
OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

M. R. Štefánika 10, 902 01  Pezinok____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PK-OSZP-2021/002219-004

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. e) bod 2. zákona o odpadoch

s ú h l a s na vydanie prevádzkového poriadku 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 niektorej z činností R1 až R12

pre ostatné odpady zaradené vo vyhláške 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
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
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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:
KOMPOSTÁREŇ Svätý Jur, parcelné číslo: 6800, k.ú. Svätý Jur.

3. Množstvo: 4 900 ton.

4. Spôsob nakladania s odpadmi:
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+.

5. Prevádzkový poriadok schválil Ing. Juraj Valent, konateľ spoločnosti JV INTERSAD, spol. s r.o., Na pažiti 6/
D, 900 21 Svätý Jur dňa 23.02.2021.

Odôvodnenie
Spoločnosť JV INTERSAD, spol. s .r.o., Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur, prevádzka: KOMPOSTÁREŇ Svätý
Jur, parcelné číslo: 6800, k.ú. Svätý Jur, požiadala tunajší úrad dňa 24.02.2021 o udelenie súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Prevádzka zariadenia 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.
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+.
Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu
Pezinok, odborom starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou odpadového hospodárstva č. OU-PK-
OSZP-2021/002218 zo dňa 22.03.2021.
Na základe prerokovania doručenej žiadosti bolo zistené, že prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie
odpadov je vypracovaný v súlade s § 10 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
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K žiadosti doručenej tunajšiemu úradu dňa 24.02.2021 boli podľa § 23 ods. 1 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,
- návrh prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku KOMPOSTÁREŇ Svätý Jur,
parcelné číslo: 6800, k.ú. Svätý Jur schválený Ing. Jurajom Valentom, konateľom spoločnosti dňa 23.02.2021.

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. e) 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
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