OKRESNÝ ÚRAD SENICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vajanského 17/1, 905 01 Senica
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Senica

OU-SE-OSZP-2022/002263-004

08. 02. 2022

Rozhodnutie
o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Popis konania / Účastníci konania
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v lokalite Ciglád, Moravský Svätý Ján
pre prevádzkovateľa BTT s. r. o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO: 35944382 / Obec Moravský Svätý Ján,
830, 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO: 00309737
Výrok
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1
zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a §
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 „zákon o odpadoch“), na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov udeľuje
súhlas
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre
prevádzkovateľa:
názov firmy: BTT s. r. o.
Sídlo: Hruškovská 15, 821 07 Bratislava
IČO: 35944382
Súhlas sa vzťahuje na nakladanie (zhodnocovanie) s nasledovnými druhmi odpadov:
číslo druhu: názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov :
Kategória
02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a
spracúvané mimo miesto svojho vzniku O
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality 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 09 odpad z vápennej usadeniny O

06 09 02 troska obsahujúca fosfor O
06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 O
06 13 03 priemyselné sadze O
10 01 02 popolček z uhlia O
17 02 01 drevo O
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O
19 08 01 zhrabky z hrablíc O
19 08 02 odpad z lapačov piesku O
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky 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 02 kaly z čírenia vody 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 03 02 odpad z trhovísk O
Miesto nakladania s odpadmi:
Lokalita Ciglák, 90871 Moravský Svätý Ján, parc. č. 8885/9, 8885/10, 8885/14, 8885/15, 8885/16, 8885/17, 8885/17,
8885/18, 8885/19 v k. ú. Moravský Svätý Ján
Spôsob nakladania s odpadmi:
Odpady budú zhodnocované činnosťou R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa
nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) a R 13 –
Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 a R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste
vzniku).
Kapacita zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
25000 ton/ročne
Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v areály prevádzky BTT, s. r. o. v lokalite Ciglád, 90871
Moravský Svätý Ján. Celkové priestory zariadenia predstavujú spevnenú plochu , ktorá je betónovo asfaltová
o rozmeroch 135x80 m. Časť plochy predstavuje plochu o rozlohe 30x50 m. Plocha je spevnená s betónovým
povrchom z vodostavebného betónu zabezpečujúceho dostatočnú nepriepustnosť konštrukcie proti úniku do
podložia. Plocha je vyspádovaná do záchytného žľabu a následne do akumulačných nádrží. V areály sa nachádza
váha, ktorá je dlhá 16 m a má nosnosť 60 ton. V areály sa nachádza aj prístrešok, ktorý je tvorený z kovovej
konštrukcie s oceľovými stĺpmi. Na prístrešku je strecha sedlového tvaru, pokrytá vlnitým pozinkovaným plechom.
Celý areál zariadenia je oplotený. Vstup do objektu je zabezpečený príjazdovou komunikáciou a uzamykateľnou
bránou. Súčasťou prevádzky je prevádzkový objekt s vybavením.
Na manipuláciu s odpadom sa používajú nasledovné mechanizmy:
-IVECO sklápač
-bager HYUNDAI LC 180
-čelný nakladač
-traktorbager KOMATSU
Technologický postup nakladania s odpadmi:
Postup výroby priemyselného kompostu je riešený spôsobom postupnej priamej navážky odpadov podľa schválenej
receptúry. Z hľadiska vytvorenia priaznivých podmienok kompostovania a s ohľadom na klimatické podmienky
oblasti sa vytvárajú základy trojuholníkového tvaru pri výške 2,5 – 3,5 m. Jedná sa o klasický spôsob kompostovania,
pričom základky prestavujúcu pozdĺžne haldy s optimálnymi rozmermi: výška 3,5 m a šírka 8 m. Pre zlepšenie
prístupu kyslíka zo vzduchu sa musí kompostovaní materiál v určitých časových intervaloch prekopávať. Počas
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kompostovania bude základka dva krát prevzdušnená (prekopaná). Prvá prekopávka nasleduje ihneď po dokončení
navážania surovín do základky. Cieľom je premiešanie surovín v základke, tak aby táto mala vo všetkých častiach
rovnakú vlhkosť i zloženie, čím sú vytvorené podmienky na začatie fermentácie. Teplota základky musí dosiahnuť
minimálnu teplotu 55 °C po dobu 5-21 dní. Po tomto období teplota postupne klesá. Prvá fáza fermentácie trvá
4 - 6 týždňov, po ich uplynutí je možné ukončiť 2. prekopávkou. Druhá prekopávka prevzdušní základku a
vytvoria sa podmienky pre ďalšie rozmnožovanie mikroorganizmov, ktoré podporujú pokračovanie humifikačných
procesov. Rozklad organickej hmoty a syntéza nových organických zlúčenín sa ukončuje – výrobok dozrieva.
Cieľom kompostovania organických odpadov je vyrobiť stabilný produkt s priaznivými ukazovateľmi stavu živín pri
optimálnom pomere makrobiogénnych prvkov, ktorý bude slúžiť na zvýšenie obsahu humusu v pôde a obohatenie
pôdy o živiny.
Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Za prevádzku zariadenia zodpovedá vedúci prevádzky resp. určená zodpovedná osoba, ktorá dohliada na
dodržiavanie prevádzkových, manipulačných a bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi. Zariadenie je
zabezpečené proti vstupu cudzích osôb. Obsluha prevádzky musí byť preškolená v predpisoch bezpečnosti práce,
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Obsluha musí dodržiavať pracovné postupy a pokyny pre obsluhu
zariadenia a používať všetky predpísané pomôcky. V zariadení bude vykonávaná pravidelná údržba a kontrola
technických zariadení. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude prevádzkované tak, aby nedošlo k nežiaducemu
úniku odpadov alebo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí.
Súhlas udeľuje tunajší úrad na dobu určitú, do 07. 02. 2027, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zánik alebo
zrušenie podľa § 114 zákona o odpadoch.
Podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude pre celú dobu prevádzkovania označené informačnou tabulou, ktorej
náležitosti sú ustanovené v § 6 vyhlášky MŽP SR č. 317/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej „Vyhláška“).
2. Preberanie odpadov do zariadenia musí zodpovedať požiadavkám podľa § 9 Vyhlášky.
3. Prevádzkovateľ zariadenia bude viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom
zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia životné prostredie podľa § 10 Vyhlášky
(technologický reglement, prevádzkový poriadok, prevádzkový denník, zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí).
4. Prevádzkovateľ zariadenia bude viesť evidenciu o odpadoch podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
5. Po ukončení prevádzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov zabezpečí prevádzkovateľ spracovanie všetkých
odpadov resp. odber odpadov oprávnenou osobou.
6. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude prevádzkované v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto
rozhodnutí. Ak tento súhlas neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, bude prevádzkovateľ postupovať podľa
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Odôvodnenie
Spoločnosť BTT s. r. o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO: 35944382 požiadala dňa 14.01.2022 Okresný úrad
Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica o vydanie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Odpady budú zhodnocované činnosťou R3 – Recyklácia alebo spätné
získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických
transformačných procesov) a R 13 – Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 a R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Na základe žiadosti bol prevádzkovateľ listom č.OU-SE-OSZP-2022/002263 zo dňa 19.01.2022 upovedomený o
začatí konania a zároveň bolo zvolané ústne pojednávanie na deň 04.02.2022.
Na rokovaní bola skontrolovaná dokladová časť žiadosti. Počas miestnej obhliadky bolo prezreté miesto nakladania
s odpadmi. Zariadenie sa nachádza na Lokalita Ciglák, 90871 Moravský Svätý Ján, parc. č. 8885/9, 8885/10,
8885/14, 8885/15, 8885/16, 8885/17, 8885/17, 8885/18, 8885/19 v k. ú. Moravský Svätý Ján. Zariadenie je oplotené
a zabezpečené proti vstupu cudzích osôb. Prístup k zariadeniu je po spevnených poľných komunikáciách. Na
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manipuláciu s odpadmi sa používa sklápač, bager, čelný nakladač, traktorbager. Váženie sa bude vykonávať v areály
prevádzky s váhou do nosnosti 60 ton. Súčasťou prevádzky je prevádzkový objekt s vybavením.
Žiadosť obsahuje nasledovné náležitosti:
- identifikačné údaje držiteľa, určenie miesta nakladania s odpadmi
- zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať
- zoznam činností podľa prílohy č. 1 a 2 zákona o odpadoch
- opis technologického postupu
- technické údaje o zariadení
- prevádzkový poriadok
- Rozhodnutie č. SOÚ-1596/2021-PLA zo dňa 25.11.2021 o povolení zmeny v užívaní stavby
- Rozhodnutie č. OU-SE-OSZP-2021/000066-012 zo dňa 05. 03. 2021 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
- opatrenia pre prípad havárie
- technologický reglement
- certifikát hnojiva č. 1388
Obec Moravský Svätý Ján ako účastník konania nemalo námietky k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov.
Súhlas udeľuje tunajší úrad na dobu určitú, do 07. 02. 2027 v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch.
Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa zariadenia je potrebné dodržiavať podľa ustanovení platnej legislatívy v
odpadovom hospodárstve.
Podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny poplatok vo výške 11-, eur.
Na základe týchto skutočností rozhodol tunajší správny orgán tak, ako je 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 v
znení neskorších predpisov na Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905
01 Senica v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.
Ing. Katarína Nečasová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10009

Doručuje sa
BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Obec Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján, Slovenská republika
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Senica

OU-SE-OSZP-2022/002263-006

Mgr. Marika Čmelová

10. 02. 2022

Vec
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. OU-SE-OSZP-2022/002263-04 zo dňa 08. 02. 20222
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov opravuje zrejmú chybu vzniknutú
pri písaní rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2022/002263-004 zo dňa 08. 02. 2022.
Doplnenie rozhodnutia OU-SE-OSZP-2022/002263-004 zo dňa 08. 02. 2022 vo výrokovej časti v technologickom
postupe nakladania s odpadmi:
Ďalším produktom, ktorý sa bude v zariadení vyrábať je pestovateľky substrát s obchodným názvom VITALIT, ktorá
bude spĺňať kritéria na úseku hnojív (certifikát č. 1388) a Vyhlášky č. 577/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú typy
hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre
hnojivá, prípustne odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá.
Nakoľko ide o zrejmú chybu vzniknutú pri písaní rozhodnutia Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva týmto rozhodnutie č. OU-SE-OSZP-2022/002263-004 zo dňa
08. 02. 2022 opravuje. Táto oprava je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2022/002263-004 zo
dňa 08. 02. 2022.

Ing. Katarína Nečasová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SE-OSZP-2022/002263-006
BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava-Vrakuňa

____________________________________________________________________________________
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