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odboľ staľostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochľany pľíľody a vybľaných zložiek životného pľostľedia

Kollárova 8, 9l7 02Tnava

Číslo : oU-TT_oS ZP3 -2Ol7 1004 1 29lŠ SoH/Hu Tmąva' 26.0I.Ż0I7

ľoto rczhodnutlo nrdobudlo

orávoplatnorť
v Tmavc dňr: o l,

Podpis...

ROZHODNUTIE

okľesný úľad Trnava, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie, oddelenie ochľany pľírody
a vybľaných z|ožiek životného prostredia ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podľa ztĺkona
č,. 52512003 Z. z. o štátnej správe staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znęni neskoľších pľedpisov a ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy
odpadového hospodaľstva podl'a $ 104 ods. 1 písm. d) zákona č,. 79120|5 Z. z. o odpadoch a o
Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o odpadochoo), v zmysle $ 108 ods. 1 písm. m) zákona o odpadoch ana zźl<|ade vykonaného
spľávneho konania podľa zákona.č,.7|11967 Zb. o spľávnom konaní (spľávny poľiadok)
v zneni nęskoľších predpisov (ďalej len,,správny poľiadok") udeľuje

súhlas

podľa $ 97 ods. 1 písm. e) bod Ż zźil<ona o odpadoch na vydanĺe pľevádzkového porĺadku
zaľĺadenĺa na zhodnocovanie odpadov pre pľevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
odpadov

FCC Tľnava' s.r.o.' Prĺemyselná519l7 01 Tľnava
rčo: 3t 44g 697.

Súhlas sa udeľuje:

a) Pľe odpady zaradené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č,.365lŻ0É Z. z.,ktoľou sa ustanovuje
Katalóg odpadov:

Druh
odnadu

Názov odpadu
Kategóľia
odpadu

02 01 03 odpadové ľastlinné pletivá o
02 03 04 látky nevhodné na spotľebu alebo spľacovanie o
03 01 01 odpadová kôľa a korok o

03 0l 0s
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
dľevotrieskové/dľevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvędené v 03
01 04

o

03 03 01 odpadová kôľa a drevo o

l0 01 01
popol, škvara a pľach z kotlov okľem pľachu z kotlov uvedeného
v1001 04

o

1s 01 03 obaly z dreva o
t7 02 0t drevo o
19 05 03 kompost nevyhovuiúcei kvality o
19 08 05 ka|y z ěistenia komunálnych odpadových vôd o
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b) Pľe zańadenie na zhodnocovanie odpadov Kompostáreň, Zavarská cesta, Tľnava -
aľeál skládky odpadov.

Zoznam vykonávaných čĺnností zhodnocovanĺa:
R 3 Recyklácia alebo spätné získavanie oľganických látok, ktoľé sa nepouŽívajú ako

ľozpúšťadlá(vrátane kompostovaniaainých biologických tľansfoľmačných pľocesov).
R 12 Upľava odpadov uľčených na spľacovanie niektoľou z činností Rl aŽ Rl l.
R 13 Skladovanie odpadov pľed použitím nięktorej z činností Rl až R12 (okľem dočasného

uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Spôsob nakladanĺa s odpadmi:
Zariađenie je využívané na mateľiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
ľiadeným mikľobiálnym rozpadom oľganickej hmoty, pri ktoľom vzniká kompost. odpády sú
do zariadenia na zhodnocovanie odpadov privtĺžané naklađnými automobilmi. Po vstupe do
areálu vodič nahlási ľegistľačné údaje aodovzdá povolenku na uloŽenie odpadov vážnikovi.
Vozidlo na pokyn vojde na autováhu, kde je zaregistrovaná hmotnosť, pôvodca odpadu, kód
odpadu a EVČ vozidla. Akprivźňaný odpaá nezodlovedá podmienkam Ĺompostovania, môŽe
byt'pracovníkmi kompostáľne určený na uloženie na skládku odpadu. odpady vstupujúce do
pľocesu kompostovania, u ktoľých je podozľenie, že obsahujú neŽiaduce znečistenie majú
pred ich zaradením do kompostovania vyhotovené ľozboľy na obsah nežiaducich látok.
odpady uľčené na kompostovanie je pred zak|adaním potľebné vhodne upraviť - podľvit' (vo
vlastnom zariadeni pľíp. na zariadení zmluvného dodávateľa), vytriediť a pľedfeľmentovať.
Vstupné suľoviny na kompostovanie sa budú postupne vľstviť do zakládky. Rozmery hľoblí
pľi zak|ádke závisia od vstupných komponentov, ich vzájomného pomeru a od šíľky
prekopávacieho zariadenia. Po ukončení prísunu suľovín na kompostovanie sa pristúpi
k mechanickej úpľave (drvenie a homogenizácia). Zak|adanie hľoblí spočíva v previstvení,
prvá vľstva pozostáva zmateriálu po preosiatí hotového kompostu, následne sa ukladá
podľvené dľevo, trávďlístie, kaly. Podľa poveternostných podmienok je potľebné vytvoriť
optimálne vlhkostné pomeľy (vhodná vlhkosť zakládky je 55 _ 65 oÁ). Rovnomerné
roz|oŽenie vlhkosti a mikľoflóľy potľebnej pre začiatok feľmentácie sa dosiahne min. 2-
násobným prehadzovaním, ktoľé je ľealizované pomocou pľekopávača kompostu. Teplota
zakládky sa má pohybovat' do 65 'C po dobu 5 _ 2l dní. Takýmto spôsobom sa dosiahne
zničenie patogénnych mikroorganizmov, klíčivosti semien burín a hygiěnizácia kompostu. Pri
vyššej teplote je potrebné hľoble kompostu pľekopať, aby nedošlo k ich samovżnieteniu.
Celková doba zrenia kompostu trvá v priemeľe 90 _ l00 dní a je zćlvislá od povetemostných
podmienok a pomeru vstupných komponentov. V prípade potľeby je možné hľoble zalievat'
priesakovou vodou z akumulačnej nádrže. Celý pľoces kompostovania pľebieha na otvoľenej,
zabezpeč,enej ploche. Kažđá zakládkaje evidovaná - zaznamenáva sá mnoŽstvo pouŽitýcĺ
surovín, technologické parametre, pľekopávanie, záv|aha ateplota zrejúceho ŕompośtu.
Hotový priemyselný kompost je analyzovaný v akľeditovanom laboľatóľiu.

19 08 t2
kaly z biologickej úpravy pľiemyselných odpadových vôd iné ako
uvedené v 19 08 11

o

19 08 14
kaly z inej úpľavy priemyselných odpadových vôd iné ako
uvedené v 19 08 13

o
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 o
20 01 08 bi rozložiteľn a ľeštauračný odpad o
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 o
Ż0 02 0l biologicky odpad o
20 03 02 odpad z tľhovísk o
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Spôsob ukončenĺa činnosti:
V pľípade ukončenia činnosti zariadęniabuđú všetky ođpady, ktoľé sa skladujú v pľedmetnom
zariadeni, o dovzdané na ď al š i e spľacovani e oprávnen ý m ot ganizácitlm.

Súhlas sa udel'uje od 04. 02,2017 do 03. 0Ż.2022. Tunajší úrad môže vydaný súhlas
zmenit'alebo zľušiť v zmysle s 114 zálkona o odpadoch.

Podmĺenky sr'ihlasu:
1. Pľi pľevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodrŽiavať ustanovenia zákona

o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych pľedpisov.
2. Y prípade zmeny v prevádzke zariađenia prispôsobiť pľevádzkový poriadok tejto zmene

apožiadať o zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poľiadku.

odôvodnenĺe

Dňa 13. 0I. 2016 požiadal v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zákona o odpadoch
prevádzkovateľ zańadenia na zhođnocovanie odpadov FCC Trnava, s.r.o.' Pľiemyselná 5,

9I7 0l Tľnava na okľesnom úľade Trnava, odboľe staľostlivosti o životné prostredie, oddelení
ochľany príľody a vybľaných zloŽiek životného pľostľedia o udelenie súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov Kompostáľęň', Zavarská cesta,
Trnava _ areál skládky odpadov.

Zhodnocovanie odpadov kategóľie o sa vykonáva činnosťami R3 Recyklácia alebo spätné
získavanie oľganických látok, ktoľé sa nepoužívajú ako ľozpúšťadlá (vľátane kompostovania
a iných biologických transfoľmačných procesov), Rl2 Upľava odpadov určených na
spľacovanie niektorou zčinností Rl až R1l a činnosťou R 13 Skladovanie odpadov pred
pouŽitím niektoĘ z činností Rl až Rl2 (okľem dočasného uloženia pľed zberom na mieste
vzniku).

Spoločnosť FCC Trnava, s.r.o. má ľozhodnutím okľesného úľadu Tľnava, odboru
staľostlivosti o životné pľostredie, oddelenia ochľany pľíľody a vybraných zložiek Životného
pľostredia č. OU-TT-OSZP3-20I6l)23334lŠsorvHu zo dňa 15. 08. 2016 udelený súhlas
v zmysle $ 97 ods. 1 písm. e) bod 2 zźtkona o odpadoch na vydanie pľevádzkového poľiadku
pľedmetného zańađęnia na zhodnocovanie odpadov, ktorý je udelený do 03. 02. 2017. Na
zźklade uvedeného tunajší úľad udelil nový súhlas nadväzne, s platnost'ou od 04. 02.2017 do
03.02.2022, v súlade s ustanovením $ 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie pľevádzkového poľiadku zariadenia na
zhodnocovanie odpadov obsahovala:

_ identifikaěné údaje Žiadateľa,
- dátum zaóatia prevádzky,
- návrh pľevádzkového poriadku pľedmetného zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- sídlo zariadeniana zhodnocovanie odpadov,
- kópiu ľozhodnutia okľesného úľadu Trnava, odboľu staľostlivosti o Životné pľostľedie,
oddelenia ochľany pľírody avybľaných zložiek Životného prostredia
č. oU-TT-osZP3-Ż0I6/023334/SSoH/Hu zo dřla 15. 08. 2016,
_ kópiu výpisu z obchodného ľegistľa okĺesného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo
I344lT k dátumu l 1. 01 .2017 .

Na základe predložených dokladov a vykonaného spľávneho konania okľesný úľad
Tľnava, odboľ staľostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochĺany pľíľody a vybľaných
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zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej spľávy v odpadovom ho
ľozhodol tak, akoje uvedené vo výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č,. l45ll995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskoľších predpisov bol uhľadený foľmou kolkových známok podl'a položky č,. 162
vo výške l l euľ pľi podaní žiadosti.

Poučenĺe

Pľoti tomuto ľozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 ods. l a2 správneho poriadku moŽno podat'
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doľučenia na okĺesný úrad Tmava, odboľ staľostlivosti
o Životné prostredie, oddelenie ochľany príľody a vybraných zložiek životného prostľedia,
Kolláľova 8, 9l7 02 Tľnava. Toto ľozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
ľiadneho opľavnóho prostľiedku.

Ing. Rudolf úth
vedúci odboru

Doľučuie sa----+
1],) FCC Trnava, s.ľ.o.' Pľiemyselná5,9l7 01 Trnava

Na vedomie
1. SIŽP, Maľiánska dolina 7 ,949 01 Nitľa
Ż. Ad acta

34

ŕrl'a 11


