OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
____________________________________________________________________________________
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Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Výrok
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 o odpadoch
S Ú H L A S na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Miesto nakladania s odpadmi: Poľné hnojisko, kult. diel č. 4701/1 a 3405/1 v k. ú. Čechynce
Vykonávané činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu 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:
V zariadení bude prevádzkovateľ nakladať s nasledovnými druhmi odpadov zaradené podľa prílohy č. 1 písm. B.
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Zoznam druhov odpadov, ktoré budú v zariadení zhodnocované/kompostované:
Kat. číslo/ Názov druhu odpadu/ Kategória/ Množstvo (t/rok)
02 01 03/ odpadové rastlinné pletivá/ O/ 490
02 01 06/ zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku/ O/ 980
04 01 07/ kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm/ O/ 490

19 08 05/ kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd/ O/ 1470
19 08 12/ kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11/ O/ 980
20 02 01/ biologicky rozložiteľný odpad/ O/ 490
Celkové množstvo zhodnocovaných odpadov za rok: 4 900 t/rok
Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady použité pri kompostovaní odoberá spoločnosť HAMOS s. r. o. (prevádzkovateľ) od dodávateľských
organizácií na základe uzavretých zmlúv. Odpady musia byť rozborované. Všetky dovezené suroviny na výrobu
kompostu sa vážia u odberateľa – AGILE s. r. o. Pri dodávke odpadu na zhodnocovanie odpadov prevádzkovateľ
kontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov, vykonáva kontrolu množstva dodaného odpadu,
vykonáva vizuálnu kontrolu dodávky odpadu a prevzatý odpad zaeviduje.
Technologický postup výroby je riešený spôsobom postupnej priamej navážky surovín organického pôvodu, podľa
vopred vypracovanej receptúry. Suroviny – odpady sa postupne vrstvia horizontálne (plošne) alebo vertikálne
(zvisle) prípadne šikmo v pásoch o šírke 4 – 6m do výšky 2 – 2,5 m podľa daných podmienok. Ako podkladová vrstva
sa používa surovina s vysokou nasiakavosťou. Po ukončení navážky sa vytvoria optimálne vlhkostné podmienky
pričom vhodná vlhkosť základky je 55 – 65 %. Následne sa pristupuje k miešaniu - prehadzovaniu surovín pásovým
alebo kolesovým bagrom s drapákom a výškovou lyžicou. Cieľom prehadzovania – miešania je premiešanie surovín
tak, aby vo všetkých častiach bola vlhkosť i zloženie rovnaká a aby baktérie, plesne a ostatná mikroflóra dodaná
očkovacími a inými surovinami bola rovnomerne rozložená, čím sa vytvoria podmienky pre začiatok fermentácie
(usmerneného aeróbneho humusotvorného procesu). Počas fermentácie sa sleduje vlhkosť základky, v prípade
suchého počasia sa musí zavlažiť. V prípade vysokej vlhkosti sa základka premiestni. Ďalej sa sleduje teplota
základky na zistenie postupu fermentácie. Teplota základky sa má pohybovať od 45 – 55 °C po dobu 5 – 21 dní
čím sa dosiahne zníženie patogénnych mikroorganizmov a klíčivosť semien burín. Po ustálení teploty v základke
(asi po 60 dňoch) sa uskutoční druhé prehadzovanie – premiešavanie, ktoré zabezpečuje pokračovanie humifikácie
za prístupu vzduchu.
V priebehu fermentácie a dozrievania budú priebežne odoberané vzorky, ktoré budú laboratórne spracovávané v
akreditovanom laboratóriu.
Po ukončení výroby sa na odobranej vzorke výrobku prevedie rozbor a na základe výsledku sa výrobok odovzdá
odberateľovi AGILE s. r. o. na aplikáciu na povrch pôdy v lokalitách výroby kompostu ako certifikované organické
hnojivo – priemyselný kompost, Certifikát č. 1357 pod obchodným názvom PRIEKOM 1.
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Realizácia ambulantnej výroby organického hnojiva – priemyselného kompostu sa uskutoční na poľnom hnojisku
na kult. diely č. 4701/1 a 3405/1 v katastrálnom území Čechynce.
Zoznam strojov a zariadení:
• pásový / kolesovým bager s drapákom a výškovou lyžicou
• nákladné autá (traktory)
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 zariadenia musí byť zabezpečovaná v zmysle návodov na ich obsluhu.
c) Zariadenia musí obsluhovať riadne zaškolená osoba na túto prácu.
d) Zhodnocované môžu byť iba tie odpady, pre ktoré sa tento súhlas udeľuje.
e) 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.
f) Ukladať odpady a druhotné suroviny tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia.
g) Pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky.
h) Ukladať odpady do prepravných vozidiel tak, aby pri preprave odpadov boli dodržané požiadavky bezpečnosti
dopravy určené osobitnými predpismi.
Podmienky súhlasu:
2/4

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.),
• umožniť kontrolnému orgánu prístup do objektov, kde sa uskutočňuje zhodnocovanie odpadov a poskytovať
pravdivé a úplné údaje súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
• dodržiavať hygienické a technické predpisy stanovené pre danú prevádzku,
• každú zmenu nakladania s odpadmi je potrebné predložiť tunajšiemu úradu na odsúhlasenie,
• v zmysle § 4 ods. 4 vyhlášky MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach tuhé hospodárske hnojivá a kompost možno voľne skladovať na
poľnohospodárskej pôde, ak nehrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd, najviac deväť mesiacov
od prvej navážky hnoja, ktorá musí byť evidovaná v evidencii hnojív. Ďalšie skladovanie na tom istom mieste
je možné až po štyroch rokoch trvalého využívania. Skládka tuhého hospodárskeho hnojiva musí byť priebežne
ošetrovaná a musí byť oboraná hlbokou brázdou.
• zmysle § 4 ods. 5 vyhlášky MP SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností
vo vyhlásených zraniteľných oblastiach je zakázané na poľnohospodárskej pôde voľne skladovať tuhé hospodárske
hnojivá
a) s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
b) trvalo zamokrenej,
c) s vysokou hladinou podzemnej vody nad 0,6 m, a to aj dočasne,
d) na svahu so sklonom nad 3o,
e) v inundačnom území vodného toku,
f) na území v okolí odkrytých podzemných vôd určenom orgánom štátnej vodnej správy.
Platnosť súhlasu:
Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch sa súhlas udeľuje do 28. 02. 2027.
Platnosť súhlasu podľa § 97 ods. 16 zákona 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. 17 zákona o
odpadoch).
Podľa § 114 ods. 3 zákona 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 o odpadoch.
Podľa § 114 ods. 1 písm. a) zákona 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 o odpadoch, napr. ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej 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:
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• 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.
Odôvodnenie
Dňa 15. 02. 2022 požiadala právnická osoba HAMOS, s. r. o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín (ďalej len žiadateľ), o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov na poľnom hnojisku, kult. diel č. 4701/1
a 3405/1 v k. ú. Čechynce.
Účastníkom konania vo veci udelenia predmetného súhlasu je podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch aj príslušná
obec, preto OÚ Nitra oznámil dňa 01. 03. 2022 začiatok konania aj obci Čechynce. Zástupca obce Čechynce, Róbert
Kupeček, v priebehu konania nevzniesol žiadne pripomienky 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. Marianna Hradňanská
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
HAMOS, s.r.o., Bratislavská , 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Obec Čechynce, Hlavná ulica 112/74, 951 07 Čechynce, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

4/4

