
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

M. R. Štefánika 10, 902 01  Pezinok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PK-OSZP-2021/002218-005

Pezinok
22. 03. 2021

Rozhodnutie
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013

Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o odpadoch“), v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje žiadateľovi

Popis konania / Účastníci konania
obchodné meno: JV INTERSAD, spol. s r.o.

so sídlom : Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur

prevádzka: KOMPOSTÁREŇ Svätý Jur, parcelné číslo: 6800, k.ú. Svätý Jur

IČO : 17 638 348

Výrok
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

činnosťou:
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím R3 a R12

pre ostatné odpady zaradené vo vyhláške MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Číslo druhu
odpadu Názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
03 01 01 odpadová kôra a korok
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03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v
03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10
15 01 03 obaly z dreva
17 02 01 drevo
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
19 08 01 zhrabky z hrablíc
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 02 odpad z trhovísk
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37

1. Súhlas udeľuje tunajší úrad na dobu určitú: od 01.04.2021 do 31.12.2021, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu,
zánik alebo zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.

2. Miesto nakladania s odpadmi:
Prevádzka: KOMPOSTÁREŇ Svätý Jur, parcelné číslo: 6800, k.ú. Svätý Jur, LV č. 8509, rozloha pozemku: 6670
m2.

3. Množstvo: 4 900 ton.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza na pozemku zapísanom na LV č. 8509, parcelné číslo: 6800, k.ú.
Svätý Jur, rozloha pozemku je 6670 m2. Vlastníkom pozemku je konateľ spoločnosti JV INTERSAD, spol. s r.o.,
Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur Ing. Juraj Valent, bytom Jelenie 449/1, 900 21 Svätý Jur. Zariadenie je označené v
súlade s § 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch pri
vstupe do zariadenia, pozemok je čiastočne ohradený vo vstupnej časti rampou, odpady sa zhromažďujú na voľnej
ploche a sú zabezpečené proti odcudzeniu. Odpady sú do zariadenia prepravované vlastnými nákladnými vozidlami
a vozidlami dodávateľov.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň tvorí voľná plocha o rozlohe 6670 m2, ktorá pozostáva z
nasledovných častí:
plocha č. 1 - plocha, kde sa odpad prijíma, ktorej súčasťou je kancelária a mostová váha výrobcu Bruto s.r.o., Sereď,
typ DFWL-1, výrobné číslo: Sn 0100970448 s váživosťou do 30 ton,
plocha č. 2 - plocha, kde sa odpad sype a zhŕňa čelným nakladačom a spracováva sa drvením a miešaním, mobilným
drvičom Morbark 1200XL, Willibald EP 5500 a prekopávačom Willibald TBU3000,
plocha č. 3 a plocha č. 4 - plochy, kde sa odpad skladuje po spracovaní a prelieva,
plocha č. 5 - plocha, kde sa nachádza akumulačná nádrž rozmerov: 90x5x1,2 m cca. 500 m3, z ktorej sa čerpá voda
na prelievanie organickej hmoty,
plocha č. 6 - plocha určená na uskladnenie kompostu VITAKOM H+ a z neho vyrobených pestovateľských
substrátov AH +, I+ po triedení preosievacím zariadením Farwick Max,
plocha č. 7 - plocha, kde sa odpad privezený do zariadenia triedi mobilným preosievacím zariadením Farwick Max.
Strojové vybavenie pozostáva:
- mostová váha typ DFWL-1,
- nakladač Komatsu WA 250 PZ 6 o objeme 2,5m3,
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- nakladač UNK 320 o objeme 2,0 m3,
- bager-nakladač Komatsu WB 97 V, o objeme 1,1 m3,
- mobilný drvič Willibald EP 5500 o výkone 30-50 m3/hod.,
- mobilný drvič Morbark 1200xl o výkone 50-120 m3/hod,
- mobilný preosievač Farwick Max o výkone 20-70 m3/hod s bubnovým triediacim výmenným sitom pre frakcie
5-150mm,
- traktor New Holland 8640,
- prekopávač zakládok Willibald TBU 3000.

Odpad prepravený do zariadenia poverený pracovník vizuálne skontroluje a overí, či neobsahuje napr: sklo, kov,
umelohmotné obaly, nebezpečné odpady a pod. Následne povolí alebo zamietne prijatie tohto odpadu do zariadenia.
Po prijatí odpadu sa na ploche číslo 1. určí druh odpadu a váha odpadu. Poverený pracovník odovzdá vážny lístok
s uvedením: dátum, číslo druhu odpadu, názov odpadu, kategória odpadu a jeho množstvo dodávateľovi odpadu.
Následne určí ďalší postup nakladania s odpadom. Odpad, ktorý nie je potrebné ďalej upravovať, je prepravený do
zakládky, kde sa zhodnocuje kompostovaním činnosťou R3. Odpady kat. čísla 02 01 03, 02 01 06, 02 01 07, 03 01
01, 03 01 05, 03 03 01, 03 03 07, 15 01 03, 17 02 01, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 07, 20 01 08, 20 02 01, 20 02 03, 20 03
02, 20 01 38 je nevyhnutné pred kompostovaním upraviť drvením činnosťou R12 strojnými zariadeniami - mobilný
drvič Willibald EP 5500 a mobilný drvič Morbark 1200xl. Po úprave sú prevezené do zakládky na kompostovanie
na ploche č.2. Po naplnení plochy č. 2 organickou hmotou sa táto spracuje a uloží sa na plochu č. 3, kde sa táto
organická hmota podľa potreby prelieva vodou z nádrže resp. z plochy č. 5. V priebehu 1,5 – 3 mesiacov sa táto hmota
prekopáva – prevzdušňuje podľa požiadaviek (podľa výšky teploty max.70oC v organickej hmote). Po ďalších 1,5
– 3 mesiacoch s organická hmota dospracováva, domiešava podľa požiadaviek a ukladá sa do hroblí vysokých 1,5 –
2,5 m a zvlhčuje sa podľa potreby. V priebehu 1 – 2 mesiacov dochádza k dozretiu kompostu. Následne po vyzretí
dochádza na ploche č. 7 k triedeniu v triediči a vytriedený materiál, ktorý prejde cez triedič sa uskladňuje na ploche
č. 6. Nadsytný materiál sa vracia po spracovaní späť na plochy č. 3, 4, 6, podľa potreby.
Po spracovaní a skompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu vzniká výsledný produkt - kompost, ktorý po
pretriedení na požadovanú frakciu je použiteľný pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, stavebníctvo. Na základe
požiadaviek odberateľov sa zrelý kompost mieša v požadovanom pomere zo zeminami, kamenivom, kôrou, pričom
vznikajú substráty, ktoré majú širokú škálu použitia v spomínaných odvetviach.
Priemyselný kompost VITAKOM H+ sa vyrába aeróbnym rozkladom ľahko a ťažšie rozložiteľných organických
materiálov, hlavne rastlinného pôvodu, ktorý je pre účel spracovania zhromažďovaný ako tzv. bioodpad. Jedná
sa predovšetkým o trávu, lístie a podrvený drevený odpad – konáre, kôra, korene rastlín, stavebné drevo a pod.
Za účelom podporenia rozkladu organickej hmoty a jej premeny na humus sa pridáva ornica, ktorá je zdrojom
mikroorganizmov. Zemina, ktorá sa obvykle pridáva v množstve 10 – 20 % objemu kompostovanej hmoty, sa pridáva
bez kameňov a hrubšieho štrku.
Priemyselný kompost VITAKOM H+ sa vyrába humifikáciou vrstvených, podrvených organických materiálov vo
forme voľne uloženej zakládky – na vhodne tvarovaných haldách. Humifikačný proces obvykle trvá 4 až 6 mesiacov,
v závislosti od poveternostných a klimatických podmienok. Na manipuláciu so surovinami a produktom sa používa
celý rad mechanizačných zariadení ako sú : traktor, nakladač, cisterna, prekopávač, drvič, preosievač a pod.
Pri výrobe 1 m3 priemyselného kompostu VITAKOM H+ sa obvykle spracuje 1,4 až 1,7 tony bioodpadu. Pri výrobe
priemyselného kompostu VITAKOM H+ sa ťažko rozkladajúce organické látky miešajú s ľahšie rozkladajúcimi
organickými materiálmi, a to najčastejšie v pomere blízkom 1 : 2, pričom organická hmota sa drobí na menšie kúsky
(10 – 50 mm).
Hmota pri výrobe priemyselného kompostu VITAKOM H+ musí byť dostatočne a trvale vlhká, preto zakládka sa
zavlažuje už počas jej zakladania a tiež pri prehadzovaní. Na zavlažovanie sa využíva voda z rezervoáru. Priemyselný
kompost VITAKOM H+ sa používa priamo ako organické hnojivo, alebo ako zložka pri výrobe pestovateľských
substrátov pestovateľských substrátov AH +, I+.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia: Všetci pracovníci prevádzky zariadenia na zhodnocovanie
odpadov sú povinní absolvovať školenie o protipožiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
poskytovaní prvej pomoci, používaní ochranných pomôcok a prostriedkov a o spôsobe riešenia nepredvídanej
udalosti v prevádzke. Pred uvedením strojových zariadení a vozidiel do prevádzky je zodpovedný pracovník
povinný sa presvedčiť, či sú prevádzkyschopné a v bezpečnom stave. Po ukončení prác je zodpovedný pracovník
povinný zaistiť všetky vozidlá pred samovoľným pohybom. Nepovoleným osobám je vstup do prevádzky zakázaný.
Pracovníkom, ktorých pracovná schopnosť je obmedzená požitím alkoholu, toxických látok a liekov je vstup do
prevádzky zakázaný. Pracovníci prevádzky sú povinní pri práci používať predpísané ochranné pracovné prostriedky
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a pracovný odev. Za škodu a ujmu na zdraví, ktorá vznikne nedodržaním bezpečnostných opatrení v prevádzke
zodpovedá vedúci pracovník v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi.

6. Spôsob ukončenia činnosti zariadenia:
V prípade ukončenia činnosti zariadenia budú priestory upratané, vyčistené a odovzdané na ďalšie využitie. Ak
pri uvedenej činnosti vzniknú ďalšie odpady, budú tiež zhodnotené alebo zneškodnené na základe uzatvorených
zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami.

7. Podmienky súhlasu:
- množstvo odpadov, ktoré sa bude do zariadenia na zhodnocovanie odpadov prijímať, nesmie prekročiť kapacitné
možnosti daného zariadenia,
- s odpadmi skupiny 20 je prevádzkovateľ oprávnený nakladať až po splnení povinností uvedených v § 81 ods. 13
zákona o odpadoch,
- upravené odpady za účelom ich ďalšieho spracovania sa povoľuje odovzdávať výhradne zmluvne zabezpečeným
organizáciám oprávneným k predmetnej činnosti,
- dodržiavať ustanovenia legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a vytvárať také podmienky
pri nakladaní s odpadmi, aby nedochádzalo k zhoršovaniu životného prostredia.

Odôvodnenie
Spoločnosť JV INTERSAD, spol. s r.o., Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur požiadala tunajší úrad dňa 24.02.2021 o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov.
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza na pozemku zapísanom na LV č. 8509, parcelné číslo: 6800, k.ú.
Svätý Jur, rozloha pozemku je 6670 m2. Vlastníkom pozemku je konateľ spoločnosti JV INTERSAD, spol. s r.o.,
Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur Ing. Juraj Valent, bytom Jelenie 449/1, 900 21 Svätý Jur.
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom
č. OU-PK-OSZP-2021/002218 zo dňa 01.03.2021 upovedomil žiadateľa a účastníka konania Mesto Svätý Jur,
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur podľa § 18 ods. 3 o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, prevádzka a ako účastníka konania podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch
ho vyzval, aby sa po preskúmaní doručených podkladov v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku
k podkladom predmetného konania vyjadril a uplatnil svoje návrhy a pripomienky.
Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k veci, k
podkladom rozhodnutia a tiež navrhovať dôkazy a ich doplnenie, oboznamovať sa so spisom správneho konania,
ako aj realizovať ďalšie práva, ktoré mu ako účastníkovi konania priznáva správny poriadok.
Účastník konania Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur po preskúmaní doručeného spisového materiálu
nevzniesol v písomnom vyjadrení č. 2566/501/2021 zo dňa 19.03.2021 žiadne námietky proti udeleniu predmetného
súhlasu.
Na základe preskúmania predložených podkladov bolo zistené, že prevádzka zariadenia na zhodnocovanie
odpadov je technicky a legislatívne zabezpečená vo vyhovujúcich priestoroch v súlade s legislatívou odpadového
hospodárstva.
Predmetom zhodnocovania sú ostatné odpady a nakladanie s nimi spočíva v skladovaní pred ich úpravou činnosťou
R12 a následne kompostovaním činnosťou R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa
nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). Výsledným
produktom je priemyselný kompost VITAKOM H+, ktorý sa používa priamo ako organické hnojivo, alebo ako
zložka pri výrobe pestovateľských substrátov AH +, I+.
K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 24.02.2021 boli podľa § 21 ods. 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch predložené nasledovné podklady:
- potvrdenie o úhrade správneho poplatku,
- identifikačné údaje žiadateľa,
- sídlo zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- technické údaje o zariadení,
- doklad o metrologickom overení váhy Bruto s.r.o., Sereď,
- certifikát VITAKOM H+ č. 0920 zo dňa 15.02.2016 ÚKSÚP Bratislava,
- obchodná zmluva č. 0022012 zo dňa 09.01.2012 uzatvorená s Mestom Svätý Jur,
- aktuálne zmluvné vzťahy uzatvorené s oprávnenými spoločnosťami.
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Po preskúmaní spisového materiálu Okresný úrad Pezinok konštatuje, že boli splnené podmienky pre udelenie
predmetného súhlasu a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov žiadateľ pri podaní
žiadosti uhradil platobným príkazom poplatok vo výške 11 €, podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych
poplatkov

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresnom úrade Pezinok, M. R.
Štefánika 10, 902 01 Pezinok.
Rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

JUDr. Lenka Dudáková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10120

Doručuje sa
JV INTERSAD, spol. s r.o., Na pažiti 6D, 900 21  Svätý Jur, Slovenská republika
Mesto Svätý Jur (OVM), Prostredná 29, 900 21  Svätý Jur, Slovenská republika
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