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ROZHODNUTIE
číslo 151l202l

opis konania / Účastníci konania

Ustredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodáľsky v.Bratislave (d'atej len ,,kontľolný ústav") ako príslušný
oľgánštátnejsprávypodl'a$l3aods. lpĺsm.b)aods.3písm'd)apodl'a$3aods'la2zákonač.13612000Z'
z.ohnojiváchvzneníneskoľšíchpredpisov(ďalejlen',zákon")avsúlades$46a$47zákonač"7111961Zb.o
spľávnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len,,správny poľiadok" ) pre spoločnost'
FCC Tľnava, s.ľ.o., Priemyselná 5,9l7 0l Tľnava, IČo: 31 449 697 (d'alej len,'účastnik konania")

vydáva povoletlie 
Výrok

na používanie sekundárneho zdroja žlvin a kompostu - Kompost

na vypľodukované množsfvo 4 000 t/ročne, s dobou platnosti povolenia do zl . l2.2022, ak počas trvania platnosti na
základe výsledku vykonanej štátnej odbome.i kontroly apodl'azávaŽnosti zistených nedostatkov nedôjde k poľušeniu

$ 3a zákona.

odôýodnenie

Predmetné povolenie sa účastnĺkovi konania udel'uje na základe pľotokolu o skúške číslo 2110314l'zo dňa
15.l0.202L skúšobného laboľatória Labeko, s.r.o.,.Krajinská cesta 2929,92l0'l Piešt'any a pľotokolu o skúške číslo
2l/03687 zodňa25.ll.202| skúšobnéholaboratóľiaLabeko,s.r.o.,Kľajinskácesta2929,9210l Piešt'any.Vkonaní
bolo pľeukázane, že obsah ľizikoqých pľvkov a mih'obiologických paľametľov nepľekačuje limitne hodnoty.

Podmienky aplikácie

Pľi aplikácii Kompostu musia byť dodľžané ustanovenia $ l0 a $ lOc zákona a jeho súvisiacej a podľiadenej
legislatĺvy. Aplikačnú dávku kompostu zvoĺit'na základe bilancie humusu ako aj poŽiadavky pestovanej plodiny na

dusĺk, Celková maximálna dávka dusíka za hospodársky ľok je povolená do l70 kglha, pľičom do tohto limitu sa

započitava aj dusík z aplikovaných hospodáľskych hnojív' Aplikácĺa kompostu, vykonaná priamou aplikácioudo
pôdy resp. na pôdu, je podmienená bezpľostľedným zapracovaním do pôdy. Zapr,acovanie sa vykonáva účinnými
mechanizačnýmipľostriedkami. na pôde bez vegetačného krytu, minimálne do hlbky l0 cm. Aplikáciu kompostu
obmedzit'v čase, keď tepĺota vzduchu vystupuje nad 25oC. Kompost, pľi rnýľobe ktorého boli použité kaly z čističiek
odpadov,ých vôd, je zakázaĺe aplikovat' na trvalé trávne porasty slúžiace k paseniu hospodáľskych zvieľat alebo
zbeľu kľmovín a na pol'nohospodársku pôdu uľčenú na pestovanie zelenidy alebo liečivých ľastlĺn. K vytrvalým
kultúľarn (ovocné dreviny, vinice) je takéto komposty povolené aplikovat' tnininrátne 6 mesiacov pľed začiatkom
zbeľu ovocia. V pľípade zapáchajúcich kompostov je zakázaná aplikácia na trvalé tľávne poľasty a miniĺnálne 2 dni
pľed apIikáciou takýchto kompostor'.|e povinnost'oznámit'lúto Skutočnost'príslušnénru staľostovi' v katastľálnom
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území obce ktoľého sa pozemok nachádza alebo je v jeho blízkosti, aby infolnroval obyvatel'ov o dobe aplikácie a

pľípadnom chaľakteristickom zápachu s ým spojeným. Každá aplikácia bude riadne vedená podl'a platnej legislatívy

napľ, v knihe honov. V pľípade nedodržania podmienok aplikácie bude kontľo|ný ústav postupovať podl'a $ 15

zákona.
Pľoducent kompostu, ktoý ho uvádza do obehu' je povinný kaŽdého odberateI'a upovedomiť o všet[ých
podm ienkach aplikácie.

Podmienky skladovania

Skladovanie kompostuje moŽné v zariadeniach určených na skladovanie tuhých hospodáľskych hnojív. Kompostje
možné uskladniť aj pľiamo na pol'nohospodáľskej pôde s nespevneným podkladom pri dodrŽanĺ ustanovení $9 ods.

2)a$l0bods.3,4a5)zákonač.13612000Z.z.vzneníneskoľšíchpredpisov.Priskladovaníkompostunesmiedôjst'
k miešaniu s inýmihnojivami, hospodáľskymi hnojivami, sekundáľnymi zdrojmi Živín, kompostmi a inými látkami.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutitt možno pbdať odvolanie podl'a $ 53 a 54 spľávneho poľiadku na Ustredný kontrolný a

skúšobný ústav pol'nohospodáľsky v Bratislave, Matúškova21, 833 l6 Bľatislava do l5 dní odo dňa jeho doľučenia.

odvolanie moŽno podatl aj do elektľonickej schľánky kontrolného ústavu v zmysle zákona č. 30512013 Z' z' o
elektŕonickej podobe výkonu pôsobností oľgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon

o e-Governmente)'v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie je podľa $ 47 ods. 4 správneho poríadku pľeskúmatel'né súdom aŽ po *"yuŽití riadneho opravného

pľostriedku (odvolania).

PhDr. Ján Berceli

geneľálny riaditel'

'Inťorntatívnä poznárnka - tento dÔkunrelrt bol vytvoľený clektľonicky orgáĺom vcŕejnej nroci
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Doložka o aut orizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podl'a vyhlášky č' 85/20l8 Z' z.|Jradu
podpľedsedu vlády Slovenskej republiky pľe investície a informatizáciuz12. marca 20l8, ktoľou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náleŽitostiach listinného ľovnopisu elektronického úľadného dokumenfu.

daje elektľonickóho úradného dokumentuÚ

Názov:

Identifikátoľ
[Povolenie na používanie sekundárnych zdľojov Živín a kompostu |s7 /2a2u
I 224e / 2022-2 I 2- 693 3 0 t 202 I

Autorizácĺa elektronického úľadnéhodokumentu

Dokument autorizoval: Ján Berceli
Oprávnenie: 1063 Statutarny oľgan pľispevkovej alebo rozpoctovej organizacie
Zastupovaná osoba: Ministeľstvo pôdohospodárstva a ro,ruojavidieka SR

sK IČo 00l5662l
Spôsob autoľizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie; 2l'|2.2021l0:l8:l5
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky': 2l.12.2a2| l0:l8:30
Označenie lĺstov, na ktoľé sa autorizácia vzt'ahuje:
I 2249 / 2022 -2 L2 - 69 3 3 0 / 202 t

Informácia o o autoľizácii

Ustľedný kontľolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave
lČo; ootsesgz
te.0t.2022

'Ž;-t* a_J

Doložku vyhotovil:
Funkcia alebo pľacovné
zaradenie:

Označenie oľgánu:

Dátum vytvoľenia doložky
Podpis a pečiatka:

'"tl'

ĺng. Miroslava Košturiaková
Vedúca ceľtiÍikácie hnojív

ldcnlifikátoľ eltktľouického formulára: 50]49287 Do{ozka o autori/acll sk' Jazyk; SK, Vcizia: l 2


