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Číslo spisu
OU-SE-OSZP-2019/010964-005

Vybavuje

Senica
25. 11. 2019

ROZHODNUTIE
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1
zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ako 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 „zákon o odpadoch“), na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje s ú h l a s podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa HAMOS, s. r. o., Bratislavská č. 37,
931 01 Šamorín, IČO: 34136711
Súhlas sa vzťahuje na nakladanie (zhodnocovanie) s nasledovnými druhmi odpadov:

číslo druhu: názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
Kategória
02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O
19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 12 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O

Miesto nakladania s odpadmi:
Kultúrny diel č. 3101/1, parc. č. 1001, 1002, 1003 v k. ú. Koválov
Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady budú zhodnocované činnosťou R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa
nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). V prevádzke
sa bude vykonávať výroba organického hnojiva – priemyselného kompostu.

Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov:

4,9 ton priemyselného kompostu ročne

Technické požiadavky prevádzky zariadenia :
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Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude situované na kultúrnom diely č. 3110/1, parc. č. 1001, 1002, 1003 v k.
ú. Koválov. Tieto pozemky sú vedené na LV č. 1917, 463, 463 ako orná pôda. Činnosť výroby kompostu sa bude
realizovať v okrajovej časti parciel na základe technologického postupu ambulantnej výroby organického hnojiva
– priemyselného kompostu schváleného Úradom verejného zdravotníctva SR, Bratislava. Súčasťou zariadenia je
súbor strojov ( nákladné autá, traktory, čelový nakladač, bager. Zariadenie bude označené informačnou tabuľou.

Technologický postup nakladania s odpadmi:

Postup výroby priemyselného kompostu je riešený spôsobom postupnej priamej navážky odpadov podľa schválenej
receptúry. Suroviny sa vrstvia horizontálne (plošne) alebo vertikálne (zvisle) , prípadne šikmo. Suroviny sa vrstvia
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 surovina s vysokou nasiakavosťou. Po ukončení prísunu surovín sa pristúpi k miešaniu –
prehadzovaniu surovín. Pred začiatkom prehadzovania - miešania je potrebné podľa poveternostných podmienok
vytvoriť optimálne vlhkostné podmienky. Vhodná vlhkosť základky je 55-65 %. Cieľom prehadzovania – miešania
je premiešanie surovín tak, aby vo všetkých častiach základky bola vlhkosť i zloženie rovnaké a aby baktérie,
plesne a ostatná mikroflóra dodaná očkovanými a inými surovinami boli rovnomerne rozložené, čím sa vytvoria
podmienky pre začiatok fermentácie. Teplota základky sa bude pohybovať od 45-55 °C po dobu 5-21 dní. Takýmto
spôsobom sa dosiahne zníženie patogénnych organizmov a klíčivosť semien burín. Po ustálení teploty v základke sa
uskutoční druhé prehadzovanie – premiešavanie, ktoré zabezpečuje pokračovanie humifikácie za prístupu vzduchu.
Prehadzovanie – premiešavanie sa uskutočňuje pásovým alebo kolesovým bagrom s drapákom a výškovou lyžicou.
Výroba organického hnojiva – priemyselného kompostu je ukončená po maximálne šiestich mesiacoch.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

V prípade nepredvídanej havárie bude celá základka premiestnená.
Obsluha zariadenia musí:
- byť oboznámená so zásadami bezpečnosti pri práci a hygienickými zásadami pri práci,
- používať predpísané osobné ochranné prostriedky
- dodržiavať protipožiarne predpisy

Súhlas udeľuje tunajší úrad na dobu určitú, do 24. 11. 2024, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo
zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:

1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude pre celú dobu prevádzkovania označené informačnou tabulou, ktorej
náležitosti sú ustanovené v § 6 vyhlášky MŽP SR č. 317/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej „Vyhláška“).
2. Preberanie odpadov do zariadenia musí zodpovedať požiadavkám podľa § 9 Vyhlášky.
3. Prevádzkovateľ zariadenia bude viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom
zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia životné prostredie podľa § 10 Vyhlášky
(technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí).
4. Prevádzkovateľ zariadenia bude viesť evidenciu o odpadoch podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
5. Po ukončení prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ spracovanie všetkých
odpadov resp. odber odpadov oprávnenou osobou,
6. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
rozhodnutí. Ak tento súhlas neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, bude prevádzkovateľ postupovať podľa
platných všeobecne záväzných právnych predpisov

Odôvodnenie
Spoločnosť HAMOS, s. r. o., Bratislavská č. 37, 931 01 Šamorín, IČO: 34136711 požiadala dňa 02. 08. 2019
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica o vydanie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Odpady budú zhodnocované činnosťou R3– Recyklácia
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alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných
biologických transformačných procesov).
Na základe žiadosti bol prevádzkovateľ listom č. OU-SE-OSZP-2019/010964-02 zo dňa 08. 08. 2019 upovedomený
o začatí konania a zároveň bolo zvolané na deň 09. 09. 2019 ústne pojednávanie.
Na rokovaní bola skontrolovaná dokladová časť žiadosti. Počas miestnej obhliadky bolo prezreté miesto nakladania s
odpadmi. Zariadenie sa nachádza na kultúrnom diely č. 3110/1, parc. č. 1001, 1002, 1003 v k. ú. Koválov. Zariadenie
je označené informačnou tabuľou. Prístup k zariadeniu je po spevnených poľných komunikáciách. Na manipuláciu
s odpadmi sa používa čelný nakladač, nákladné vozidlá, traktory a bager. Váženie automobilov sa bude vykonávať
vo firme Agro Servis Senica, s. r. o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica. IČO: 47912723 na základe Dohody. V zariadení
sa bude vykonávať nasledovná činnosť recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú
ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) podľa prílohy č. 1 zákona
o odpadoch.

Žiadosť obsahuje nasledovné náležitosti:
- identifikačné údaje držiteľa, určenie miesta nakladania s odpadmi
- sídlo zariadenia
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať
- zoznam činností podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch
- opis technologického postupu
- technické údaje o zariadení
- výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava vložka č. 1869/T pre spoločnosť HAMOS, s. r. o., Bratislavská
37, 931 01 Šamorín zo dňa 06. 05. 2019
- projekt na zhodnocovanie odpadov č. 10-10-MP-2019
- technologický reglement
- dohoda medzi spoločnosťou HAMOS, s. r. o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín a Agro Servis Senica, s. r. o., Dlhá
1424/47, 905 01 Senica
- autorizácia výroby organických hnojív
- výpis obchodného registra
- certifikát č. 1357 ÚKSÚP
- rozhodnutie od ministerstva zdravotníctva SR
- registráciu na zber a prepravu odpadov
- stanovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
- protokoly o skúške
- opatrenia pre prípad havárie
- splnomocnenie
- zmluva o dielo č. 1-19-D s obcou Koválov
- zhodnocovanie odpadov kompostovaním, záväzné stanovisko

Vzhľadom na to, že podanie neobsahovalo všetky potrebné náležitosti, tunajší úrad konanie vo veci prerušil
rozhodnutím číslo rozhodnutiu č. OU-SE-OSZP-2019/010964-04 zo dňa 12. 09. 2019 a žiadateľa vyzval na
doplnenie podania v lehote do 60 dní. Žiadateľ podanie doplnil v určenej lehote, dňa 24. 10. 2019 v požadovanom
rozsahu.

Súhlas udeľuje tunajší úrad na dobu určitú, do 24. 11. 2024 v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.

Podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 11-, eur.

Na základe týchto skutočností rozhodol tunajší správny orgán tak, ako je 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 v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905
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01 Senica v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Ing. Pavol Dynka
vedúci odboru

Doručuje sa

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

Na vedomie
Agro Servis Senica, s.r.o., Dlhá 1424/47, 905 01 Senica 1
Obec Koválov, Koválov 216, 906 03 Koválov


