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Číslo spisu
OU-ZV-OSZP-2020/008535-004

Vybavuje

Zvolen
17. 06. 2020

ROZHODNUTIE
zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán v zmysle §2 ods. 3 a
6 a §3 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, §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 a ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa §108 ods. 1 písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch) na základe vykonaného správneho
konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní)

mení

podľa §114 ods. 1 písm. a/ bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru
starostlivosti pre životné prostredie číslo OU-ZV-OSZP-2017/006158/RAP/rozh zo dňa 10. 05. 2017 (právoplatné
dňa 30. 05. 2017), ktorým bol pre spoločnosť Spoločnosť Pohronie a. s., so sídlom Lieskovská cesta 15, 962 21
Lieskovec , IČO : 36 004 472 udelený súhlas podľa §97 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na
prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem 1. spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov, 2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 3. zariadenia na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100
ton a 4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton (ďalej
len prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov).

Z dôvodu sprehľadnenia rozhodnutia a za účelom odbúrania administratívnej záťaže nahrádza znenie celej
výrokovej časti rozhodnutia Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-ZV-
OSZP-2017/006158/RAP/rozh zo dňa 10. 05. 2017 (právoplatné dňa 30. 05. 2017) novým znením nasledovne :

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán v zmysle §2 ods. 3 a
6 a §3 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, §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 a ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy odpadového
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hospodárstva podľa §108 ods. 1 písm. m/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na základe vykonaného správneho
konania v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní udeľuje

s ú h l a s

podľa §97 ods. 1 písm. c/ zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie
odpadov okrem 1. spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov, 2. vodných stavieb, v ktorých
sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a 4. zariadenia na zmenšovanie
objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton (ďalej len prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov) pre :

Obchodné meno : Spoločnosť Pohronie a. s.
IČO : 36 004 472
Sídlo : Lieskovská cesta 15, 962 21 Lieskovec
Názov zariadenia : Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina
Sídlo zariadenia : areál Skládky odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný, Zvolenská Slatina, katastrálne územie
Zvolenská Slatina
Miesto nakladania s odpadmi : Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina – vyhradené priestory a
spevnené plochy v areáli Skládky odpadov Zvolenská Slatina
Spôsob nakladania s odpadmi : R3 Recyklácia, alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako
rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (príloha č. 1 zákona 79/2015
Z. z. o odpadoch)
R12 Úprava odpadov určených na spracovanieniektorou z činností R 1 až R 11 (príloha č. 1 zákona 79/2015 Z. z.
o odpadoch)
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 (príloha č. 1 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch)
Množstvo odpadov a neodpadových materiálov určených na zhodnotenie : max 40 000 t odpadov ročne
Dátum začatia prevádzky : od 30. 09. 2006 súvislé pokračovanie v činnosti
Platnosť súhlasu : do 31. 03. 2022

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný dodržiavať všeobecne platné
predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí, musia byť dodržané bezpečnostné opatrenia pri
manipulácii s odpadmi a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia, t. j. nakladať s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo – technické zabezpečenie
pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných bezpečnostných opatrení.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo – technické zabezpečenie
pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných bezpečnostných opatrení
uvedených v prevádzkovej dokumentácii.
V prípade havárie je potrebné sa riadiť vypracovaným a schváleným havarijným plánom. Potrebné je používať
predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky.
Spevnená a hydrologicky zabezpečená vyspádovaná betónová plocha s požadovaným zložením izolačných vrstiev
určená na zhodnocovanie odpadov musí byť navrhnutá, označená, a prevádzkovaná tak, aby bola zabezpečená proti
prípadnému vplyvu škodlivých látok, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu
hmotného majetku. Zrážkové a výluhové vody z plochy musia byť odvádzané do záchytnej nádrže, ktorá je súčasťou
zariadenia.

Technický popis zariadenia vrátane súvisiacej mechanizácie a technologický popis vykonávaných činností :
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina je umiestnené na uzatvorenom telese starej skládky, v
oplotenom areáli skládky odpadov Zvolenská Slatina prevádzkovanej spoločnosťou Spoločnosť Pohronie a.s., v
katastrálnom území Zvolenská Slatina.
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Súčasťou zariadenia sú všetky objekty a mechanizácia zabezpečujúce prevádzku skládky odpadov (vážiace
zariadenie, administratívne priestory, sociálne priestory, garáže, prepravná, nakladacia a manipulačná
mechanizácia).
Spevnená a hydrologicky zabezpečená vyspádovaná betónová plocha s požadovaným zložením izolačných vrstiev
určená na zhodnocovanie odpadov je navrhnutá označená, a prevádzkovaná tak, aby bola zabezpečená proti
prípadnému vplyvu škodlivých látok, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu
hmotného majetku. Zrážkové a výluhové vody z plochy sú odvádzané do záchytnej nádrže, ktorá je súčasťou
zariadenia.

Zhodnocovanie odpadov v Zariadení na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina bude prebiehať kompostovaním
alebo inými aeróbnymi procesmi (napr. aeróbna fermentácia).
V zariadení sa zhodnocujú rôzne biologicky rozložiteľné odpady a čistiarenské kaly technológiou kompostovania
alebo inými aeróbnymi procesmi, napr. technológiou riadenej aeróbnej fermentácie, za účelom výroby rôznych
typov kompostov, hnojív a iných produktov aeróbnych procesov vyrábaných v zmysle platných právnych predpisov.
Súčasťou výrobných postupov môže byť tiež spracovanie neodpadových surovín a materiálov (napr. piliny, drevná
štiepka).

Kompostovanie je riadený aeróbny proces, pri ktorom z biologicky rozložiteľných odpadov vplyvom živých
organizmov (mikroorganizmov, húb a rôznych bezstavovcov) vzniká kompost – organické hnojivo. Podstatou
procesu je prevzdušňovanie vhodne namiešaných surovín (biologicky rozložiteľných odpadov), ktoré zabezpečí
vhodné teplotné (až do cca 70°C) a vlhkostné pomery pre rozklad organických látok, pričom sa uvoľňuje CO2 a H2O.
Aeróbna fermentácia je riadený proces rozkladu organickej hmoty pomocou živých mikroorganizmov, ktorých počet
v zakládke exponenciálne rastie s časom. Základnou požiadavkou pre množenie aeróbnych fermentačných baktérií
je vytvorenie vhodného prostredia pre životný cyklus mikroorganizmov. Počas fermentačného procesu dochádza
tiež k premene organickej hmoty na jednoduchšie organické a anorganické zlúčeniny čím sa mení celková štruktúra
a vlastnosti výsledného produktu. Pri riadenej aeróbnej fermentácii dochádza k rozkladu ľahko rozložiteľných
zlúčenín (cukry, bielkoviny a škroby) enzýmami, ktoré produkujú baktérie, čím sprístupňujú produkty rozkladu pre
ďalšie a ďalšie mikroorganizmy. Uvoľňuje sa CO2 a H2O vo forme pary. Teplota v zóne intenzívneho tlenia stúpa
až na 70°C a ničí hnilobné a patogénne baktérie.

Produktom kompostovania a aeróbnych procesov sú rôzne typy kompostov, hnojív, resp. iné produkty vyrábané v
zmysle platných právnych predpisov.

Maximálne množstvo všetkých vstupných surovín, t. j. odpadových aj neodpadových materiálov je 40 000 ton za
rok. Kapacita Zariadenia na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina je maximálne 74 ton odpadov za deň, resp.
27 000 ton odpadov za rok.

Technologický popis vykonávaných činností :
1. Predúprava
Pracovník zariadenia naváža suroviny v stanovenom hmotnostnom pomere na plochu pomocou teleskopického
nakladača, pričom kontroluje množstvo zakladaných zložiek. Jednotlivé komponenty sú rovnomerne rozvrstvené
po celej ploche hromady, aby sa následným prekopávaním dosiahla homogenizácia celého objemu zakládky. Už pri
navážaní je dôležité aspoň približne dodržiavať tvar budúcej hromady, ktorý je daný šírkou pracovnej časti použitého
prekopávača. Nežiaduce prímesi budú manuálne alebo mechanicky odstránené. V prípade potreby budú drevné
odpady upravené činnosťou R12 ( napr. drvením).

2. Homogenizácia
Po navezení všetkých surovín nasleduje prekopanie, ktoré zabezpečí premiešanie surovín a vytvorenie
požadovaného tvaru hromady. Premiešanie surovín pri zakladaní je dôležitou operáciou pre nábeh aeróbnych
procesov a priamo závisí od tohto úvodného prekopania a homogenizácie zakládky.

3. Tvar a veľkosť hromady
Rozmery zakládky sú limitované veľkosťou pracovnej časti prekopávača, pričom bude mať hromada v zásade
lichobežníkový alebo trojuholníkový prierez. Vzdialenosti jednotlivých zakládok musia byť čo najtesnejšie, ale
tak, aby mohol medzi nimi prechádzať prekopávač bez toho, aby výraznejšie zasahoval alebo poškodzoval
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susednú hromadu. Dĺžka hromady je limitovaná dĺžkou kompostovacej plochy pri zachovaní potrebného voľného
manipulačného priestoru na prejazd mechanizácie.

4. Sledovanie určených parametrov
Teplota zakládky sa zisťuje tyčovými sondami (teplomermi), vlhkosť sa stanovuje stacionárnym alebo prenosným
vlhkomerom s príslušným záznamom, alebo sa odobratá vzorka zanesie do laboratória. Vzorka sa odoberie cca 1m
pod povrchom zakládky.

5. Prekopávanie počas zrenia
Po úvodnom prekopaní a homogenizácii nasledujú ďalšie prekopávky a intervaly medzi nimi budú určené podľa
druhu aeróbneho procesu, resp. typu vyrábaného kompostu, prípadne iného hnojiva. Pri určitých typoch výrobkov
sa prekopávky budú realizovať v intervaloch 16-24 hodín. Pri výrobe iných typoch výrobkov (napr. kompostu)
budú v zmysle platných predpisov postačovať 2 prekopania počas doby zrenia cca 60 dní, čím sa dosiahne ideálne
zásobovanie mikroflóry potrebným kyslíkom, vytvorí sa priestor na odparenie časti vlhkosti vo forme vodnej pary
a dôjde k stabilizácii biologicky aktívnych zložiek odpadov.
Predpokladaná zádržná doba spracovania zakládky od založenia po vyskladnenie závisí od druhu realizovaného
aeróbneho procesu, resp. typu vyrábaného produktu. Pri určitých typoch produktov to môže byť menej ako 30 dní
(závislé od parametrov a druhu použitých vstupných komodít, homogenizácie zakládky prvým prekopaním), pri
iných typoch (napr. kompostu) je proces zrenia min. 60 dní.

6. Ukončenie procesu
Základnými znakmi kvalitatívnych charakteristík ukončenia procesu sú:
1. zmenená farba substrátu je hnedá, sivohnedá až čierna
2. štruktúra je sypká alebo mierne hrudkovitá
3. hmota vykazuje zemitú vôňu
4. teplota klesla na pod 40°C

Výsledným produktom zhodnotenia budú rôzne typy kompostov, hnojív, prípadne iné produkty aeróbnych procesov,
ktoré budú zodpovedať platným právnym predpisom najmä v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti výroby a
nakladania s hnojivami, resp. budú opatrené súvisiacim certifikátom alebo platným povolením na ich užívanie.
Komposty, prípadne iné produkty aeróbnych procesov budú buď priamo expedované zo zariadenia, alebo ukladané
na plochu na určenú skladovanie. Výsledným produktom aeróbnej fermentácie bude produkt INOKULUM BACTI
Z. Certifikáty výrobkov predloží prevádzkovateľ príslušnému orgánu štátnej správy.

Odpad, ktorý vznikne pri zhodnocovaní odpadov v zariadení a ktorého využitie nebude ďalej možné, bude evidovaný
pod katalógovým číslom 19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality. Uvedený druh odpadu bude zhromažďovaný
oddelene od ostatných odpadov a následne zneškodňovaný činnosťou D1.

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia :
Odborná technická kontrola je zabezpečená prostredníctvom odborne zaškolenej osoby, ktorej úlohou je
zabezpečovanie činnosti zariadenia na zhodnocovania odpadov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a kontrola dodržiavania technologických postupov uvedených v technologickom reglemente a
prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov (podrobný popis zariadenia, technického vybavenia
a technológia prevádzkovania sú obsahom prevádzkového poriadku tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť spisového
materiálu).

Predmetom zhodnocovania v zariadení na zhodnocovanie odpadov sú odpady, zaradené v zmysle vyhlášky MŽP
SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
Kat. číslo: Názov druhu odpadu : Kategória odpadu :
02 01 01 kaly z prania a čistenia O
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá O
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesta ich vzniku O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
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02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu a spracovanie O
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O
02 07 02 odpad z destilácie liehovín O
02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 07 05 kaly zo spracovanie kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O
03 01 01 odpadová kôra a korok O
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v 03 01 04 O
03 03 01 odpadová kôra a drevo O
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako vedené v 03 03 10 O
10 01 03 popolček z rašeliny a neošetreného dreva O
15 01 03 obaly z dreva O
17 02 01 drevo O
19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
19 12 01 papier a lepenka O
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené
v 19 12 11 O
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O
20 02 02 zemina a kamenivo O
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O
20 03 02 odpad z trhovísk O

V dôsledku zhodnotenia v zariadení na zhodnocovanie odpadov sa predpokladá vznik odpadov zaradených v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
Kat. číslo: Názov druhu odpadu : Kategória odpadu :
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O

Podmienky súhlasu :
1. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich
z platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a ostatných s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pri prevádzkovaní zariadenia musia byť dodržiavané všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a
bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia a to tak vo vzťahu k ochrane zdravia, ako aj životného prostredia.
Nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v zariadení na zhodnocovanie odpadov je potrebné takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
3. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný označiť v súlade s požiadavkami
vyplývajúcimi z príslušnej, aktuálne platnej legislatívy.
4. Nakladať s odpadmi je možné len v priestoroch a plochách , na ktoré boli vydané príslušné súhlasy oprávňujúce
prevádzkovateľa ich užívať na daný účel.
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5. V zariadení môžu byť zhodnocované odpady kategórie ostatných odpadov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí a v
Prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Akékoľvek podstatné zmeny pri tvorbe odpadov, v
nakladaní s odpadmi alebo pri zmene technológie odlišné od údajov uvedených v tomto rozhodnutí a v schválenom
prevádzkovom poriadku je možné robiť len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom
hospodárstve.
6. Prevádzkovateľ prevezme do zariadenia len tie druhy odpadov, ktoré bude schopný na ním prevádzkovanom
zariadení na zhodnocovanie odpadov zhodnotiť. Znečistené, alebo nevyhovujúce zložky odpadu prevádzkovateľ
neprevezme. V prípade, že v rámci dodávky budú do zariadenia nekontrolovane umiestnené odpady nevyhovujúcej
kvality nevhodné na zhodnotenie, zabezpečí prevádzkovateľ ďalšie nakladanie s nimi v súlade s platnou legislatívou.
7. Odpady, ktoré budú predmetom zhodnocovania, odpady nevhodné na zhodnotenie odpady, ktoré budú výsledkom
zhodnotenia, ako aj tie ktoré vzniknú v dôsledku prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné
oddelene zhromažďovať na vyhradených plochách, vo vyhradených kontajneroch, resp. nádobách iného charakteru
v priestoroch určených k tomuto účelu, ku ktorým má prevádzkovateľ zariadenia vlastnícke právo, resp. iné právo k
tomu ho oprávňujúce tak, aby neboli prekročené kapacitné možnosti plôch a kontajnerov, resp. iných nádob určených
na zhromažďovanie odpadov pred ich zhodnotením ako aj po zhodnotení.
8. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečí v zmysle príslušných noriem a súvisiacich
európskych smerníc a nariadení analytickú kontrolu odpadov vznikajúcich v dôsledku zhodnotenia odpadov resp.
výstupných produktov procesu zhodnotenia v prípade, že táto bude potrebná, resp. požadovaná pre účely ich ďalšieho
využitia.
9. Do doby preukázania certifikácie, platného povolenia na ich užívanie. resp. potvrdenia (rozhodnutia) o zhode
vydané príslušným a oprávneným subjektom, budú výstupné produkty zhodnotenia považované za odpad a na
nakladanie s nimi sa budú vzťahovať príslušné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.
10. Nakladanie s odpadmi, vzniknutými procesom zhodnotenia, ktorých využitie nebude ďalej možné, resp.
efektívne, evidovanými pod katalógovým číslom 19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality, bude zabezpečené v
súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Ich zhromažďovanie bude potrebné zabezpečiť oddelene.
11. Prepravu odpadov určených na zhodnotenie do zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebné zabezpečiť
tak, aby nebola preťažovaná miestna komunikácia II/59, ktorá prechádza zastavaným územím obce a platia na nej
obmedzenia nosnosti prechádzajúcich vozidiel do 12 t. Z uvedených dôvodov bude potrebné, aby vozidlá s vyššou
hmotnosťou využívali pre vstup do zariadenia trasu mimo obytnej zóny z dôvodu, aby bolo zabránené poškodzovaniu
komunikácie a rodinných domov stojacich v jej tesnej blízkosti.
12. V prípade ukončenia činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov budú všetky odpady odovzdané osobám
oprávneným s nimi nakladať. Plochy a priestory prislúchajúce k zariadeniu budú mechanicky vyčistené a
zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia.
13. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa osobitných predpisov. Povinnosti
vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení iných zákonov a nariadení zostávajú vydaním tohto rozhodnutia
nedotknuté.

Odôvodnenie
Žiadosťou zo dňa 14. 05. 2020 zaevidovanou na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
dňa 14. 05. 2020 požiadala spoločnosť Spoločnosť Pohronie a. s., so sídlom Lieskovská cesta 15, 962 21
Lieskovec o zmenu rozhodnutia Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-ZV-
OSZP-2017/006158/RAP/rozh zo dňa 10. 05. 2017 (právoplatné dňa 30. 05. 2017), ktorým bol pre Spoločnosť
Pohronie udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R3 a R12 pre
zariadenie s kapacitou max. 40 000 t odpadov určených na zhodnotenie ročne a s dobou platnosti súhlasu do 31.
03. 2022.
Predmetom žiadosti na zmenu vyššie uvedeného rozhodnutia bola požiadavka na zmena názvu zariadenia na
zhodnocovanie odpadov na : Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina, doplnenie vykonávaných
činností o činnosť R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12 (príloha č. 1 zákona
79/2015 Z. z. o odpadoch) a doplnenie procesov pri zhodnocovaní a produktov, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti
zhodnocovania odpadov.
Existujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina je umiestnené na uzatvorenom telese starej
skládky, v oplotenom areáli skládky odpadov Zvolenská Slatina prevádzkovanej spoločnosťou Spoločnosť Pohronie
a. s., v katastrálnom území Zvolenská Slatina.
Súčasťou zariadenia sú všetky objekty a mechanizácia zabezpečujúce prevádzku skládky odpadov (vážiace
zariadenie, administratívne priestory, sociálne priestory, garáže, prepravná, nakladacia a manipulačná
mechanizácia). Spevnená a hydrologicky zabezpečená vyspádovaná betónová plocha s požadovaným zložením
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izolačných vrstiev určená na zhodnocovanie odpadov je navrhnutá označená, a prevádzkovaná tak, aby bola
zabezpečená proti prípadnému vplyvu škodlivých látok, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodeniu hmotného majetku. Zrážkové a výluhové vody z plochy sú odvádzané do záchytnej nádrže,
ktorá je súčasťou zariadenia.
Zhodnocovanie odpadov v Zariadení na zhodnocovanie odpadov Zvolenská Slatina bude prebiehať kompostovaním
alebo inými aeróbnymi procesmi (napr. aeróbna fermentácia).
V zariadení sú zhodnocované rôzne biologicky rozložiteľné odpady a čistiarenské kaly technológiou kompostovania
alebo inými aeróbnymi procesmi, napr. technológiou riadenej aeróbnej fermentácie, za účelom výroby rôznych
typov kompostov, hnojív a iných produktov aeróbnych procesov vyrábaných v zmysle platných právnych predpisov.
Súčasťou výrobných postupov môže byť tiež spracovanie neodpadových surovín a materiálov (napr. piliny, drevná
štiepka).
Odpad, ktorý vznikne po procese kompostovania a ktorého využitie nebude ďalej možné bude evidovaný pod
katalógovým číslom 19 05 03 – kompost nevyhovujúcej kvality kategórie O – ostatný odpad. Uvedený druh odpadu
bude zhromažďovaný oddelene od ostatných odpadov a následne zneškodňovaný činnosťou D1 – uložením na
skládku.
Nakoľko sa jedná o súvislé pokračovanie činnosti v existujúcom zariadení prevádzkovanom od 30. 09. 2006, ktoré
svojím technickým a materiálovým vybavením spĺňa podmienky prevádzkovania, predložená žiadosť obsahovala
všetky náležitosti v súlade s požiadavkami legislatívy v odpadovom hospodárstve, čím poskytla dostatočný podklad
pre udelenie požadovanej zmeny rozhodnutia, a správnemu orgánu boli dostatočne známe ostatné skutočnosti
potrebné pre je upovedomil v súlade s §18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom číslo OU-ZV-
OSZP-2020/008535/RAP/up zo dňa 26. 05. 2020 účastníkov konania o začatí správneho konania a v súlade s §33
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyzval správny orgán účastníkov konania (Obec Zvolenská Slatina), aby
sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním a svoje návrhy a pripomienky písomne zaslali na Okresný
úrad Zvolen, odbor životného prostredia v stanovenom termíne.

K žiadosti boli doložené náležitosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch :
# Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-ZV-
OSZP-2017/006158/RAP/rozh zo dňa 10. 05. 2017 (právoplatné dňa 30. 05. 2017) ;
# Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov ;
# Certifikát výrobku INOKULUM BACTI Z s číslom SK-19003P ;
# Zmluva o spolupráci týkajúca sa ďalšieho nakladania s odpadmi ;
# Plnomocenstvo pre Ing. Petra Galáta k zastupovaniu spoločnosti ;
# Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica ;
# Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku vo výške 4,0 €, vydané Slovenskou poštou a. s. z kiosku
Okresného úradu Zvolen uhradené v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v aktuálne
platnom znení ;

Podmienky vytvorené pre prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vytvárajú predpoklad pre
zabezpečovanie vykonávania činností v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
Plocha vyhradená na účely činnosti zhodnocovania v zariadení na zhodnocovanie odpadov je pre uvedenú činnosť
z pohľadu požiadaviek legislatívy vyhovujúca a postačujúca. Technológia prevádzkovania je v súlade s platnými
právnymi predpismi, v rámci požadovanej zmeny boli doplnené technologické procesy pri zhodnocovaní a produkty
vzniknuté v dôsledku procesu zhodnotenia, ktorými sú rôzne typy kompostov, hnojív, a ďalšie produkty aeróbnych
procesov vyrábané v zmysle platných právnych predpisov. Do rozhodnutia bola doplnená činnosť R13 – skladovanie
odpadov pred použitím niektorej z činností R1 – R12.
Z dôvodu sprehľadnenia rozhodnutia a zníženia administratívnej zaťaženosti, nahradil správny orgán na základe
požiadavky žiadateľa celú výrokovú časť rozhodnutia, vrátane podmienok rozhodnutia novým znením. Zoznam
odpadov určených na zhodnotenie a doba platnosti súhlasu (do 31. 03. 2022) zostali totožné s pôvodným
rozhodnutím.
Posudzovanie, resp. stanovisko Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, nebolo vzhľadom na charakter vykonaných zmien rozhodnutia požadované.
Obec Zvolenská Slatina, ako účastník konania, vydala k správnemu konaniu v predmetnej veci stanovisko značky
244/619/2020 zo dňa 02. 06. 2020 zaevidované na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie
dňa 05. 06. 2020 so znením : „Obec Zvolenská Slatina nemá námietky k predmetu vykonávanej činnosti ani k zmene
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rozhodnutia za podmienky, že pri navážaní surovín na kompostáreň nebude preťažovaná komunikácia II/591, ktorá
prechádza zastavaným územím obce a platí na nej obmedzenie nosnosti prechádzajúcich vozidiel do 12 ton. Dôrazne
žiadame, aby vozidlá s vyššou hmotnosťou túto prístupovú komunikáciu na navážanie surovín na kompostáreň
nevyužívali, pretože dochádza k jej poškodzovaniu i k poškodzovaniu rodinných domov, stojacich v tesnej blízkosti
komunikácie“.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán vo veciach štátnej správy
odpadového hospodárstva zaviazal prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov podmienkami súhlasu
k prevádzkovaniu zariadenia v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Požiadavka obce bola
prenesená do podmienok rozhodnutia.
Na základe vykonaného správneho konania, po preskúmaní predložených dokladov, podkladov, náležitostí k
žiadosti pre udelenie súhlasu a jemu známych skutočností nezistil správny orgán dôvody, ktoré by bránili udeleniu
požadovaných zmien a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie. Po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Doručuje sa

Spoločnosť Pohronie a.s.
Lieskovská cesta 15
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Obec Zvolenská Slatina
SNP 370 19
962 01 Zvolenská Slatina
Slovenská republika


