
ÚsľnnoľÝ KoI{TRor-,ľÝ A SKUŠoľľÝ
Úsľlv PoĽNoHosPooÁnsry v BRATIsLAvE

odbor pôdy a hnojív
Matúškova 2l,833 1ó Bľatislava - mestská časť Nové Mesto

číslo spisu

27164/2022-212-4

Bľatislava

30. 11.2022
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ROZHODNUTIE
čis|o 15412022

Popis konania / Účastníci konania

Ústĺedný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ,,kontrolný ústav") ako príslušný
oľgánštátnejspľávypodľa$13aods. 1písm.b)aods'3písm'd)apodľa$3aods. Ia2zákonač'13612000Z.
z'ohnojiváchvzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen,,zákon")avsúlades$46a$47zélkonač.711196'1 Zb'o
správnom konaní (správny poľiadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len,,spľávny poriadok" ) v rámci správneho

konania vo veci žiadosti o vydanie povolenia na používanie sekundárneho zdroja Žívin a kompostu - Kompost - č'z.

62277l2o22, č's' 2716412022-212 zo díla 09.|l.2022, podanej Žiadateľom FCC Tmava' s.r'o.' Priemyselná 5,9L'|
01 Trnava, ĺČo: sĺ++g697 (ďa\ej len ,,účastník konaniď')

Výľok
vydáva povolenie

na používanie sekundárneho zdroja Živina kompostu - KoMPosT

vyprodukovaného vo výrobnej prevádzke _ FcC Tmava' s.r.o., Zavarská cesta, 9I7 0I Trnava

na vyprodukované množstvo 4000 t/ročne, s dobou platnosti povolenia do 30. 1 1 . 2023, akpočas trvania platnosti na

základe výsledku vykonanej štátnej odbornej konholy apodľazétvažnosti zistených nedostatkov nedôjde k porušeniu

$ 3a zákona

odôvodnenie
Pľedmetné povolenie sa účastĺríkovi konania udel'uje nazákl'ado

- Žiadostiúčastníka konania o vydanie povolenia na používanie sekundárneho zdľoja živin a kompostu - Kompost,

č.z. 6227 7 l 2022, č.s. 27 Í 64 12022-212 zo día 09'Il .2022
- Rozhodnutia _ súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, vydaného okĺesným
úradom Tľnava, odboľ starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, číslo spisu OU-TT-
osZP3-202I l 0347 62-003 zo dňa 17 .l2'z02l
- Pľotokolov o skúške č,.22lO3Oz4 zo dňa 20.l0.zo22 a č.22103362 zo dĺta23.II'z022 Skušobného laboľatóľia

Labeko, s.r.o., Kĺajinská cesta 2929 , 92I 01 Piešťany

V konaní bolo pľeukázané, že obsah rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov neprekračuje limitné

hodnoty.



Podmienky aplikácie:

_ Pri aplikácii sekundárneho zdroja živin - Kompostu (ďalej len ''kompost'') musia byť dodržané ustanovenia $ 10

a $ 10c zákonaa jeho súvisiacej apodriadenej legislatívy.
- Aplikačnú dávku kompostu zvoliť na zák|ade bilancie humusu ako aj požiadavky pestovanej plodiny na dusík.

CelĹová maximálna dávka dusíka za hospodársky rok je povolená do l7}kglha,pričom do tohto limitu sazapočitava

aj dusík z ap|ikovaných hospodárskych hnoj ív.

- Aplikácia kompostu, vykonaná priamou aplikáciou do pôdy resp. na pôdu, je podmienená bezprostredným

zapiacovanim do pôdy. Zapracovanie sa vykonáva účinnými mechaĺizačnými pľostľiedkami, na pôde bez

vegetačného krytu' minimálne do hĺbky 10 cm'
- Aplikáciu komposfu obmedziť v čase, keď teplota vzduchu vystupuje ĺad25"C.
- Kompost, pľi výľobe ktorého boli použité ka|y zčističiek odpadových vôd' je zakázané aplikovať na trvalé ttávne

poľasty slúžiace k paseniu hospodárskychzvieľat alebo zbeľu krmovín a na poľnohospodársku pôdu uľčenú na

pestovanie zeleniny alebo liečivých ľastlín. K vytrvalým kultuľam (ovocné dreviny, vinice) je takéto komposty

povolené aplikovať minimálne 6 mesiacov predzačiatkom zberu ovocia'
- et mt na výrobu kompostu použitý materiál - vedľajší živočíšny pľodukt kategórie 2 alalebo 3 (Nariadenie

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. l06gl2}O9),je povinnosť ďodržaniaochrannej doby' ktorá trvánajmenej2l
dní, počas ktoľej je zakázané kŕmiť hospodárske zvieratá rastlinnými krmivami priamo spásaním alebo kŕmením

ĺ]..r rastlinnými krmivami pochädzajilcimi zpôdy, na ktoru bol takýto kompost aplikovaný.
..ý - V prípade zapáchajúcich kompostov je zakázaná aplikácia na trvalé trávne porasty a minimálne 2 dni pred

aplikáciou takýchto kompostov je povinnosť oznámiť tuto skutočnosť príslušnému starostovi, v katastrálnom uzemi

obce ktorého sa pozemok nachádza alebo je v jeho blízkosti, aby infoľmoval obyvateľov o dobe aplikácie a

prípadnom charakteľistickom zápachu s ým spojeným.

-KaŽdáaplikácia bude riadne vedená podľa platnej legislatívy napr. V knihe honov.

Pľoducentkompostu, ktoý ho uvá dzadoobehu,je povinnýkaždého odberateľaupovedomiť o vstupných surovinách

použitých na výrobu a všďkých podmienkach aplikácie kompostu. Povinnosť dodržiavania stanovených podmienok

aplikácie 
'u ýu podnikateľov v pôdohospodárstve ($9 ods. I, zákona č. 13612000 Z.z., v znení neskorších

piedpisov). V prípade odberateľov - fyzické osoby nepodnikatelia' sa podmienky aplikácie uplatňujú primerane.

Infoľmujeme,-že^ v pľípade nedodľžania podmienok aplikácie, zistenej na základe vykonanej štátnej odbomej

kontroly, je kontrolný ústav oprávnený postupovať podľa $ 15 zákona o hnojivách.

Podmienky skladovania:

Skladovanie kompostu je možĺé v zariadeniach určených na skladovanie tuhých hospodárskych hnojív. Zakanlje sa

.*\ skladovať kompost priamo na polhohospodárskej pôde s nespevneným podkladom dlhšie ako dva mesiace od prvej

ltuJ navážky,pričom o Ĺaždej ĺaviňke musí byť vedená evidencia s uvedením dátumu a uskladneného množstva. Pľi

skladovaní kompostu nesmie dôjsť k miešaniu s inými hnojivami, hospodáľskymi hnojivami, sekundámymi zdľojmi

živín, inými kompostmi a inými látkami.

Poučenie

Pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie podľa $ 53 a $ 54 spľávneho poľiadku na Úsffedný kontrolný a

skúšobný ústav poľnohospodáľsky v Bľatislave, Matúškova 2I,83316 Bratislava do 15 dní odo dňa jeho doľučenia.

odvolanie možno podať aj do elektronickej schľánky kontľolného ústavu v zmysle zákoĺa č). 30512013 Z. z. o

elektľonickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon

o e-Govemmente) v znení neskoľších predpisov.

Rozhodnutie je podl'a $ 47 ods. 4 spľávneho poriadku pľeskúmatel'né súdom až po vyňití riadneho opľavného

pľostriedku (odvolania).

Ing. Štefánia Buschbacher

generálna riaditeľka
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Informatívna poznťlmka - tento dokument bol vytvorený elektľonicky orgánom verejnej moct



Doručuje sa

FCC Tľnava' s.ľ.o'' Pľiemyselná 5,9I7 01 Trnava, Slovenská ĺepublika

o

6

)/)



DoloŽka právoplatnostr a vykonateľnosti

doložky
doložka právoplatnosti

dolo žka vyko natelho sti

doložka právoplatnosti a vykonatelhosti

rozhodnutia:

Dátum vydania rozhodnutia:

Dátum vývoľenia doložky:

č.z. 65 585 12022 č:.s. 27 l 6412022-212

01.12.2022

20.r2.2022

Ing. Anna Pilková

#
JJ
tŤ

Jf
tŤ

Vytvoril:

l;
I

i

ľ

,

ĺ
tie vydal

ICO: 00 1 s6582

Ustredný kontrolný a skušobný ústav
polhohospodársky v Bratislave

Názov:

daje spľávoplatnenia ľozhodnutia

s,

Dátum nadobudnutia právoplatnosti :

Právoplatnosť vyznačená pre :

- ľozhodnutie v plnom zneni
- časť rozhodnutia

20.12.2022

#

#

ii
ľ
I

ľ
It

i

li
i

l,



osvedčovacia doložka
osvedčujem' Že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa $ 35 ods. 1 písm. a) zákonač' 30512013 Z' z' o elektronickej podobe výkonu pôsobnos.ti orgánov u"'"pq 

'9.1 
á-o z'ene ä'ooplnáriĺ-niektoých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisóv a výn|astou Úrad-u podpredsedu vlády Slovenskej l.up,]olixv pr" investície a informatĺzáciu č.33112018 Z. z. o zaručenej konvezii.
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