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oddelenie ochľany prírody a vybľaných zložiek životného prostredia
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#}ľ:-:i"'-2o211034'762-003

olaesný úrad Trnava, odbor starost1ivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybĺaných zložiek

životného prostredia ako príslušný oľgán štátnej spľávy podľ'a $ 5 ods. I zákoĺa č). 52512013 Z. z. o štátnej správe

staľostlivosti o životné prostredie a o zmene u ooprn."i niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov a ako

pľíslušný oĺgan štátnej správy odpadového hospodärswa podľa $- 104 písm. ď) zátkonač).79l2o1'5 Z. z. o odpadoch

a o zmsne a doplnení niektoých zákonov u 
"n"nĺ 

neskoršich pr"dpĺsor, (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $

l08 ods. 1 písm. m) zákonao odpadoch a ĺa zákrade,.yt onuneno správneho konania podľa zéĺkoĺa č' 7111967 zb'

o spľávnom konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"spľávny 

poriadok")

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. c) zákona č,. '.9120ĺ5 Z. z' o odpadoch a o

ffi;; ;;'*'í niektoých zákonov v znení neskoiších predpiso v naptevádzkovanie zaiadeniana zhodnocovanie

odpadov pre prevádzkovát eľazaiadeĺia FCC Trnavu, ..r.ä. pľä zariadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáľeň'

Zavarskélcesta, Tľnav a, areťt|skládky odpadov l FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 9I7 0L Tľnava; Mesto Trnava

Výľok

udeľujesúhlas

podľa $ 97 ods' 1 písm' c) zilkonao odpadoch ĺaprevádzkovanie zanaďeĺia na zhodnocovanie odpadov pre

prevádzkovat eľ a zariadeĺía:

obchodné meno: FCC Trnava' s.r.o.
Sídlo: Pľiemyselná 5,9t7 01 Tľnava
tČo: lt 44g 697

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Kompostáľe i, Zavarskáĺ cesta, Trnav a, areĺtl skládky odpadov

nakladať:

Číslo druhu a poddľuhu odpadu Názov dľuhu a poddruhu odpadu Kategória odpadu

02 01 03 odpadové rastlinné pletivá o
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie o

Zoznamdruhov odpadov zaradeĺýchv zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

č.365/2015 Z. z.,ktoĺotr sa ustanowje Katalój oopuáov v zneĺí Vyhlášky Ministeľstva životného pľostredia

Slovenskej repubiiky é.32Ol2oI7 Z.-z.,Iďoro.r"ru..nĺ a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia

sbu;;k;j ;ffiiiĹi é. 365120Í5 Z, z., ,l,ototr sa ustanowje Katalóg odpadov, s ktoľými sa bude v zariaďeni



03 01 01 odpadová kôra a korok o
03 01 05 piliny' hobliny, odľezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/dľevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
0301040
03 03 01 odpadová kôľa a drevo o
10 01 01 popol, škvara aprach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v l0 01 04 o
15 01 03 obaly z dreva O
17 02 0I drevo O
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality o
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadoých vôd o
t9 08 Lzkaly zbiologickej úpľavy priemyselných odpadoých vôd iné ako uvedené v 19 08 11 o
19 08 14 ka|y z inej úpľavy pľiemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 o
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 L2 06 o
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynslcý a ľeštauračný odpad o
20 01 38 drevo iné ako uvedenév 20 0I 37 o
20 02 0I biologicky tozIožiteľný odpad o
20 03 02 odpad z trhovísk o

Zoznam vy'konávaných činností zhodnocovania:
R3 Recyklácia alebo spätrré získavanie organiclcých látok, ktoré nie sú používané ako ľozpúšťadlá (vrátane

kompostovania a iných biologických transformačných pľocesov)
R12 Úpľava odpadov uľčených na spracovanie niektorou z činností R1 až Rll
R13 Skladovanie odpadov pľed použitím niektoľej z činností Rl až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom

na mieste vzniku)

Množstvo odpadov zhodnotenýchzarok:15 000 t (ročná kapacitavyroby 4 000 t kompostu v 4 cykloch)

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zaĺiadeĺieje vnlžívané na kompostovanie biotogicky rozložíteľĺého odpadu riadeným procesom' pri ktoľom sa

činnosťou mikľoorganizmov a makľoorganizmoy zapľístupu vzduchu premieňa vpžitelhý biologicky tozložiteľný
odpad na kompost. odpady sú do zaľiadenia na zhodnocovanie odpadov ptivážané nákladnými vozidlami. Vodič

uoiidlu pnväžajiceho odpad zastavi pľed autováhou, nahlási registľačné údaje a.na pokyn vojde na autováhu,

kde sa zistí hmotnosť odpadu. Zuegistruje sa pôvodca odpadu, kÓd odpadu, EVČ vozidla a hmotnosť odpadu.

Vážnikvykonávizuálnukontrolu odpadu. Akpľivážanýodpadnezodpovedápodmienkamkompostovania,môžebý
pracovníkmi kompostáľne uľčený na uloŽenie na skládku odpadu. odpady vstupujúce do pĺocesu kompostovania, u

ktoých je podozrenie, že obsahujú nežiaduce znečistenie majú pred ich zaľadením do kompostovania vyhotovené

ľozbory na obsah nežiaducich látok. odpady uľčené na kompostovanie je pred zak|adaĺlm potľebné vhodne

upĺaviť - podrviť (vo vlasfirom zariadenípríp. na zaĺiadeni zmluvného dodávateľa), vytľiediť a pľedfermentovať.

Vstupné suľoviny na kompostovaníe sa budú posfupne vľstviť do zakládky. Rozmery hľoblí pľi zakládke zävisia

i od vstupných komponentov, ich vzájomného pomeru a od šírky prekopávacieho zariadenia. Po ukončení prísunu

i suľovín na kompostovanie sa pristupi k mechanickej úprave (dľvenie a homogenizäcia). Zak|adane hroblí spočíva

l u pľewstvení, |rvá vrswa pozostáva z mateťrälru po pĺeosiatí hotového kompostu, následne sa ukladá podľvené

i d'.uo, trávďlístie. Pomer úlíka a dusíka CA{ by mal byť v rozmedzí 30 - 35 : 1. Podľa poveternostných

i poo.ienok je potrebné vyľvoriť optimálne vlhkostné pomery (vhodná vlhkosť zakládkyje 55 _ 65 %). Rovnomeľné

1 rozLoženie vlhkosti a mikroflóry potľebnej pľe začiatok fermentácie sa dosiahne min. 2-násobným prehadzovaním,

I ktoro je realizované pomocou prekopávača kompostu. Teplota zaklädl<y sa má pohybovať do 65 "C po dobu

] s _ 2I dni. Talcjmto spôsobom sa dosiahne zničenie patogénnych mikroorganizmov, klíčivosti semien burín a
j hygienizácia kompostu. Teplota by nemala vystupiť nad 70 "C. Pri vyššej teplote je potrebné hroble kompostu

i ľľekoľať, aby nedošlo k ich samovzrieteniu. Celková doba zrenia kompostu trvá v priemere 90 _ 100 dní a je

i závislá od poveternostných podmienok a pomeru vstupných komponentov. V prípade pofueby je moäré hľoble
' 

zalievať pľiesakovo,r rroáou z akumulačn ej nádrže' Celý proces kompostovania prebieha na otvoľenej, zabezpeéenej

ploche' Každá" zakládka je evidovaná - zazĺarnenáva sa množstvo použitých surovín, technologické paľametre,

pľekopávan ie, závlaha ateplota zľejúceho kompostu ako aj ýstupná kontrola hotového kompostu. Výstup z procesu

p'.ĺriu*i. hotoý kompäst, t<ĺoý 3e preosiwaný a pľedávaný ako vol'ne \ožený, prípadne balený vo vľeciach.

Ýyrobeýko*po'i.1. 
'.gi.t 

o"u''y u ÚťsÚp' vyrobenýkompost musí spĺňať technické požiadavky na tento produkŕ,

ktoré sú uvedené v STN 46 57 35 ,,Pľiemysehé Ĺompo'ty". ók'.* kompostu ako výľobku je ýstupom zo zaiadenia

aj kompost nevyhovujúcej kvality.
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Technické údaj e prevá dzl<y zariadeĺia:
Zaiadeĺiena zhodnocovanie odpadov je umiestnené v aľeáli skládky odpadov Tmava_Zavar. Súčasťou zaľjadenia

sú obslužné komunikáci" u ,p"d..,é píochy. odpady, ktoľé sa zapri"ĺväiído kompostu sa umiesňujú na betónovú

voľnú plochu (táva,tístie) a na nol''r,, ptoóhu (aie"o nu dľvenieä šdepka). obvod spevnenej plochy je ohľaničený

betónovými obrubníkmi, aby sa zabúni\ovnikaniu dažďoých vôd alebo častí oľganického odpadu do okoliých
zelenýcň plôch. V zariadení na zhodnocovanie odpadov sanáchádzaakumulačná nádľž priesakoých vôd, do ktorej

sú odvádzané dažďové vody zo spevnenej manipulačnej plochy.
Zoznarl strojov a zariadeni na prevádzke:

- teleskopický nakladač,
- dľvič dreva - extemé zabezpečeníe,
- ľotačné sito,
- pľekopávač kompostu,
- tľaktor s vlečkou,
- teplomery a vlhkomer,
- impulaná zsĺ áĺ ačka plastov,
- mostová váha, lĺtoľá je súčasťou skládky odpadov.

Bezpečnostné opatrenia pri pľevádzk e zaiadenia;
Pľi prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanieje potľebné dodĺžiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci a požiadavky požiarnej ochľany ustanovené v osobiĺrých právnych predpisoch. Zodpovední pracovníci

sĺ povĺnnĺ_pľi maniiuiácii s odpadmi používať vhodné osobné ochľanné pracovné pľostľiedky. Zodpovedný

pĺaôovník vykoná denne vizuálnu kontrolu priestoľov. Priestory je potľebné ĺdržiavať v poriadku. V priestoroch

zaĺiadeniaa v jeho bezprostrednej blízkostiplatí prísny zákaz- iajéénia aj nakladania s otvoren;ým ohňom. Únik

nebezpečnej láiky, vzniŕ havárie alebo prípadné podozľeni e z moŽného ohľozenia životného pľostredia je povinný

kúdý pracóvĺk, ttor.ý tuto skutočnosť zistí, bezodkladne omámiť zodpovednému vedúcemu a v prípade jeho

neprítomnosti pracovníkovi, ktory ho zastupuje.

Pľi vzrriku haváľie, ktoru môže spôsobiť unik nebezpečných látok do životného prostredia je potrebné vykonať

opatrenia, ktoľé zamedzia jej ďalšiemu šíreniu a zväčšovaniu ekologiclcých a hospodáľskych škôd.

Pľevádzkov ateľ zaiadenia j e povinný:
- zabezpečiť dostatočné množswo havarijných prostriedkov (napľ. piesok, vapex, soľpčné materiáiy, metla, lopata,

pohotovostné 1átky, ktoré zarnedzia šíreniu únikov nebezpečných látok do životného prostľedia, ďalej ptándne

nepriepusĺné obaly ĺazhromažďovanie použitých havaľijných prostriedkov a pod.),

- iabezpeó1ť potľebné hasiace pľostriedky na hasenie prípadného požiaruhorľavých látok,

- zabezpečiť' aby havaľijné prostľiedky boli neustále pľístupné.

v pľípade vzniku havárie je potľebné postupovať v znysle vypracovaného Prevádzkového poľiadku, časti B _

opahenia pľe prípad haváľie'

Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udel'uje od 04. 02.2022 do 03. 02.2027 .

V prípadoch ustanoveďch v $ 114 ods. I zäkonao odpadoch môže oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva

vydané rozhodnutie zmeĺiť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1. ľri preúdzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia

všetlcých súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich pľávnych noľiem'

2' V prípade alcýchkolŤek zmien súvisiacich s prevádzkovaním zariadeniana zhodnocovanie odpadov, požiadať o

zmenu tohto ľozhodnutia.
3. Pred ukončením čiĺrnosti zaiadeniana zhodnocovanie odpadov zabezpeéiť odovzdanie všetlcých odpadov, ktoré

sa nachádzajú v aľeáli zariadeniana zhodnocovanie odpaáov, oprávneným organizfuciétm. Po ukončení činnosti

zaiadeĺiana zhodnocovanie odpadov sa v aľeáli zaiadeniana zhodnocovanie odpadov nesmú nachádzať žiadne

odpady.

t
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odôvodnenie

Listom zo dia25. IL z)zl,doručeným na okresný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, oddelenie

ochĺany pľíľody a vybľaných z\ožiek životlrého pľostľedia ďŕra 29. II.202I, požiadala spoločnosť FCC Trnava,

s.r'o.' so sídlom: Priemyselná 5,9I7 01 Trnava, lČo: l t 449 697 o udelenie súhlasu na pľevádzkovanie zariadenia

na zhodnocovanie odpadov na pľevádzke Kompostáľeň, Zavarská cestan Trnavanachádzajúcej sa v aľeáli skládky

odpadov v zmysle $ 97 ods. l písm. c) zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zaťradenie na zhodnocovanie odpadov, v ktoľom sa vykonáva zhodnocovanie odpadov

kategórie o činnosťou R3 Recyklácia alebo spätné získavanie oľganických látok, ktoré nie sú. používané ako

,o"p-úšľudtĺ (vľátane kompostovania a iných biologiclcých transformačných pľocesov), R 12 Uprava odpadov

určiných na spracovanie niektorou z činností Rl až Rll a činnosťou R 13 Skladovanie odpadov pľed použitím

niektórej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zbeľom na mieste vzniku). Zanadenie je vnržívané

na mateľiálové zhodnocovanie biologicky rozložitelhých odpadov riadeným mikrobiálnym ľozpadom organickej

hmoty, pri lĺoľom vznikákompost. Predmetné zaiadeĺie Žiadateľ' v čase podania žiadosti prevádzkuje na zák|ade

súhlasuudelenéhoĺozhodnutímč.oU_TT-oĺZP3-2OI7loo38ol/ŠSo[VHuzo díĺa26.0l.2017,ktoĺýjeplatnýdo
03. 02. 2O22.Na zŕlk|ade uvedeného tunajší úľad udelil noý súhlas nadvdzne, od 04. 02' 2022. Pľi stanovení doby

platnosti súhlasu spľávny orgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17 zálkonao odpadoch a vzhľadom na skutočnosť,

ie súhlas možno udeliť len na uľčiý čas, najviac na päť rokov, súhlas udelil do 03.02.2027.

okresný urad Trnava, odboľ staľostlivosti o životné pĺostredie, oddelenie ochĺany príĺody a vybraných zložiek

životnélho prostľedia listom č' oU_TT_oszP3-202Il034762-o02 zo dÍla 30. 11. 202I oznámil začatie konania v

uvedenej véci a zároveň upovedomil všethých účastníkov o možnosti vyj adriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu

jeho zistenia, prípadne navrhnúťjeho doplnenie, v súlade s $ 33 ods.2 správneho poriadku, najneskôrv lehote do 7

dní odo dňa doručen ia ozĺétmeĺia o zaéatikonania' V stanovenej lehote neboli účastníkmi konania vznesené Žiadĺe

pripomienky ani námietky.

Žiadosť o udelenie súhlasu na pľevádzkovanie zaiadeniana zhodnocovanie odpadov obsahovala všetky náležitosti

v zmysle $ 21 ods' L a2 vyh|išky vĺŽľ sR č. 37ll2oL5 z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o

odpadoch v znenĹ neskorších pľedpisov, a to:

- identifikačné údaje Žiadateľa,
- sídlo zaiadeniana zhodnocovanie odpadov,

- zoanamdruhov odpadov, s ktoými sa bude v zariadeninakladať,

- zozfiamvykonávaných činností podľa prílohy é. I zákona o odpadoch,
_ opis technologického postupu nakladania s odpadmi,

- technické údaje o zanadenĹ,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly pĺevädzky zaiadenia,
- opatľenia pre pľípad havárie,
- k_ópia zavóreeneňo stanoviska vydaného Ministerstvom životného pľostľedia SR podľa zálkona é.2412006 Z- z. o

porud"ouur'í vplyvov na životné pľostľedie a o zmene a doplnení niektoých zákonov pod č. 6838/2010-3 .4/hp dňa

03. 06. 2010 _ reaIizánianavrhovanej činnosti ,,Zaiadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke Ko v Trnave"

sa odporuča.
K žiadosti bolo ďalej pľiložené:
- kópia súhlasu, na ktoľého záĹ<Iade prevádzkuje žiadateľ zaĺiaóenie na zhodnocovanie odpadov v čase podania

Žiadosti - ľozhodnutie okresného úradu Trnavu, ódbo'o starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochľany prírody

avybraných zložiekživotného pľostredia č. oU-TT-oszP3-20I7l0038o1/ŠsoE/Huzo dÍĺa26.01.2017,
_ ĺómment,,Prevádzkoý poriädok a opatrenia v pľípade haváĺie Zaiadeniana zhodnocovanie odpadov Trnava,

Zav arská cesta 3 7, Kompostáľeň,
- kópia ceľtifikátu č,. L26z z OI. 03' 20t7 ýrobku KoMPoST vydaného Ústľedným kontľolným a skušobným

ústavom polhohospodráĺskym v Bratislave,
- kópia plnej moci na zasfupovanie spoločnosti zo dňa 01. 01l202I'

Na zák1ade pľedložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný urad Trnava, odboľ staľostlivosti o

životné pľostredie, oddelenie ochľany pľíľody a vybraných z\ožIekživotného prostľedia ako pľíslušný orgán štáĺrej

spľávy v odpadovom hospodár.w. .ó"nodol tak, äto 3" uvedené vo ýľokovej časti tohto ľozhodnutia'
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Správny poplatok v anysle položry č. 162 písm. c) zákona NR sR č,. t45l1'995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších pľedpisov v srrme 11,00 eur bol ubľadený formou potvrdenia o úhľade spľávneho poplatku ID:
N01-021121-1639.

Poučenie
Pľoti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poľiadku moäro podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okresný urad Tľnava, odbor starostlivosti o životlré prostredie, oddelenie ochľany pľíľody a
vybraných zložiek živohého pľostľedía, Kollárova 8,91'7 D2Tmava. odvolacím oľgánom je okresný úľad Trnava,
odbor opravnýchprosfuiedkov, Vajanského2,91'7 01 Tnrava. Toto rozhodnutieje pľeslcumatelhé súdompo vyčerpaní
riadnych opľavných pľostriedkov.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Infomlatívna pozrámka - teĺto dokument bol vytvoľený elekfionicky oľgánom verejnej moci

IČo: 00151866 Sufir 10006

Doručuje sa

FCC Tmava' s.ľ.o.' Pľiemyselná 5,9l7 01 Trnava, Slovenská ľepublika
Mesto Trnava, odbor stavebný a životĺrého proshedia, Ulica Hlavná I , 9l7 7I Tmava, Slovenská ľepublika
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DoIoŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnosti
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonatel'nosti

x

ČÍslo rozhodnutia: I OU-TT-OSZP3-2021t034762-003

Dátum vytvorenia doloŽky: | 13.01 .2022

Vytvoril: Hubinová Natália, Mgr,

Dátum nadobudnutia právoplatnosti I o+.oĺ .2022

Právoplatnosť vyznačená pre:
rozhodnutie v plnom znení
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