
oKREsľÝ Únĺo TRNAvA
oDBoR STARoSTLIVoSTI o ŽlvoľtĺÉ PRosTREDIE

oddelenie ochľany pľírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8,9I'1 02 Tľnava

číslo spisu

ou-TT-oszP 3 -2021 I 03 47 63 -002

Tbnava

rt. r2.202t

Rozhodnutie
o udelení súhlasu

Popis konania / Účastníci konania

správne konanie vo veci udelenia súhlasu podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zálkonač.79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zĺnene a doplnení niektoých zákonov v meníneskorších predpisov na vydanie prevádzkového poriadku zanadenia
na zhodnocovanie odpadov pre prevádzkovateľa zariadeĺia FCC Trnava' s.r.o. pre zanadenie na zhodnocovanie
odpadov Kompostárel,Zavarská cesta, Trnava, arcĺtl skládky odpadov / FCc Trnava, s.r.o.' Priemyselná 5, 9I7 0l
Trnava,IČo: :t 449 697

Výľok
okľesný úrad Trnava, odboľ starostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochĺany prírody a vybľaných zložiek
životného prostredia ako príslušný oľgán štáfirej spľávy podľa $ 5 ods. I zíkona č,. 52512003 Z. z. o štátnej spľáve
staľostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nleni neskorších predpisov a ako
príslušný orgán štáfirej spľávy odpadového hospodárstva podľa $ 104 písm. d) zétkona č,. 79l20I5 Z. z' o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoých zálkoĺov v zĺeni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch"), v zmysle $
108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch anazák|ade vy'konaného správneho konaniapodľa zákonač.7I/L967 

^,o správnom konaní (správny poľiadok) v zneĺi neskoľších predpisov (ďalej len,,spľávny poriadoľ')

udel'ujesúhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2. zäkona o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku zaiadenia na
zhodnocovanie odpadov pľe pľevádzkovateľa zaiadenia:

obchodné meno: FCC Trnava' s.r.o.
Sídlo: Pľiemyselná 5, 917 01 Tľnava
lČo: :t 449 697

Sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Kompostáľeň,Zavarská, cesta, Trnava, areá| skládky odpadov

Zoznam druhov odpadov zarudeĺých v zmysle vyhlášky Ministeľstva životĺného prostredia Slovenskej republiky
é' 365ĺ201'5 Z. z., kotou sa ustanovuje Katalóg odpadov v zneni Vyhlášky Ministeľstva životného pľoshedia
Slovenskej ľepubliky é. 32O/2o1,7 Z. z., Koĺou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životľlého prostľedia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., |ďorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, s ktorými sa bude v zaiadeni
nakladať:

Číslo druhu a poddruhu odpadu Názov druhu a poddľulru odpadu Kategória odpadu

02 01 03 odpadové rastlinné pletivá o



0203o4látkynevhodnénaspotrebualebospľacovanieo
ňi ňi or odpadová kôľa a korok o
óä ói óI piiĺny, hobliny, odrezky, odpadové ľezivo, dľevotľieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v

0301040
óá óg or odpadová kôraadrevo o
ió ór or popol, škvara aprachz kotlov okrem pľachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 o
15 01 03 obalY z dreva O

17 020L drevo O
ig os ol kompost nevyhovujúcej kvality o
19 08 05 ka|y zčistenia komunálnych odpado'rých vôd o
p 08lzkaly zbiologickej úpravy priemyselných odpadoých vôd iné ako uvedené v 19 08 11 o
19 08 14 ka|y zinej úpravy pľiemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 o
Lg 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 L2 06 o
20 ol 08 biologicky roz\oŽiteľný kuchynslcý a reštauračný odpad o
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 0I 37 o
20 02 01' biologicky roz\oŽiteľný odpad o
20 03 02 odpad z trhovísk o

Zoznamvykonávaných činností zhodnocovania:

R3 Recýlácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá (wátane

kompostovan ia a iných biologiclcých tľansformačných pľocesov)

R12 Upľava odpadov uľčených na spracovanie niektoľou z činností Rl až R1l
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností Rl až R12 (okľem dočasného uloženia pred zberom

na mieste vzniku)

Spôsob nakladania s odpadmi:
Zanadenieje vnlžívané na kompostovanie biologicky tozložiteľného odpadu ľiadeným procesom' pri ktoľom sa
činnosťou mikroorganizmov amakroorganizmov zaprtsfupu vzduchu premieňa vyúíteľĺý biologicky roz|oŽiteľný
odpad na kompost. odpady sú do zariadenia na zhodnocovanie odpadov privážané nakladnými vozidlami. Vodič
vozidla privrížajúceho odpad zastavi pred autováhou, nahlási registračné údaje a na pokyn vojde na autováhu,
kde sa zistí hmobrosť odpadu. Zaregistľuje sa pôvodca odpadu, kód odpadu, EVČ vozid|a a hmotnosť odpadu.
Vážnik vykoná vizuálnu kontrolu odpadu. Ak privážaný odpad nezodpovedá podmienkam kompostovania, môže bý
pľacovníkmi kompostrárne uľčený na uloženie na skládku odpadu. odpady vstupujúce do procesu kompostovania, u
ktoľých je podozrenie, že obsahujú nežiaduce zrrečistenie majú pred ich zaradením do kompostovania vyhotovené
rozbory na obsah nežiaducich látok. odpady určené na kompostovanie je pľed zal<tadaĺim potľebné vhodne
upľaviť - podrviť (vo vlastnom zanaďení príp. na zaiaďeninnluvného dodávateľa), vytľiediť a predfermentovať.
Vstupné suľoviny na kompostovanie sa budú postupne vľstviť do zakládky. Rozmery hľoblí pri zakládke zéĺvisia
od vstupných komponentov, ich vzájomného pomeru a od šíľky prekopávacieho zaľiadenia. Po ukončení prísunu
surovín na kompostovanie sa pľistupi k mechanickej úprave (drvenie a homogenizácia). Zak|adanie hroblí spočíva
v pľevľstvení, prvá vľstva pozostáva zmateiáIĺl po pľeosiatí hotového kompostu, následne sa ukladá podľvené
drevo, tľávallístie' Pomer uhlíka a dusíka CN by mal byť v rozmedzi 30 _ 35 : 1. Podľa poveteľnostných
podmienokje potľebné vytvoriť optimálne vlhkostné pomery (vhodná vlhkosť zakládl<y je 55 - 65 %). Rovnomerné
rozloženie vlhkosti a mikroflóry potľebnej pľe začiatok fermentácie sa dosiahne min. 2-násobným prehadzovaním,
ktoré je ľealizované pomocou pľekopávača kompostu. Teplota zaklädky sa má pohybovať do 65 "C po dobu
5 _ 2I dní. Talcýmto spôsobom sa dosiahne zničenie patogénnych mikroorganizmov, klíčivosti semien burín a
hygienizácia kompostu' Teplota by nemala vystupiť nad 70 "C. Pri vyššej teplote je potľebné hroble kompostu
prekopať, aby nedošlo k ich samovznieteniu' Celková doba zrenia kompostu trvá v pľiemeĺe 90 - 100 dní a je
závislá od poveteľnostných podmienok a pomeru vstupných komponentov. V prípade potreby je možné hľoble
zalievať priesakovou vodou z akumulačn ej nádrže.Celý pľoces kompostovania prebieha na otvorenej, zaberyečeĺej
ploche. Kďždá zakIádkaje evidovaná, - žamamenáva sa množstvó použiých surovín, technologické parametre,
pľekopávani e, zélvIahaa teplota zľejúceho kompostu ako aj ýstupná kontrola hotového kompostu. Výstup z procesu
predstawje hotový kompost, ktorý je preosievaný a predávaý ako voľne |ožený, prípadne balený vo vreciach.
Vyľobený kompost je registrovaný v ÚKSUP' Vyrobený kompost musí spĺňať technické požiadavky na tento produkt,
ktoré sú uvedené v STN 46 57 3s,,Priemyselné komposty". olĺĺem kompostu ako výrobku je výstupom zo zanadenia
aj kompost nevyhowjúcej kvality.
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Doba, na ktoru sa súhlas udel'uje:
Súhlas sa udel'uje od 04. 02.2022 do 03. 02.2027

V pľípadoch ustanovených v $ 1 14 ods. I zélkona o odpadoch môže oľgán štátnej správy odpadového hospodáľstva
vydané rozhodnutie zĺleniť alebo zrušiť.

Podmienky súhlasu:
1. Pri pľevádzkovanizanadetia na zhodnocovanie odpadov dodľžiavať ustanovenia zákona o odpadoch, ustanovenia
všethých súvisiacich vykonávacích pľedpisov a súvisiacich právnych noriem.
2.Y prtpade alcýchkol'vek zmien súvisiacich s prevádzkovaním zariadenia na zhodnocovanie odpadov pľispôsobiť
pľevádzkod poľiadok fýmto zmenŕĺm apožiadať o zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku.
3. Pľed ukončením činnosti zariaďenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečiť odovzdanie všetkých odpadov, ktoľé
sa nachádzajú v aľeáli zanadenia na zhodnocovanie odpadov, oprávneným otganizáciátm. Po ukončení činnosti
zariadeĺla na zhodnocovanie odpadov sa v aľeáli zaťradenia na zhodnocovanie odpadov nesmú nachádzať Žiadĺe
odpady.

odôvodnenie

Listom zo dŕra 25 . ĺ . 202l, doruéeným na okresný úľad Tľnava, odboľ starostlivosti o životné prostľedie, oddelenie
ochľany pľíľody a vybraných zložiek živobrého pľostľedia dŕn 29. Il. 202l, požiada|a spoločnosť FCC Tmava,
s.ľ.o''sosídlom:Priemyselná 5,9I7 01 Trnava, IČo::t 449697 oudeleniesúhlasunavydanieprevádzkového
poriadku zaťradenia na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň na Zavarskej ceste v Tľnave, nachädzajiceho sa v
areáli skládky odpadov v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2, zákona o odpadoch.

Jedná sa o existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov, v ktoľom sa vykonáva zhodnocovanie odpadov
kategórie o činnosťou R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoľé nie sú používané ako

'o'písľuďe 
(vľátane kompostovania a iných biologiclcých transformačných pľocesov), R 12 Úpľava odpadov

uĺčených na spľacovanie niektoľou z činností Rl až Rll a činnosťou R 13 Skladovanie odpadov pľed použitím
niektoľej z činností Rl až R12 (okľem dočasného uloženia pred zberom na mieste variku). Zariadenie je v}nržívané

na materiálové zhodnocovanie biologicky roz|ožiteľných odpadov riadeným mikrobiálnym ľozpadom oľganickej

hmoty, pľiktoľomvznikákompost. Rozhodnutím č. oU-TT-oszP3-2OI7l0o4129/ŠsoH/Hĺlzo dia26.01. 2017 bol
prevádzkovateľovi udelený súhlas na vydanie prevádzkového poriadku predmetného zariadenia na zhodnocovanie
odpadov,ktorýjeplatrrýdo03. 02.2o22.NazákladeuvedenéhooÚTrnavaudelilnovýsúhlasnadväzne,od}4.02.
2022. Pi stanovení doby platnosti súhlasu spľávny orgán postupoval v súlade s $ 97 ods. 17 zákona o odpadoch a

vzhľadom na skutočnosť, že súhlas možno udeliť len na určiý čas, najviac na päť ľokov, súhlas udelil do 03. 02.2027 .

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zaĺíadeniana zhodnocovanie odpadov obsahovala

všetkynáležitostivzmysle $ 23 ods. l vyhláškyMŽP SRč.371l2o1'5Z.z'ktoľousavykonávajúniektoľéustanovenia
zäkona o odpadoch v zĺení neskoľších pľedpisov, a to:

- identifikačné údaje žiadateľa,
- dátum zaéatia ptevádzky,
_ sídlo zanaďenia na zhodnocovanie odpadov,
- návľh prevádzkového poriadku pľedmetĺrého zaiadeĺiana zhodnocovanie odpadov,

K žiadosti bolo ďalej pľiložené:
_ kópie rozhodnutí okľesného uradu Tľnavao odboru staľostlivosti o životlré prostredie, oddelenia ochrany prírody a

vybraných z|ožiekživotnéhoprostrediač.oU-TT_osZP3-2oI7l004129lŠSoH/[Iuzo dia26.0Í.2017,
_ kópia plnej moci na zastupovanie spoločnosti.

Na zráklade pľedložených dokladov a vykonaného spľávneho konania olaesný uľad Tmava, odboľ starostlivosti o

životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných z|ožiekživotného pľostredia ako príslušný orgán štátnej

spľávy v odpadovom hospodárstve rozhodol tak, akoje uvedené vo rĺýĺokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle položky é' t62 písm. e) zákona NR sR č,. I45/I995 Z' z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších pľedpisov v sume 11,00 eur bol uhradený formou potvľdenia o úhĺade správneho poplatku ID:

N01-021121-1642.

314



Poučenie
Pľoti tomuto ľozhodnutiu podľa $ 53 a $ 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku moäro podať odvolanie do 15 dní odo
dňa jeho doručenia na okĺesný úľad Trnava, odbor staľostlivosti o životlré prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného pľostľedia, Kolláľova 8, 917 02 Tmava. odvolacím orgánom je okresný úľaá Trnava,
odboľ opravnýchpľostriedkov, Vajanského2,917 01 Trnava. Toto rozhodnutiejepreskumatelhé súdompo vyčerpaní
riadnych opravných pro striedkov.

Ing. Rudolf Koľmúth
vedúci odboru

Infoľmatívna poznámka - tento dokument bol vytvoľený elektronicky orgánom verejnej moci

IČo: oo1518ó6 Suťrx: 10006

Doručuje sa

FCC Trnava, s.r.o', Priemyselná 5,9I7 01 Tľnava, Slovenská ľepublika

4t4



doloŽky

ávoplatnenia rozhodnutiaJdaje spr

Do|oŽka práVoplatnosti a Vykonatel'nosti

Typ doloŽky:
doloŽka právoplatnostĺ
doloŽka vykonatel'nosti
doloŽka právoplatnosti a vykonate!'nosti

Číslo rozhodnutia:

Dátum vytvorenia doloŽky:

Vytvoril:

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

Právoplatnosť vyznačená pre :

rozhodnutie v plnom znení
časť rozhodnutia

o u-TT-oszP3-2021 I 0347 63-002

13.01 .2022

X

Hubinová Natália, Mgr.

| 04.01 .2022

x



osvedčovacia doloŽka
ze tento listi nný dokument vzn kol zaručenou konverzĺou elektľonickej listinnej podoby podľa s pz do 35 ods. ísm. zákona)3 z.

mente
z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti org
v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu

ánov vereJnel moct o zmene doplnen niektoých (zákonzákonov o
podp redsedu vl ády Slovenskej bliky pre nvestície informatizáci u č'repu

e-

I z z. o zaručenej konvezii.
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autorizácie

autorizácie

Platný

20.12.202108:50

overenia autorizácie 13.01.202213:23

autorizácie

údaje o autorizácii

Neuvedené

Typ autorizácie

Stav autorizácie

KvaliÍikovaný elektronický podpis / KvaliÍikovaná elektronická pečať

Kvalifi kovaný elektronický podpis

Platný

autorizácie 13.01.202210:08

overenia autorizácie 13.01.202213:23

MANDATAR lng. Rudolf Kormuth oPRAVNENIE 1 1 09, IDCSK-271 7079ldentifikátor

lastupovaná osoba

Mandát

Kvalifikovaný

Platný

20.12.202108:51

NASES Time Stamp AuthoritY 2

13.01.202213:23

vystavenia časovej pečiatky

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Vydavatel' časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

coo.217 6.1 58.2.1 0882897Názov dokumentu

osoba' ktorá autorizáciu vykona|a

okresný 5'ĺ866K-00 1NTRSrnavaTúrad ,ldentifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

pripojená k prostriedku autorizácieSOVA

elektronické dokumenty

nél'ro elektronického dokumentutorizácia

NeuvedenéMiesto autorizácie

Ďdšie údaje o autorizácii Kvalifikovaný elektronický pod pis I KvaliÍikovaná elektronická pečať

rostriedku autorizácieČasová peČiatka pripojená k

KvalifikovanýTyp časovej pečiatky



časovej pečiatky Platný

vystavenĺa časovej pečiatky 13.01.202210:08

časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 1

overenia časovej pečiatky 13.01.202213:23

listov

neprázdnych strán

paprera

listov

é číslo záznamu o zaručenej 3273-220113-6

a čas vykonania zaručenej konverzie 13.01.202213:23
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coo.21 7 6.1 58.2. 1 0882897dokumentu

objecÍ20220'|1 3090827043-0'xm lNázov dokumentu

elektronickÓ dokumcnty

lutorizované elektronické dokumen

claje novovzniknutÓho dokumentu v listi forme
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JUDl Agáta Wiegerová

át papiera novovzniknutého dokumentu

o zaruČen konverzii

ručenÚ konverziu vykonal 
t

5

kcia alebo pracovné zaradenie Zamestnanec

bola zaruč€ná konv€zle vykonaná automatlzovaným sp&obom, údajE o mgno, prl6ill8ku, íunkcll a o pra@Wom zaradoní sa nguvádza'|ú.
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