
/w oKRESNÝ
Únno
TRNAVA

odboľ starostlivosti o životné pľostredie
oddelenie ochrany príľody a vybľaných zložiek životného prostľedia

Kollárova 8, 9l7 0ŻTmava

Číslo: oU-TT_oS ZP3 -2017 1003 80 1 /ŠSoH/Hu Tľnava, 26.0l.2017

Íolo }tlhodnutlr

Podpis ...".....

ROZHODNUTIE

okľesný úľad Tľnava, odboľ staĺostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochľany prírody
a vybľaných zložiek životného prostľedia (ďalej len ,,oÚ Tľnavď') ako príslušný oľgán štátnej
spľávy podľa ztlkona č,. 5Ż512003 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti o Životné pľostľedie
a o zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov a ako príslušný oľgán
štátnej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 104 ods. l písm. d) zttkonač,.79l20I5 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len
,,zákon o odpadoch"), v zmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch a na zák|ade
vykonaného správneho konania podl'a zákona č,. 7111967 Zb. o správnom konaní (spľávny
poľiadok) v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,spľávny poľiadok") udeľuje

súhlas

podľa $ 97 ods. l písm. c) zákona o odpadoch na pľevádzkovanie zariadęnia na
zhodnocovanie odpadov' pľe prevádzkov atęľ a zariadęnia

FCC Trnava' s.ľ.o-' Priemyselná519t7 01 Trnava
ICO: 31449 697.

Súhlas sa udel'uje na pľevádzkovanĺe zariadenĺa, v ktoľom sa bude vykonávat'
zhodnocovanĺe nasledovných odpadov, zaradených v zmysle Vyhlášky MZP sR
č. 365/2015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

I

Druh
odpadu

Názov odpadu Kategóľia
odpadu

02 01 03 odpadové rastlinné pletivá o

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie o

03 01 01 odpadová kôľa a koľok o

03 01 05
piliny, hobliny, odľezky, odpadové tezivo,
dľevotľieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v030104

o

03 03 0t odpadová kôľa a dľevo o

l0 0t 01
popol, škvaľa a pľach z kotlov okľem pľachu z kotlov
uvedeného v l0 0l 04

o



ls 01 03 obaly z dreva o

r7 02 0r drevo o

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality o

19 08 05 ka|y z čistenia komunálnych odpadových vôd o

19 08 12
ka|y z bio lo gickej úpľavy pľiemyselných odpadových
ako uvedené v 19 08 11

vôd iné o

19 08 14
kaly zinej úpľavy pľiemyselných
uvedené v 19 08 13

odpadových vôd iné ako o

t9 12 07 dľevo iné ako uvedené v 19 1206 o

20 01 08 biologicky rczložitęľný kuchynský a ľeštauračný odpad o

20 01 38 dľevo iné ako uvedené v 20 0I 37 o

20 02 0r biolo gicky r ozložiteľ ný o dpad o

20 03 02 odpad z tľhovísk o
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11. Sídlo zaľiadenia na zhodnocovanĺe odpadov: Kompostáľeň', Zavarská cesta, Tmava _

aľeál skládky odpadov

III. Zoznam činností zhodnocovania :

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie oľganických látok, ktoľé sa nepoužívajú ako

rozpúšťadlá (vľátane kompostov ania a iných biologických transfoľmačných pľocesov).

R12 Úpľava odpadov určených na spľacovanie nięktorou z činností Rl až Rl 1.

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektoľej z činností Rl až Rl2 (okľem dočasného

uloženia pľed zberom na mieste vzniku).

IV. Množstvo odpadov zhodnotených za rok; 15 000 t (ľočná kapacita výroby 4 000 t
kompostu v 4 cykloch)

v. Spôsob nakladania s odpadmi:
Zariađenieje vyuŽívané na mateľiálové zhodnocovanie biologicky roz|ožiteľných odpadov

ľiadeným mikľobiálnym rozpadom organickej hmoty, pri ktoľom vzniká kompost. odpady sú

do zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov privážaĺé nákladnými automobilmi. Po vstupe do

areálu vodič nahlási ľegistľačné údaje aodovzdtĺ povolenku na uloŽenie odpadov váŽnikovi.
Vozidlo na pokyn vojde na autováhu, kde je zaľegistľovaná hmotnosť, pôvodca odpadu, kód

odpadu a EVČ vozidla. Ak pľivážaný odpad nezodpovedá podmienkam kompostovania, môže

byť pľacovníkmi kompostáľne určený na uloŽenie na skládku odpadu. odpady vstupujúce do

procesu kompostovania, u ktoľých je podozľenie, že obsahujú nežiaduce znečistenie majú

pľeđ ich zaradením do kompostovania vyhotovené rozbory na obsah neŽiaducich látok.

ođpady uľčené na kompostovanie je pľed zakladaním potrebné vhodne upraviť _ podľviť (vo

vlaitnom zariadeni príp. na zariadeni zmluvného dodávateľa), vytriediť a predfeľmentovať.

Vstupné suľoviny na kompostovanie sa budú postupne vľstviť do zakládky. Rozmery hroblí
pri zakládke závisia od vstupných komponentov, ich vzájomného pomeľu a od šíľky
pľekopávacieho zariadenia. Po ukončení pľísunu surovín na kompostovanie sa pristripi

k mechanickej úpľave (dľvenie a homogenizćĺcia). Zakladanie hľoblí spočíva v pľevrstvení,
prvá vľstva pozostáva zmatęńálu po preosiatí hotového kompostu, následne sa ukladá
podľvené drevo, trávďlístie, kaly. Podl'a poveternostných podmienok je potľebné vytvoriť
optimálne vlhkostné pomeľy (vhodná vlhkosť zakLádky je 55 _ 65 %). Rovnomerné

róz|oŽenie vlhkosti a mikĺoflóľy potrebnej pre začiatok feľmentácie sa dosiahne min. 2-

násobným pľehadzovaním, ktoré je ľealizované pomocou pľekopávača kompostu. Teplota

,l
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zak|ádky sa má pohybovať do 65 "C po dobu 5 _ 2I dni. TaĘmto spôsobom sa dosiahne
zničenie patogénnych mikrooľganizmov, klíčivosti semien buľín a hygienizácia kompostu. Pľi
vyššej teplote je potrebné hroble kompostu pľekopať, aby nedošlo k ich samovznieteniu.
Celková doba zrenia kompostu trvá v pľiemeľe 90 _ 100 dní a je zźlvislá od poveteľnostných
podmienok a pomeľu vstupných komponentov. V prípade potreby je možné hľoble zalievať
pľiesakovou vodou z akumulačnej nádľŽe. Celý proces kompostovania pľebieha na otvoľenej,
zabezpečenej ploche. Každa zak|adka je evidovaná - zaznamenáva sa množstvo pouŽitých
surovín, technologické parametre, prekopávanie, závlaha a teplota zrejúceho kompostu.
Hotový pľiemyselný kompost je analyzovaný v akľeditovanom laboľatóriu.

VI. Technické údaje pľevádzky zaľiadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je umiestnené v aľeáli skládky komunálneho odpadu
Trnava _ Zavar. Súčasťou zariadenia sú obslužné komunikácie a spevnené plochy. odpady,
ktoľé sa zapracixajú do kompostu sa umiestňujú na betónovú voľnú plochu (stabilizovaný
vylisovaný kal z ČoV, tráva a lístie) a na voľnú plochu (dľevo na drvenie a štiepka). obvoá
spevnenej plochy je ohľaničený betónovými obľubníkmi, aby sa zabrćnilro vnikaniu
daŽďových vôd alebo častí oľganického odpadu do okolitých zelených plôch. Y zariađenina
zhodnocovanie odpadov sa nachádza akumulačná nádrž pľiesakových vôd, do ktoľej sú
odvádzané daŽďové vody zo spevnenej manipulačnej plochy.
Zoznam zaľiadení na pľevádzke:

- teleskopický nakladač,
- drvič dľeva,
_ ľotačné sito,
- pľekopávač kompostu,
- tľaktoľ s vlečkou,
- teplomeľy a vlhkomeľ,
- impulzná zv éltaika plastov,
- mostová váha' ktoľá je súčasťou skláclky odpadov.

VII. Bezpečnostné opatrenĺa prĺ pľevádzke zariadenĺa:
Pri vzniku havaľie, ktoru môŽe spôsobiť únik nebezpečných látok do Životného pľostľedia je
potrebné vykonať opatľenia' ktoré zamędzia jej ďalšiemu šíreniu a zväčšovaniu ekologických
a hospodaľskych škôd.
Prevádzkov ateľ zaľiaďeni a j e povinný :

- zabezpečiť dostatočné množstvo havaľijných pľostriedkov (napľ. piesok, vapex' sorpčné
materiály, metla, lopata, ptázdne nepľiepustné obaly na zhromažďovanie použitých
havarijných pľostriedkov a pod.),

- zabezpečiť potrebné hasiace pľostriedky na hasenie pľípadného poŽiaru horľavých látok,
- zabezpečiť, aby havaľijné prostriedky boli neustále pľístupné.
V pľípade vzniku haváľie je potľebné postupovať v zmysle vypracovaných opatľení pľe
prípad havárie a v zmysle vypľacovaného Pľevádzkového poriadku.

VIII. Spôsob ukončenia čĺnnostĺ zariadenia:
V prípade ukončenia činnosti zaiadenia budri všetky odpady, ktoľé sa skladujú v pľedmetnom
zańadeni, odovzdané na ďalšie spľacovanie opľávneným organizáciam.

Súhlas sa udel'uje od 04. 02.2017 do 03. 02. 2022. Tunajší úľad môže vydaný súhlas
zmenĺt'alebo zľušĺt'v zmysle s 114 zálkona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:
l. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pľevádzkovaťv súlade so zákonom oodpadoch

a s ním súvisiacich pľávnych pľedpisov.
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2. Vprípade akejkoľvek zmeny, týkajúcej saprevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, požiadať o zmenu tohto ľozhodnutia.

odôvodnenĺe

Żiadate'ť FCC Trnava' s.ľ.o.' Priemyselná5,gI7 01 Tľnavapodal dňa 13. 012oI7 naoÚ
Tľnava žiadosť o udelenie súhlasu naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
v zmysle $ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre pľevádzku kompostáľne nachadzajicej
sa v aľeáli skládky odpadov naZavarckej ceste v Trnave.

Jedná sa o existujuce zariađenie, v ktoľom sa vykonáva zhodnocovanie biologicky
ľozložiteľných odpadov činnosťami R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických
látok, ktoľé sa nepouŽívajú ako rozpúšťadlá (vľátane kompostovania ainých biologických
tľansfoľmačných pľocesov), Rl2 Upľava odpadov uĺčených na spľacovanie niektoľou
zčinností Rl až Rll aR13 Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej zčinností Rl aŽ

R12 (okľem dočasného uložęnia pred zbeľom na mieste vzniku). Predmetné zaľiadenie je
prevádzkované ĺa zák|ade súhlasu udeleného v zmysle $ 7 ods. l písm. c) zákona č,.2231200I
Z. z. o odpadoch aozmene adoplnení niektorych zákonov vzneni neskorších pľedpisov
ľozhođnutím obvodného úradu Životného prostľedia Tľnava, odboru kvality Životného
prostredia č,. G Ż012l00099/ŠSoH/Hu zo dřla 12. OL 2012, ktoľý je udelený do 03. 02.2017.
Na základe uvedeného tunajší úrad udelil nový súhlas nadväzne, s platnosťou od 04. 0Ż.2017
do 03. 02.2022, v súlade s ustanovením $ 97 ods. l6 zákonao odpadoch.

oÚ Trnava listom zo dř,r- 16. 01 .2OI7 oznámil začiatok konania v uvedenej veci a vyzval
účastníkov konania na uplatnenie námietok. Na zakladę stanoviska č. osazPlls)z-
2755l2}l7lDo zo dňa 18. 01. 2OI7, doľučeného na oÚ Tľnava dňa 19. 0L 2Ol7, Mesto
Tľnava súhlasí s udelením predmetného súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov pre spoločnosť FCC Tľnava' s.ľ.o. bez pľipomienok.

Żiadosť o udelenie súhlasu na preváďzkovanie zańadeĺia na zhodnocovanie odpadov
obsahovala:
- identiÍikačné údaje žíađateľa,
- sídlo zariadeniana zhodnocovanie odpadov,
- zoznarn dľuhov odpadov, s ktoľými sav zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností podl'a prílohy č. 1 k zákonu o odpađoch,
- opis technologického postupu naklađania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu

zabezpečenia pľepľavy o dpadov,
- tęchnické údaje o zariadeni,
- spôsob zabezpeč,enia odboľnej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatľenia pľe pľípad haváľie,
_ výpis z obchodného ľegistľa okľesného úľadu Tľnava, oddiel Sľo, vložka číslo I344lT

k dátumu l 1 . 01. 2017 ,

- kópia ľozhodnutia obvodného úradu životného prostľedia Tľnava, odboru kvality
životného prostredia č,. G 2O|2l00099/ŠSoH lĘu zo đřn IŻ. OL 2012,

- kópia zćyerečného stanoviska vydaného Ministeľstvom životného prostredia Slovenskej
ľepubliky pod č. 6838/2010 _ 3.4lhp dňa 03. 06. 2010 _ realizácia navľhovanej činnosti
,,Zańadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke Ko v Tľnaveoo sa odporúča.

Na základe predložených dokladov a vykonaného správneho konania oÚ Trnava ako
pľíslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve ľozhodol tak, ako je uvedené vo
výľokovej časti tohto rozhodnutia.
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Spľávny poplatok v zmysle zźkona NR SR č). l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch
v zneni neskorších pľedpisov bol uhradený formou kolkovej známky podľa položky č,. 162
písm. c) vo výške 11 euľ pri podaní Žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. l a2 správneho poľiadku možno podat'
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľučenia na okresný tltad Trnava, odbor staľostlivosti
oživotné prostľedie, oddelenie ochľany príľody avybraných zloŽiek životného pľostľedia,
Kollárova 8, 9I7 02 Tľnava. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom až po vyčeľpaní
ľiadneho opravného prostriedku.

Ing. Rudolf
vedúci odboru

sa
FCC Tmava' s.r.o.' Pľiemyselna5,9l7 0l Tľnava

2. Mesto Trnava, Mestský úrad v Tmave, odbor stavebný a životného pľostľedia,
Trhová 3,917 71 Tmava

Na vedomie
l. SIŽP, Mariánska dolina 7, g4g 01 Nitľa
2. Ad acta

irľnc/
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