OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25

940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2019/021401-003

23. 12. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kód
činnosti podľa prílohy č. 1 zákona 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)
HAMOS s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
AGRIERTÉ-EBED, a.s., Lúčna 1, 943 04 Obid
Obec Obid, Kráľa Štefana 6088, 943 04 Obid
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Nové Zámky, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.
1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s ustanoveniami
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a na základe žiadosti: Hamos
s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, IČO 34 136 711, udeľuje
súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, kód činnosti
podľa prílohy č. 1 zákona 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)
pre:
Hamos s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 Šamorín
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IČO : 34 136 711
miesto zhodnocovania odpadov:
AGRIERTÉ-EBED, a.s., Obid
Betónové poľné hnojisko, parc. č. 3901/2, k.ú. Obid
Súhlas sa udeľuje do: 30.11.2024
Jedná sa o výrobu organického hnojiva – priemyselného kompostu riadenou fermentáciou vstupných surovín na
spevnenom poľnom hnojisku v k.ú. Obid na pozemku parc. č. 3901/2.
A. Podmienky súhlasu :
1. Súhlas na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 3 a R 13 sa vzťahuje na odpady z kategórie ostatné odpady,
uvedené v katalógu odpadov pod číslom :
Katalógové číslo odpadu – Názov odpadu – Kategória odpadu – Množstvo odpadu
02 01 03 – odpadové rastlinné tkanivá – O – 2205,0 t/rok
19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd – O – 1470,0 t/rok
19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11– O – 980,0 t/rok
20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad – O – 245,0 t/rok
2. Dodržiavať povinnosti uvedené v zákone o odpadoch, vyhláške MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
3. Žiadateľ musí mať súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97
ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch a pri spracovaní odpadov dodržiavať Prevádzkový poriadok zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.
4. V prípade skončenia činnosti pred ukončením zhodnocovania je žiadateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie
prevzatých odpadov v inom vhodnom zariadení. Ku dňu ukončenia činnosti nesmú byť v poľnom hnojisku
odpady určené na zhodnocovanie. Ukončenie činnosti zhodnocovania je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť
príslušnému orgánu odpadového hospodárstva najneskôr 30 dní pred dňom ukončenia činnosti.
5. Doba skladovania odpadov dovezených na zhodnotenie nesmie prekročiť 1 mesiac.
6. Proces výroby organického hnojiva musí prebiehať podľa predloženého „Projektu na ambulantnú výrobu
organického hnojiva – priemyselného kompostu, AGRIERTÉ-EBED, a.s. Obid“ a predloženého „Technologického
reglementu zhodnocovania odpadov pre AGRIERTÉ-EBED, a.s. Obid“.
7. Žiadateľ je povinný viesť evidenciu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2016 Z. z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
8. Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
B. Všeobecné ustanovenie:
Tunajší úrad môže udelený súhlas zrušiť alebo zmeniť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po
vykonanom konaní podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona o odpadoch.
Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a), b) a c) 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.
Odôvodnenie
Spoločnosť Hamos s.r.o., Bratislavská 37, Šamorín, IČO 34 136 711, požiadala dňa 27.11.2019 tunajší úrad o
udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok,
ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a
činnosťou R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12, podľa prílohy č. 1 zákona o
odpadoch. Predmetom je zhodnocovanie organických odpadov na výrobu priemyselného kompostu v betónovom
poľnom hnojisku AGRIERTÉ-EBED, a.s., Obid, parc. č. 3901/2, k.ú. Obid.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia bola žiadosť s predpísanými náležitosťami, projekt na ambulantnú výrobu
organického hnojiva – priemyselného kompostu, AGRIERTÉ-EBED, a.s. Obid. Súčasťou podania je aj správny
poplatok vo výške 11 € uhradený v zmysle položky 162, písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, dohoda o spolupráci pri výrobe organického hnojiva uzavretá medzi žiadateľom a
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AGRIERTÉ-EBED, a.s. Obid. S prihliadnutím na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
Platnosť súhlasu je stanovená v súlade ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch. Podľa ustanovenia § 97ods.
17 zákona o odpadoch platnosť súhlasu je možné predĺžiť 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.
Prevádzkovateľ zariadenia bol upozornený na povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy odpadového
hospodárstva.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný
úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Doručuje sa
HAMOS, s.r.o.
Bratislavská 37
931 01 Šamorín
Slovenská republika
Agrierté - Ebed a.s.,
Lúčna 1
943 04 Obid
Slovenská republika
Obec Obid
Kráľa Štefana 57
943 04 Obid
Slovenská republika
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