oKRESľÝ unĺo ŽIr,nĺ

odbor staľostlivosti o životne prostľedie
oddelenie ochľany pľíľodya vybraných z\ožiek životnéhopľo stredia
Vysokoškolákov 8556/338,010 08 Žilinu
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okľesný iľad Žilina, odboľ starostlivosti o životnéprostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných z\ožíekživotného prostľedia, na úseku štátnej spľávy odpadového
hospodárstva ako príslušnýoľgán miestnej štátnej správy podľa $ 2 a $ 4 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
pľíslušnýorgán štátnej starostlivosti o Životné prostredie podľa $ 5 zákona č,. 52512003 Z. z.
o štátnej spľáve staľostlivosti o Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
aako miestne avecne pľíslušnýorgán štátnej spľávy odpadového hospodáľstvapodľa $ 108
ods. 1 písm. m) zákona NR SR č,.79l20l5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona
v zĺeĺíneskorších pľedpisov (spľávny poriadok)

č). 7111967

Zb. o správnom konaní

menl
podľa $ l14 ods' 1 písm. a) bod 2. zákona o odpadoch rozhodnutie okľesného úradu Ži|ina,
číslospisu: oIJ-ZA-osZP3-2OI6l024083-003/Deb zo dňa 0I.07.2016, udelené vo veci
súhlasu naprevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa $ 97 ods. l písm. c/
zákonao odpadoch, prevádzkovateľovi zariadenianazhodnocovanie odpadov- spoločnosti:

T+T' a.s., Andľeja Kmeťa 18, 010 0l Ži|ina,lČo: :o 4OO 49
prevádzka: KoMPoSTÁnpŇ DoLNÝ HRIČOV,013 41 Dolný Hričov, parcela č.l249l3
k. ú. Dolný Hričov
tak, že dopĺňa do výľokovej časti nasledovné:

1/ súčasťouvýľoby kompostov v existujúcej kompostárni, v ktorej sa vykonáva činnosť
zhodnocovania odpadov hroblovou metódou, je nová technológia pľevzdušňovacieho
systému, ktorá obsahuje nové strojné zariadenie COMPonent prevzdušňovací systém
s prevzdušňovaním základok, monitoľovaním teploty pri prevzdušňovaní kompostu' novým
riadiacim systémom s vizua|izáciou a biofi ltrom;
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2l zvyšuje ľočnémnožstvo odpadov určených na výľobu kompostu, uvedené ako ',kapacita
zariadeniď', z 12 000 ton na 16 000 ton;

3/ mení platnosť súhlasu, vydaného rozhodnutím číslospisu: OU-ZA-OSZP3-20I6|024083003/Deb zo dňa 0l.07 .2016' na dobu určitúdo 30. septembra 2025.

ostatné časti citovaného rozhodnutia, ktoré bude po nadobudnutí právoplatnosti
predmetnej Zmeny platné do 30. septembra 2025, zostávajú nezmenené. Predmetná zmena je
neoddeliteľnou súčasťourozhodnutia číslospisu: oU-ZA-oSZP3-20l6l024083-003lDeb zo
dtn0I.07.2016. V súlade s $ l35f zákona o odpadoch platnosť ľozhodnutia vydaného pľed 1.
januárom 202I nebude možnépredlŽovať.

odôvodnenie
Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie - spoločnosťT+T, a.s., Andreja Kmeťa
18, 010 01 Ži|ina (ďalej žiadateľ), predloŽil tunajšiemu úradu dňa 25.08.2020 žiadosť
o Zmenu platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
vydaného rozhodnutím číslospisu: oU-ZA-oSZP3-20l6l024083-003lDeb zo dňa
0l.07.20t6, pďľa $ 97 ods. 1 písm. c) zákonao odpadoch, pľe prevádzku: KoMPoSTÁneŇ
DOLNÝ HzuČov, 0l3 4I Dolný Hričov' parcela č. l249l3 k. ú. Dolný Hľičov.Žiadateľ
požaduje Zmeny v nasledovnom ľozsahu:
1/ doplniť technológiu pľevzdušňovacieho systému, ktorá obsahuje nové stľojnézariadenie
CoMPonent prevzdušňovacísystém s prevzdušňovanímzákladok, monitorovaním teploty
pľi pľevzdušňovaníkompostu, noqým ľiadiacim systémom svizualizáciou abiofiltľom,
do existujúcej kompostáme, v ktorej sa vykonáva činnosťzhodnocovania odpadov hľoblovou
metódou;
2l zýšiťročnémnoŽstvo odpadov určených na výrobu kompostu z 12 000 ton na 16 000 ton
tak, ako to bolo stanovené v rozhodnutí číslospisu: I900l20I3l4038/Deb zo dňa29.09.20l3;
3l predižiťplatnosť súhlasu na ďalšie obdobie piatich rokov, vzhľadom na skončenie platnosti
rozhodnutia číslospisu: oU-ZA-oSZP3-20I6l024083-003lDeb zo diĺa 0I.07 .20|6 k 30. júnu
2021.
Žiadateľ predložil v prílohe vo fotokópii ľozhodnutie číslospisu: oU-ZA-osZP320l6l024083-003/Deb, ktoré požaduje zmeniť, záväznéstanovisko obce Dolný Hričov číslo
202011516 zo dňa 04.08.2020, bez námietok alebo pripomienok k doplneniu novej
technológie výroby kompostu, zýšenia kapacity zaiadenia a pľedlŽenia platnosti súhlasu
na ďalšie 5-ročnéobdobie, rozhodnutie č. l900l20l3l4038lDeb s uvedením ročnej kapacity
zaríadenia 16000 ton a aktualizovarlý Prevádzkoý poriadok zariadenia.

Doplnenie novej technolóeie prevzdušňovania obsahuje nové strojné zariadenie
CoMPonent prevzdušňovací systém s pľevzdušňovanímzakládok, monitorovaním teploty
pri pľevzdušňovaníkompostu, novým ľiadiacim systémom s vizualizáciou a biofiltrom.
Na základe výsledkov analýzy pľevzdušnenéhoa vyzretého kompostu sa kompost pripraví
na expedíciu.
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Nakladačom UNC 060 sa na|oži na dopravníkový pás,

ktoý

kompost dopraví
do zásobníka a odtial' sa preoseje cez sústavu sít; (kompost vyľobený aeróbnym spôsobom sa
nepreosieva, a\e vo fermentore sa zabezpeči potrebná vel'kosť vyrobeného kompostu).
Pľeosiaty kompost bude opät'dopadaťna dopravníkový pás, ktoqým sa špedičným nákladným
autom odvezie pľiamo odbeľateľovi, alebo po balíkovaní sa umiestni v obchodných
prevádzkach.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly aprevádzky zariadenia

zabezpečuje prevádzkovateľ zariadenia prostľedníctvom zodpovedného pľacovníka
vedúceho ptevádzky. Vedúci prevádzky je zodpovedný za sledovanie druhu a mnoŽstva
pľivezeného odpadu do prevádzky, vyloženie, tľiedenie, spracovanie a expedíciu kompostu.
Koordinuje jednotlivé pracovné postupy a dohliada na podriadených pracovníkov.
Zabezpečuje dodľŽiavanie podmienok bezpečnosti pri práci a dodržiavanie protipoŽiamych
predpisov a opatrení. Vedie evidenciu odpadov a prevádzkový denník zariadenia
na zhodnocovanie odpadov. Pľávom vedúceho zberĺe je odmietnutie dovezeného odpadu
a zäkaz jeho vyloženia v zariadení. pokiaľ skladba odpadu nezodpovedá povoleným
odpadom.

Zber a zhodnocovanie odpadov kompostovaním bolo posudzované v hodnotiacej
podľa
zákona č. 2412006 Z. z. o vplyve činnosti na Životné prostredie. MZP SR
správe
vydalo záverečnéstanovisko číslo:I963l20II-3.4lbj Zo dňa 26.5.20II. V súlade
so záverečným stanoviskom z posudzovania EIA v nadväznosti na ľozhodnutie číslospisu
l900l20l3l4038/Deb zo dňa29.09.20l3 je kapacita zaťradenia 16000 ton odpadov na vstupe
ročne. Nadobudnutím pľávoplatnosti tohto rozhodnutia vo veci Zmeny - doplnením
technológie výroby kompostu prevzdušňovacím systémom' bude dodržaná celková ročná
kapacita zariadenia do 16000 ton.
súčasnostivýroba kompostov je rea|izovaná hľoblovým systémom. Po dozreti je
kompost uskladnený na skladovacích plochách apo analýzach vzoriek balený a expedovaný
na trh. Posúdenie vyľobených kompostov prevádzkovateľ zariadenia T*T, a.s. zabezpečuje
v súlade S nonnou STN 46 5735 ,,Priemyselné komposty". Po doplnení novej technolóeie
prevzdušňovania v existujúcom hĺoblovom systéme, ktorá bude obsahovať nové strojné
zariadenie CoMPonent prevzdušňovací systém s prevzdušňovaním zakládok, monitorovaním
teploty pri pľevzdušňovaníkompostu, novým ľiadiacim systémom s vizualizáciou
a biofiltrom, je pľedpoklad výľoby kvalitnejšieho kompostu. Nová technológia
pľevzdušňovania zabráni anaérobným oblastiam a tým potenciálu tvorby páchnucich látok,
ktoľéby mali bý' zniženéna minimum.

V

KeďŽe Žiadosť spolu

s

pľedloženými dokladmi poskytla dostatočný podklad

pre udelenie zmeny súhlasu, správny oľgán štátnej spľávy odpadového hospodárstva upustil
od ústneho pojednávania v zmysle $ 18 správneho poriadku. Listom zo dňa 09.09.2020
upovedomil účastníkovkonania o správnom konaní vo veci udelenia Zmeny súhlasu
naprevádzkovanie zariadeníana zhodnocovanie odpadov a v súlade s $ 33 ods. 2 správneho
poriadku dal účastníkomkonania možnosť' aby sa pľed vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho
podkladom i k spôsobu zisťovania, navrhli doplnenie, pľípadne predložili chýbajúce doklady.
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Účastníci konania mohli nahliadnuť do spisu na adrese tunajšieho úľadupočas

stľánkových dní a uplatniť svoje námietky a pripomienky k zmene súhlasu naprevádzkovanie
zariadeniana zhodnocovanie odpadov najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia
(do 29.09.2020). V stanovenom termíne ani do dňa vystavenia pľedmetného súhlasu neboli
vznesené zo stľany účastníkovsprávneho konania žiadne námietky alebo pľipomienky.

okľesný fuad ŽIlina, odbor staľostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany

prírody a vybľanýchzloŽiek Životného pľostredia, ako miestne a vecne pľíslušnýorgán štátnej
správy odpadového hospodáľstva po preskúmanípľedložených dokladov dospel kzáveru, Že
boli splnené zákonné podmienky pľe udelenie zmeny súhlasu na ptevádzkovanie zariaďenia
na zhodnocovanie odpadov v takom rozsahu, v akom bol udelený.
Žiadateľ zapIatil správny poplatok potvľdením o úhrade správneho poplatku v hodnote
4,00 € (slovom štyri eurá) v súlade s poloŽkou l62 písm. y) zákona NR SR č.14511995 Z. z.
o spľávnych poplatkoch, v znení neskoľšíchpredpisov.

Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu je moŽno podať podľa $ 54 zákona č. 7111961 Zb.
o správnom konaní v zneni neskoľšíchpredpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na okľesný úrad Žilina, odboľ starostlivosti o životnéprostredie,
Vysokoškolákov 8556133B,01 0 08 Žilina.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčeľpanýriadny opravný
pľostriedok v rámci správneho konania.

U\"
Ing. arch. Pavel

vedúci odboľu
v zastúpení:Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia oP a vybľanýchzložiekŽP

Doručuje sa:

,/ĺ.l T*T, a.s., Andreja
2.l

Kmeťa 18, 010 U Žilina
obec Dolný Hričov, starosta obce, obecný úrad v Dolnom Hľičove, osloboditel'ov
I3Il35, 0l3 4l Dolný Hričov

Zakladá sa:

lx

spis

