
OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hlavná 42, 927 01  Šaľa____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SA-OSZP-2021/004113-009

Šaľa
26. 08. 2021

Rozhodnutie
v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších právnych predpisov, na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Popis konania / Účastníci konania
HAMOS s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, P.O.BOX 12, Slovenská republika
AGRO –VÁH, s.r.o., Hlavná 922, 925 81 Diakovce, Slovenská republika
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika

Výrok
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 ustanovenia § 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 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
v znení neskorších predpisov, udeľuje

s ú h l a s
pre žiadateľa/prevádzkovateľa:
a) Obchodné meno: HAMOS s.r.o.
Stavebno-obchodná spoločnosť
Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, P.O.BOX 12
IČO: 34 136 711

b) Odberateľ/prevádzka: AGRO –VÁH, s.r.o.
Hlavná 922, 925 81 Diakovce
IČO: 36 539 031
kult. diel 7201/1 Žihárec
parc.č. 3806/1, reg. EKN, k.ú. Šaľa

v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov, na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Kód činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch:



2 / 4

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)

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 a R13 sa vzťahuje na nasledovné
odpady zaradené podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Katal. č.
odpadu Názov odpadu Kategória odpadu Množstvo
(t)
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 245
19 08 02 Odpad z lapačov piesku O 245
19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 1960
03 03 11 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu vmieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 O 980
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O 245
19 08 14 Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O 735

Celkové množstvo odpadov za rok: 4 900 ton
Spolu za 5 rokov: 24 500 ton

Miesto a spôsob nakladania s odpadmi:
- prevádzka zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
poľné hnojisko, kul. diel 7201/1 Žihárec, podľa evidencie katastra nehnuteľností parc.č. 3806/1 reg. E KN v k.ú.
Šaľa.
Jedná sa o ambulantnú výrobu organického hnojiva – priemyselného kompostu riadenou fermentáciou vstupných
surovín na poľnom hnojisku na kult. diel 7201/1 Žihárec.
Spoločnosť HAMOS, s. r. o. má vypracovaný „Technicko-technologický postup ambulantnej výroby organického –
priemyselného kompostu“, KP: 10.30.01, CN: 31.01.00, ktorý je schválený rozhodnutím Hlavného hygienika SR,
pod číslom 469/2002 – ŠZU SR, zo dňa 31.01.2002. Technologický postup výroby organického – priemyselného
kompostu, je podľa STN 46 57 35 riešený spôsobom priamej navážky surovín organického, podľa vopred
vypracovanej receptúry, so zníženou možnosťou ohrozenia povrchových vôd a spodných vôd, čo sa zabezpečuje
premiešavaním vyrábaného organického hnojiva. Suroviny sa vrstvia postupne v pásoch o šírke 4-6 m, do výšky
2-2,5 m a v dĺžke podľa daných podmienok. Prevádzkovaná činnosť výroby kompostu z odpadov prebieha na
okrajovej časti honov na základe predpísaného technologického postupu, ktorého súčasťou je súbor strojov a
zariadení a je zhodnocovaním odpadov v plnom význame. Stroje ktoré sa používajú pri výrobe sú nákladné, traktory
a čelový nakladač na nahŕňanie a miešanie.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Vjazd a vstup na hony je možný iba so súhlasom zodpovedného zamestnanca. Všetci pracovníci, ktorí v zariadení
pracujú sú oboznámení so všetkými náležitosťami súvisiacich
s bezpečnosťou a ochranou zdravia i majetku pri práci. Pracovníci sú vybavení pracovnými ochrannými pomôckami,
prostriedkami a odevmi podľa svojho pracovného zaradenia.

Podmienky súhlasu:
- zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, zákona č. 79/2015.
Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z.
- 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.
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- doba skladovania odpadov dovezených na zhodnotenie nesmie prekročiť 1 mesiac.
- proces výroby organického hnojiva musí prebiehať podľa predloženého „Projektu na ambulantnú výrobu
organického hnojiva – priemyselného kompostu AGRO – VÁH, s.r.o.“
a predloženého „Technologického reglementu zhodnocovania odpadov pre prevádzku AGRO – VÁH, s.r.o.“
- udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
- škody na životnom prostredí v zariadení vzniknuté počas doby jeho prevádzky znáša prevádzkovateľ zariadenia
v plnej výške.

Podľa ustanovenia § 97 ods. 17 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, platnosť súhlasu udeľuje Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
na dobu určitú:

do 31.08.2026

Podľa ustanovenia § 114 ods. 3 písm. a) a b) zákona o odpadoch, rozhodnutie stráca platnosť uplynutím času, na
ktorý bolo vydané alebo zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané, alebo neoznámením zmeny osoby
prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa
§ 114 ods.4 zákona 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/, 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.

Odôvodnenie
Dňa 14.06.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť spoločnosti HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37,931 01 Šamorín,
P.O:BOX 12, IČO: 34 136 711, o udelenie súhlasu podľa
§ 97 ods. 1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 a R13
pri výrobe organického hnojiva spôsobom ambulantnej výroby priemyselného kompostu na poľnom hnojisku
kult. diel 7201/1 Žihárec, podľa katastra nehnuteľností evidovaného ako parc.č. 3806/1, reg. E KN, k.ú. Šaľa.
Odberateľom priemyselného kompostu bude AGRO – VÁH, s.r.o., Hlavná 922, 925 81 Diakovce. Predmetná plocha
je vlastníctvom Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345 a odberateľ má
uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu
Zároveň s touto žiadosťou bola podaná aj žiadosť o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, OU-SA-OSZP-2021/004114 zo dňa
14.06.2021.
Nakoľko v žiadosti boli uvedené nepostačujúce údaje ohľadom identifikácie miesta ambulantnej výroby kompostu,
tunajší úrad vyzval dňa 23.06.2021 spoločnosť na doplnenie údajov, resp. upresnenie miesta výroby a zároveň
prerušil konanie v predmetnej veci.
Po doplnení podania Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom OU–SA-
OSZP-2021/004114-5 zo dňa 29.06.2021 začatie konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnou
obhliadkou na deň 08.07.2021 za účasti splnomocnenca žiadateľa a odberateľa kompostu. Počas konania bola
doložená nájomná zmluva k pozemku a vyslovená požiadavka o predloženie stanoviska OU-SA-ŠVS a stanoviska
Mesta Šaľa. V priebehu konania neboli vznesené žiaden záväzné námietky a pripomienky, ktoré by bránili vydaniu
tohto rozhodnutia.
Dňa 23.08.2021 boli doručené požadované stanoviská od obidvoch subjektov.

K žiadosti boli predložené nasledovné doklady:
• žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
• vyjadrenie a dohoda o spolupráci pri výrobe organického hnojiva – priemyselného kompostu medzi
prevádzkovateľom HAMOS, s.r.o. a odberateľom AGRO – VÁH, s.r.o.
• nájomná zmluva č. 4-0853-05 uzatvorená medzi SPF a AGRO – VÁH, s.r.o.
• usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky týkajúce sa zhodnocovania odpadov spôsobom
R3 zo dňa 19.09.2016



4 / 4

• prevádzkový poriadok č. 04-10-MP-2021
• projekt na ambulantnú výrobu organického hnojiva – priemyselného kompostu AGRO -VÁH, s.r.o.
• technologický reglement zhodnocovania odpadov pre prevádzku AGRO – VÁH, s.r.o.
• potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 11,00 €, ID: A04-140621-0066

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie po preskúmaní podkladov doručených žiadateľom
a overení činnosti žiadateľa odpisom registrovaného subjektu z Registra právnických osôb a podnikateľov
Štatistického úradu Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava, spis. zn.: RPO-719355/2021 zo
dňa 26.08.2021 dospel k záveru, že žiadosť obsahuje predpísané náležitosti v zmysle ustanovenia § 21 vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z.z., čím boli splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
zhodnocovanie odpadov. Na základe uvedeného rozhodol orgán štátnej správy odpadového hospodárstva tak, ako
je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia bolo spoplatnené e Kolkom zakúpeným v kiosku OU-SA dňa 14.06.2021 vo
výške 11,00 eur v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o poplatkoch“), položka 162 písm. c).

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno
proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, ktorý rozhodnutie
vydal.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho
zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10279

Doručuje sa
HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01  Šamorín, Slovenská republika
AGRO - VÁH, s.r.o., Hlavná 922, 925 81  Diakovce, Slovenská republika
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto


