 Malý Cetín 12.
Prepravu odpadov – prísun organických surovín zabezpečuje spoločnosť HAMOS, s.r.o., (zhotoviteľ), aj samostatne
hospodáriaci roľník Marta Kozárová, SHR, 951 07 Malý Cetín 12, (investor). Suroviny dodané investorom naváža
investor vlastnými prostriedkami. Suroviny dodané zhotoviteľom sú navážané nárazovo a organizačne zabezpečené
zhotoviteľom, pričom spoločnosť HAMOS, s.r.o., odoberá odpady určené na kompostovanie od dodávateľských
organizácií na základe uzatvorených zmlúv. Všetky dovezené odpady a suroviny určené na výrobu kompostu sa
vážia u investora.
Pri dodávke odpadov na zhodnocovanie zhotoviteľ kontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov,
vykonáva kontrolu množstva dodaného odpadu, vizuálnu kontrolu dodávky odpadu a prevzatý odpad zaeviduje.
Do zakládky organického hnojiva – priemyselného kompostu sa suroviny prisúvajú podľa receptúry a teoretického
prepočtu. Suroviny sa vrstvia horizontálne alebo vertikálne, príp. šikmo. Suroviny sa vrstvia postupne v pásoch o
šírke 4 až 6 m a dĺžke podľa daných podmienok, do výšky 2 až 2,5 m. Ako podkladová vrstva sa použije surovina
s vysokou nasiakavosťou.
Po ukončení prísunu surovín sa pristúpi k miešaniu – prehadzovaniu surovín. Pred začiatkom prehadzovania –
miešania, podľa poveternostných podmienok, je potrebné vytvoriť optimálne vlhkostné podmienky pričom vhodná
vlhkosť zakládky je 55 – 65 %. Cieľom prehadzovania je premiešanie surovín tak, aby boli vlhkosť a zloženie vo
všetkých častiach zakládky rovnaké a aby boli baktérie, plesne a ostatná mikroflóra dodaná očkovaním rovnomerne
rozložené, čím sa vytvoria vhodné podmienky pre začiatok fermentácie ako usmerneného humusotvorného procesu.
Po ustálení teploty v základke (asi po 60 dňoch) sa uskutoční druhé prehadzovanie, premiešanie, ktoré zabezpečí
pokračovanie humifikácie a prístupu vzduchu.
Prehadzovanie – premiešavanie sa robí pásovým alebo kolesovým bagrom s drapákom, s výškovou lyžicou –
zabezpečuje investor.
V priebehu fermentácie a dozrievania budú priebežne odoberané vzorky, ktoré budú vyhodnotené v akreditovanom
laboratóriu.
Po ukončení procesu sa na odobratej vzorke kompostu prevedie rozbor a na základe výsledku sa výrobok odovzdáva
investorovi, samostatne hospodáriacemu roľníkovi Marte Kozárovej, SHR, 951 07 Malý Cetín 12, na aplikáciu na
povrch pôdy v lokalitách výroby kompostu.
Platnosť súhlasu:
Podľa § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch sa súhlas udeľuje do 31. 05 2024.
Platnosť súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k
zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu (§ 97 ods.
18 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch).
Podľa § 114 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bolo
vydané, zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, skončením činnosti, na ktorú bolo vydané, alebo
neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa § 114 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z o
odpadoch.
Podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
vydané rozhodnutie zmeniť, ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo
zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie
rozhodnutia, alebo ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí, alebo zrušiť v zmysle uvedeného odseku písm. b)
v prípadoch uvedených v zákone č. 79/2015 Z. z o odpadoch, napr. ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej
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ujmy alebo inej závažnej škody, alebo ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden
rok.
Spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu:
# ukončenie činnosti v zariadení je podmienené zhodnotením, prípadne zneškodnením všetkých druhov odpadov,
nachádzajúcich sa v zariadení, oprávneným subjektom,
# ukončenie činnosti zariadenia bude oznámené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti.
Podmienky súhlasu:
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov je povinný v plnej miere dodržiavať ustanovenia legislatívy
na úseku odpadového hospodárstva, z ktorej mu vyplývajú najmä nasledovné povinnosti:
# zhodnocovať odpady v súlade s týmto súhlasom,
# zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
# viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia, ktorá obsahuje:
# technologický reglement – vypracovaný podľa § 10 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.),
# prevádzkový poriadok – podľa § 10 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
# prevádzkový denník – vypracovaný podľa § 10 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
# obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
# súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
# viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode zhodnocovaného odpadu, o jeho vlastnostiach a zložení,
# zasielať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu
najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.),
# označiť zariadenie podľa § 6 vyhl. MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikovať v zónach 10 m od brehovej čiary vodného toku, zátopovej čiary
vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
# zhodnocovanie odpadov kompostovaním na poľnom hnojisku v okrajovej časti honov,
# dovezené odpady a suroviny určené na výrobu kompostu sa vážia u investora,
# prehadzovanie a miešanie sa robí pásovým alebo kolesovým bagrom s drapákom, s výškovou lyžicou – zabezpečuje
investor.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
a) obsluha zariadenia musí preberať odpady vyhovujúce požiadavkám na kvalitu, vyraďovať prímesi odpadu, ktoré
sa do privezených odpadov nedopatrením dostali,
b) prevádzka technických zariadení musí byť zabezpečovaná podľa návodu na ich obsluhu a obsluhovať ich smie
len osoba zaškolená na túto prácu, prípadne osoba odborne spôsobilá, pokiaľ sa spôsobilosť vyžaduje,
c) technické zariadenia využívané v prevádzke je potrebné udržiavať v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku,
musia byť pravidelne podrobené revíziám a kontrolám, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci,
d) pri výkone činnosti dodržiavať osobitné predpisy na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci,
e) pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky,
f) ukladať odpady tak, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k ohrozeniu zdravia,
g) pri preprave odpadov je nutné dodržiavať požiadavky bezpečnosti dopravy určené osobitnými predpismi.
Odôvodnenie
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Dňa 07. 05. 2019 požiadala spoločnosť HAMOS, s.r.o., so sídlom na Bratislavskej 37 v Šamoríne (ďalej len žiadateľ),
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kompostovaním na poľnom hnojisku,
kult. diel 4701/1, v kat. úz. Malý Cetín, ktoré bude vykonávať pre samostatne hospodáriaceho roľníka Martu
Kozárovú, SHR, 951 07 Malý Cetín 12.
Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch aj príslušná
obec, preto OÚ Nitra oznámil dňa 16. 05. 2019 začiatok konania aj obci Malý Cetín. OÚ Nitra v oznámení upustil od
ústneho pojednávania a stanovil lehotu na vyjadrenie k podkladu rozhodnutia. V stanovenej lehote účastníci konania
nevzniesli písomne žiadne pripomienky k priebehu konania, ani námietky voči prevádzke zariadenia.
Žiadosť obsahovala predpísané náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.
Správny poplatok vo výške 11 eur podľa položky 162 c) sadzobníka správnych poplatkov (Príloha k zákonu NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) bol zaplatený e-kolkom.
Konaním uskutočneným podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by
bránili udeleniu súhlasu, a preto rozhodol tunajší úrad tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru
Doručuje sa
HAMOS, s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 Šamorín
Slovenská republika
Obec Malý Cetín
Malý Cetín 105
951 07 Malý Cetín
Slovenská republika
Marta Kozárová
Malý Cetín 12
951 07 Malý Cetín
Slovenská republika
Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1
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