
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

M. R. Štefánika 10
902 01 Pezinok____________________________________________________________________________________
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Číslo spisu
OU-PK-OSZP-2020/001247-008

Vybavuje

Pezinok
09. 03. 2020

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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 (ďalej len „ zákon o odpadoch“), v súlade s § 46 zákona č.

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( správny poriadok ) udeľuje žiadateľovi

Popis konania / Účastníci konania
obchodné meno: HAMOS, s.r.o.

so sídlom : Bratislavská 37, 931 01 Šamorín

prevádzka: Ambulantná výroba organického hnojiva - priemyselného kompostu
na pozemku parcelné číslo: 8583, k.ú. Modra

IČO : 34136711

Výrok rozhodnutia
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

činnosťou:
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov),
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11,
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

pre odpady zaradené vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
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1. Súhlas udeľuje tunajší úrad na dobu určitú do: 28.02.2025, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo
zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.

2. Nakladať sa bude s odpadmi v množstve : 4 900 ton ročne.

3. Žiadateľ bude vykonávať zhodnocovanie odpadov: na pozemku parcelné číslo: 8583, k.ú. Modra.

Vlastníkom predmetného pozemku je fyzická osoba PhDr. Eduard Šebo, bytom Kuklovská 90, 841 04 Bratislava a
na základe písomného súhlasu zo dňa 23.01.2020 nemá námietky proti realizácii ambulantnej výroby organického
hnojiva - priemyselného kompostu na pozemku parcelné číslo: 8583, k.ú. Modra.
Spoločnosť CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra má predmetný pozemok v prenájme na základe
zmluvného vzťahu uzatvoreného dňa 01.01.2014.
S prevádzkovateľom zariadenia spoločnosťou HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín uzatvoril nájomca
pozemku dňa 27.12.2019 Dohodu o spolupráci pri výrobe organického hnojiva so stanovenými podmienkami
spolupráce. Organické hnojivo PRIEKOM 3 bude majetkom odberateľa, spoločnosti CHATEAU MODRA, a.s.,
Dolná 120, 900 01 Modra.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Spoločnosť HAMOS, s.r.o. má vypracovaný Technicko - technologický postup ambulantnej výroby organického
hnojiva - priemyselného kompostu - KOMPOST, KP: 10.30.01, CN:31.01.00, TYP: 18.1.1. schválený rozhodnutím
Ministerstva zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR, číslo: 469/2002 – ŠZÚ SR zo dňa 31.1.2002.
Technologický postup výroby organického hnojiva je podľa STN 46 57 35 riešený spôsobom postupnej priamej
navážky odpadov organického pôvodu podľa vypracovanej receptúry. Do zakládky sa privážajú odpady podľa
receptúry a teoretického prepočtu. Vrstvia sa horizontálne, alebo vertikálne postupne v pásoch o šírke 4-6 m,
do výšky 2-2,5 m a v dĺžke podľa daných podmienok. Ako podkladová vrstva sa používa odpad s vysokou
nasiakavosťou. Po ukončení navážky sa odpady prehadzujú. Pred začiatkom prehadzovania sa musia podľa
poveternostných podmienok vytvoriť optimálne vlhkostné podmienky. Vhodná vlhkosť zakládky je 55-65 %.
Cieľom prehadzovania je premiešanie odpadov tak, aby vo všetkých častiach bola vlhkosť a zloženie rovnaké
a aby baktérie, plesne a ostatná mikroflóra bola rovnomerne rozložené, čím sa vytvoria podmienky pre
začiatok fermentácie. Fermentácia, čiže usmernený humusotvorný proces je aeróbny proces, ktorý sa uskutočňuje
za dostatočného prístupu vzduchu, pri ktorom dochádza k prudkému rozvoju mikroorganizmov sprevádzaný
vzostupom teplôt v zakládke.
Podľa STN 46 57 35 sa musí teplota zakládky pohybovať od 45 °C až do 55 °C po dobu 5-21 dní. Takýmto spôsobom
sa dosiahne zníženie patogénnych mikroorganizmov a klíčivosť semien burín. Ak teplota vystúpi nad 60 °C, hrozí
nebezpečenstvo zvýšeného spaľovania spáliteľných látok, prípadne samovznietenia základky, čím sa znehodnotí
organické hnojivo.
Po ustálení teploty v zakládke (asi po 60 dňoch) sa uskutoční druhé prehadzovanie, ktoré zabezpečuje pokračovanie
humifikácie a prístup vzduchu.
Presun materiálu sa bude vykonávať vozidlom typu Mercedes Actros – nákladné vozidlo sklápač. Prehadzovanie -
premiešavanie pásovým alebo kolesovým bagrom s drapákom a výškovou lyžicou typu JCB nakladač.
V priebehu fermentácie a dozrievania sa priebežne odoberajú vzorky, ktoré sú vyhodnocované
v akreditovanom laboratóriu.
Kvalita vyrobeného organického hnojiva PRIEKOM 3 musí zodpovedať znakom akosti podľa STN 465735 -
priemyselné komposty a spoločnosť CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra je povinná s výrobkom
ďalej nakladať podľa zákona č. 136/2000 Z. z.. o hnojivách.

Za navážanie odpadov, priebeh fermentácie a dozrievania sú zodpovední:
Ing. Jozef Mónosi - organizácia, materiálové využitie, technická časť nakladania a dopravy,
Ing. Ladislav Fazekas - zhodnocovanie odpadov, sledovanie fermentácie a dozrievania organického hnojiva,
Ing. Jozef Mónosi ml. - organizácia zhodnocovania, sledovanie fermentácie a dozrievania organického hnojiva.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
obsluha zariadenia pri prevádzke musí preberať odpad vyhovujúci požiadavkám na kvalitu,
v zariadení môžu byť prevzaté a spracovávané len tie odpady, na ktoré bol udelený súhlas,
je nevyhnutné ukladať odpady tak, aby pri manipulácii s nimi neprišlo k ohrozeniu zdravia,
pri manipulácii s odpadmi používať ochranné pracovné prostriedky,
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ukladať odpady a výrobky do prepravných vozidiel tak, aby pri prevoze boli dodržané požiadavky bezpečnosti
dopravy,
absolvovať vstupné školenie a musia byť poučení o protipožiarnych opatreniach oprávnenou osobou,
všetci zamestnanci musia byť pravidelne oboznamovaní s požiarnym poriadkom a smernicami,ktoré zamestnávateľ
je povinný vypracovať a aj aktualizovať,
všetky technické zariadenia musia byť udržiavané v stave spôsobilom na bezpečnú prevádzku, musia byť
vykonávane kontroly, revízie, ktoré vyplývajú z platných predpisov na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
pracovníci obsluhujúci stroje umiestnené v zariadení na zhodnocovanie odpadov musia byť spôsobilí na túto činnosť
a ak sa to vyžaduje, musia byť držiteľmi potrebných oprávnení,
ďalej sú povinní:
bezpodmienečne a dôsledne dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci,
používať predpísané osobné ochranné prostriedky,
dodržiavať zásady a postupy pri práci s odpadmi uvedené v schválenom prevádzkovom poriadku,
v prevádzke je zakázané užívanie alkoholu, toxických a psychotropných látok,
rešpektovať výstražné tabule a označenia,
dodržiavať protipožiarne predpisy.

6. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
V prípade ukončenia činnosti zariadenia budú priestory upratané, vyčistené a odovzdané na ďalšie využitie. Ak
pri uvedenej činnosti vzniknú ďalšie odpady budú tiež zhodnotené, alebo zneškodnené na základe uzatvorených
zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami.

7. Podmienky súhlasu:
s odpadmi skupiny 20 je prevádzkovateľ oprávnený nakladať až po splnení povinností uvedených v § 81 ods. 13
zákona o odpadoch,
certifikát hnojiva vydaný ÚKSÚP v Bratislave musí byť platný počas celej doby platnosti rozhodnutia tunajšieho
úradu,
certifikát váhy musí byť platný počas celej doby platnosti rozhodnutia tunajšieho úradu,
pred ukončením činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie
resp. zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho,
dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a vytvárať také podmienky pri
nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia.

Odôvodnenie
Spoločnosť HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín požiadala dňa 08.01.2020 tunajší úrad o udelenie
súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, ambulantnú výrobu organického hnojiva -
priemyselného kompostu na pozemku parcelné číslo: 8583, k.ú. Modra.
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č.
OU-PK-OSZP-2020/001247 zo dňa 13.01.2020 upovedomil žiadateľa a účastníkov konania Mesto Modra, Dukelská
38, 900 01 Modra a spoločnosť CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra podľa § 18 ods. 3 o začatí
konania a podľa § 21 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Na základe preskúmania predložených podkladov a vykonanou miestnou ohliadkou za prítomnosti zástupcov
účastníkov konania dňa 23.01.2020 správny orgán zistil, že doručené podklady nie sú pre vydanie predmetného
súhlasu dostatočné a rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2020/001247-004 zo dňa 24.01.2020 prerušil konanie v
predmetnej veci a listom č. OU-PK-OSZP-2020/001247-003 zo dňa 24.01.2020 vyzval žiadateľa na doplnenie
podania podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku a žiadal o doručenie nasledovných podkladov:
presný popis váhy, typ, cerifikát, výrobca, umiestnenie - miesto, subjekt, vlastníctvo,
kópiu zmluvného vzťahu uzatvoreného s prevádzkovateľom ČOV Modra,
nájomnú zmluvu k pozemku parcelné číslo: 8583, k.ú. Modra,
súhlas vlastníka pozemku s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov na pozemku,
kópiu zmluvného vzťahu uzatvoreného s Mestom Modra - odpad kat. č. 20 02 01,
výsledky laboratórneho rozboru odpadu uloženého na pozemku p.č.8583, k.ú. Modra, ktorý sa bude pridávať v rámci
technologického postupu k ostatným odpadom pri výrobe hnojiva,
konkrétny popis strojných a technologických zariadení,
situačná schéma s detailným popisom prevádzky zariadenia,
zameranie jestvujúceho stavu odpadu na pozemku p.č. 8583, k.ú. Modra v vyhodnotením plošnej výmery.
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Spoločnosť HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín požiadala dňa 13.02.2020 Okresný úrad Pezinok, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátnu správu odpadového hospodárstva o predĺženie lehoty na doplnenie podania
- certifikátu váhy, o ďalších 30 dní t.j. do 24.03.2020.
Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o doručenie podkladu, ktorý nie je nevyhnutný k vydaniu rozhodnutia, konajúci
prvostupňový orgán žiadosť zamietol ako neopodstatnenú. Podanie bolo doplnené v určenej lehote dňa 21.02.2020.
Žiadateľ bude vykonávať zhodnocovanie odpadov, ambulantnú výrobu organického hnojiva - priemyselného
kompostu na pozemku parcelné číslo: 8583, k.ú. Modra. Vlastníkom predmetného pozemku je fyzická osoba PhDr.
Eduard Šebo, bytom Kuklovská 90, 841 04 Bratislava. Spoločnosť CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900
01 Modra má predmetný pozemok v prenájme na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného dňa 01.01.2014. S
prevádzkovateľom zariadenia spoločnosťou HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín uzatvoril nájomca
pozemku dňa 27.12.2019 Dohodu o spolupráci pri výrobe organického hnojiva so stanovenými podmienkami
spolupráce. Organické hnojivo PRIEKOM 3 bude majetkom odberateľa, spoločnosti CHATEAU MODRA, a.s.,
Dolná 120, 900 01 Modra.
Spoločnosť HAMOS, s.r.o. má vypracovaný Technicko - technologický postup ambulantnej výroby organického
hnojiva - priemyselného kompostu - KOMPOST, KP: 10.30.01, CN:31.01.00, TYP: 18.1.1. schválený rozhodnutím
Ministerstva zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR, číslo: 469/2002 – ŠZÚ SR zo dňa 31.1.2002. Technologický
postup výroby organického hnojiva je podľa STN 46 57 35 riešený spôsobom postupnej priamej navážky odpadov
organického pôvodu podľa vypracovanej receptúry.
Kvalita vyrobeného organického hnojiva PRIEKOM 3 musí zodpovedať znakom akosti podľa STN 465735 -
priemyselné komposty a spoločnosť CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra je povinná s výrobkom
ďalej nakladať podľa zákona č. 136/2000 Z. z.. o hnojivách.
Prevádzka je technicky a legislatívne zabezpečená vo vyhovujúcich priestoroch. Prevádzkovateľ je povinný
zariadenie prevádzkovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, schváleným prevádzkovým
poriadkom a podmienkami zosúladenými so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Modra.
Účastník konania, Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, v zastúpení Ing. Kristíny Čechovej, samostatného
odborného referenta ŽP, po preskúmaní doručeného spisového materiálu a na základe vykonanej miestnej ohliadky
nevzniesol v písomnom vyjadrení zo dňa 23.01.2020 žiadne námietky proti udeleniu predmetného súhlasu.

K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 08.01.2020 boli podľa § 21 ods.1 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch predložené nasledovné podklady:
potvrdenie o úhrade správneho poplatku,
plnomocenstvo,
identifikačné údaje žiadateľa,
sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
množstvo odpadov,
dohoda o spolupráci zo dňa 27.12.2019,
vyjadrenie spoločnosti CHATEAU MODRA, a.s., Dolná 120, 900 01 Modra,
technologický reglement ev. č. 20-10-MP-2019,
projekt na ambulantnú výrobu organického hnojiva,
certifikát hnojiva vydaný ÚKSÚP v Bratislave dňa 08.11.2018,
rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR, číslo: 469/2002 – ŠZÚ SR zo dňa 31.1.2002,
potvrdenie o registrácii č. OU-DS-OSZP-2014/005632-02 Crg zo dňa 29.04.2014 vydané Okresným úradom
Dunajská Streda, odborom ŽP,
stanovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy zo dňa 25.09.2002 k odpadu kat. č. 19 08 05 - kaly
z čistenia komunálnych odpadových vôd,
zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy zo dňa 01.01.2014,
protokol o skúške č. 4347/2020 zo dňa 05.02.2020,
písomný súhlas vlastníka pozemku zo dňa 23.01.2020,
zmluva o dielo uzavretá so spoločnosťou PUERTA s.r.o., Marianka zo dňa 02.09.2019,
certifikát č. 0256/312.07/20 zo dňa 27.02.2020 o overení váhy typ MB-M-01/50.

Po preskúmaní spisového materiálu Okresný úrad Pezinok konštatuje, že boli splnené podmienky pre udelenie
predmetného súhlasu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Správny poplatok v hodnote 11 € bol zaplatený v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov pri podaní žiadosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresnom úrade Pezinok, M. R.
Štefánika 10, 902 01 Pezinok.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Doručuje sa

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

CHATEAU MODRA, a. s.
Dolná 120
900 01 Modra
Slovenská republika

Mesto Modra
Dukelská 38
900 01 Modra
Slovenská republika


