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Umiestnenie prevádzky:

kraj: Trnavský
okres: Senica
Obec: Cerová
katastrálne územie: Cerová- Lieskové
parcelné čisla: 2188/14, 218835

I. Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie podľa § 8
zákona o IPKZ
v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ – o udelenie súhlasu na vydanie
rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - biodegradačná
plocha a kompostáreň odpadov,
v oblasti povrchových a podzemných vôd
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 2 - o udelenie súhlasu na vodnú stavbu – retenčnú nádrž,
- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod č. 3 - o udelenie súhlasu uskutočnenie, zmenu, odstránenie
stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových
vôd a podzemných vôd,
v oblasti odpadov
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 1 - o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov,
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 3 - o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov,
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 5 - o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na
zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov,
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 7 - o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku
zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov,
- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod č. 10 – vydávanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe
týkajúcej sa odpadového hospodárstva na stavbu „Biodegradačná plocha a kompostáreň
odpadov“ Cerová – Lieskové,
v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod č. 1 – o stavebné povolenia na stavbu, na zmenu stavby, alebo na
udržiavacie práce,
-

podľa § 8 ods. 3 - v súčinnosti s § 61 stavebného zákona začala inšpekcia súčasne konanie
o vydanie stavebného povolenia na stavbu

a podľa §8 ods. 3 v spojení s § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ a v súčinnosti s § 66
stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, vydáva
stavebné povolenie
na stavbu
,,Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cérová“,
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pozostavajúca z nasledovných stavebných objektov:
SO-01 Biodegradačná plocha
Na biodegradačnej ploche sa budú schválenou metódou biodegradácie „Natur M BTT“
zneškodňovať a zhodnocovať nebezpečné odpady, ktoré sú kontaminované látkami ropného
pôvodu (najmä výkopové zeminy a kamenivo, odpady zo sanácií území). Tieto odpady sú
kontaminované najmä ropnými látkami ako je NEL, PAU a BTEX, t.j. biologicky
degradovateľnými látkami. Metóda „Natur M BTT“ predstavuje aerobnú biotechnologickú metódu
odbúravania ropných látok v odpadoch. Jedná sa riadený proces biodegradácie, ktorý využíva
bežne sa vyskytujúce mikroorganizmy v prírodnom prostredí obsahujúcom ropné látky, pričom sa
pridávajú do biodegradovateľného materiálu živiny, kyslík a monitoruje sa priebeh teploty ako
indikátor účinnosti procesu. Metóda je šetrná k životnému prostrediu a nevyžaduje nákladné
vstupné suroviny. Výsledkom procesu biodegradácie je materiál, ktorý po splnení limitov sa bude
následne využívať napr. ako technologický materiál pri sanácií území i ako materiál na prekryv
a uzavretie skládok odpadov a pod, prípadne sa bude ukladať ako stabilizovaný odpad na riadené
skládky odpadov.
Biodegradačná plocha s rozlohou 945,7 m2 je situovaná v zadnej časti areálu družstva.
Existujúca silážna jama si vyžaduje stavebné úpravy, aby spĺňala všetky požiadavky pre nový účel.
Je potrebne vybudovať vodonepriepustnú spevnenú plochu vrátane monitoringu.
Biodegradačná plocha bude pozostávať z nasledovných konštrukčných vrstiev:
- vodonepriepustný betón C 20/25 min. hr. 150 mm – vystužený KARI sieťovinou pod
rigolmi
- geotextília 950 g/m2
- PE-HD fólia 2,0 mm
- monitorovací systém tesnosti fólie (SENSOR DDS)
- hutnený jemnozrnný makadam frakcie 10-12 mm, hr. 100 - 360 mm
- pôvodná spevnená plocha
Výmera spevnenej plochy pred biodegradačnou plochou
Výmera spevnenej plochy za biodegradačnou plochou

264 m2
184 m2
Spolu: 468 m2

Navrhnutá je nasledovná konštrukcia spevnenej plochy:
- vodonepriepustný betón C 20/25 hr. 200-270 mm
- spojovací mostík (na plochu vyčistenú tlakovou vodou)
- pôvodná spevnená plocha
SO- 02 Kompostovacia plocha
Kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
z komunálneho odpadu, zo záhrad a z údržby zelene a tiež iných organických odpadov
z potravinárskeho priemyslu. Kompostáreň bude určená okolitým obciam záujmového územia,
ktoré v súčasnosti nemajú k dispozícii obdobné zariadenie. Výstupom z kompostárne bude hotový
kompost, ktorý je možné použiť na zlepšenie kvality pôdy.
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Kompostovacia plocha s rozlohou 1236,0 m2 bude pozostávať z nasledovných konštrukčných
vrstiev:
- vodonepriepustný betón C 20/25 min. hr. 150 mm – vystužený KARI sieťovinou pod
rigolmi,
- geotextília 950 g/m2,
- PE-HD fólia 1,0 mm,
- hutnený jemnozrný makadam frakcie 10-12 mm, hr. 100-380 mm,
- pôvodná spevnená plocha.
Výmera spevnenej plochy pred kompostovacou plochou je 208m2 a za 222m2, spolu
430m2.
Navrhnutá je nasledovná konštrukcia spevnenej plochy:
- vodonepriepustný betón C 20/25 min. hr. 200- 250 mm,
- spojovací mostík (na plochu vyčistenú tlakovou vodou),
- pôvodná spevnená plocha.
SO 03 Areálová komunikácia
Areálová komunikácia bude slúžiť k prístupu na spevnené plochy pred a za biodegradačnou
a kompostovacou plochou, na samotné plochy a ich obsluhu.
Jedná sa z časti o vybudovanie novej prístupovej komunikácie (vjazdy na samotné plochy
a spevnenie nespevnenej cesty) a z časti o rekonštrukciu pôvodnej spevnenej areálovej
komunikácie.
Celková dĺžka areálovej komunikácie je 135,6 m z toho na dĺžke 23,17 m bude vybudovaná
nová komunikácia a 112,43 m je rekonštrukcia pôvodnej spevnenej komunikácie. Šírka areálovej
komunikácie je 4,0 m. Odvodnenie je zabezpečené priečnym 2%-ným sklonom v jednom smere
do nespevneného terénu a pozdĺžnym sklonom od cca 2 – 10%. Komunikácia je z oboch strán
v priečnom reze olemovaná betónovým obrubníkom. Celková dĺžka obrubníka je 315,0 m.
Navrhnutá je nasledovná konštrukcia pôvodnej spevnenej komunikácie:
- betón C16/20 z bitumenového cementu, hr. 200 mm
- penetračná vrstva
- existujúca komunikácia
Navrhnutá je nasledovná konštrukcia novej spevnenej komunikácie:
- betón C16/20 z bitumenového cementu, hr. 200 mm
- KARI sieť 200x250x6
- cementová stabilizácia, hr. 150 mm
- štrkopieskový podsyp fr.16-32 mm, hr. 150 mm
Na jednotlivé plochy sú navrhnuté vjazdy napojené na areálovú komunikáciu, ktorých umiestnenie
je zrejmé z prílohy E.3.2 Situácia areálovej komunikácie.
Dĺžky jednotlivých vjazdov:
vjazd č. 1
25,96 m
vjazd č. 2
20,0 m
vjazd č. 3
20,63 m
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spolu:

66,59 m

Konštrukcia vjazdov je totožná s konštrukciou novej spevnenej komunikácie.
Pozdĺž areálovej komunikácie bude v šírke 1,5 m terén odhumusovaný a následne zatrávnený.
Celková plocha zatrávnenia je 697 m2.
katastrálne územie:

Cérová

na pozemkoch: p.č. 2188/14, 2188/136, 2188/35, 2188/138 uvedenom na LV č. 385, vo
vlastníctve BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO: 35 944 382.
účel stavby:

inžinierska stavba – priemyselná stavba

stavebník stavby:

bude vybraný konkurzným konaním

projektant stavby:

Hydrocoop spoločnosť s.r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava

Listom č.j.: SOÚ-305/2012-PEA zo dňa 22.02.2012, Obec Cérová, Spoločný obecný úrad pre
územné plánovanie a stavebný poriadok upustil od vydania územného rozhodnutia.
Stavba bola posudzovaná v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky vydalo súhlasné záverečné stanovisko č. 1197/2011-3.4/bj zo dňa
21.04.2011.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky
1.

Zabezpečiť na náklady investora zmenu územného plánu obce Cerová tak, aby navrhovaná
činnosť bola v súlade s ním.

2.

Pred začatím projektových prác zabezpečiť vykonanie posúdenia lokality odborne
spôsobilým projektantom, na základe ktorého bude vyhodnotený rozsah využitia,
použiteľnosti existujúcich objektov silážnych jám, kanalizácie, akumulačných a usadzovacích
nádrží, vzhľadom na ich opotrebovanosť, obdobie, v ktorom boli vybudované, ako aj na
použité materiály.

3.

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie pre navrhovanú činnosť:
-

preukázať kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia technickým výpočtom podľa
zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a navrhnúť také technologické a technické postupy,
aby boli v súlade s opatreniami uvedenými v prílohe č.4 Vyhlášky MPŽPRR SR č.
356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

-

kompostovaciu plochu, akumulačnú nádrž ako aj ostatné stavebné objekty, na ktorých
sa bude manipulovať s odpadom, kompostom a budú v nich alebo nimi pretekať
priesaková kvapalina, opatriť izoláciou odolnou voči chemickým vplyvom
spracovávaného materiálu a odpadových vôd, s primeranou hrúbkou a zaťažením.
Doporučené hrúbka fólie minimálne 1,0 mm a jej zaťaženie minimálne 950 g.m-2,

-

biodegradačnú plochu, akumulačnú nádrž ako aj ostatné stavebné objekty, na ktorých
sa bude manipulovať s odpadom, degradovaným materiálom a budú v nich alebo nimi

strana 6/25 rozhodnutia č. 8886-7106/37/2012/ Sob/373330111

pretekať priesaková kvapalina opatriť vhodnou izoláciou odolnou voči chemickým
vplyvom spracovávaného materiálu a odpadových vôd, s primeranou hrúbkou fólie
a zaťažením. Doporučená hrúbka fólie biodegradačnej plochy minimálne 2,0 mm a jej
zaťaženie minimálne 950 g.m-2,
-

izolačnú fóliu ochrániť technickou geotextíliou podľa požiadaviek výrobcu izolačnej
fólie, podľa navrhnutého podložia – hrúbky piesku, tesniacej zeminy,

-

biodegradačnú a kompostovaciu plochu navrhnúť tak, aby odpadové vody nestekali
mimo plochy, napr. vybudovaním obrubníkov, múrikov a pod., do vypočítanej výšky
minimálne 500 mm, do ktorých bude vyvedená rovnaká izolácia ako na ploche a budú
izolované po celej ich výške,

-

navrhnúť kapacitu akumulačnej nádrží na základe aktuálnych podkladov SHMÚ,
stanica Jablonica,

-

akumulačné nádrže opatriť zariadením na zisťovanie hladiny vôd v nádrži, tak aby boli
zabezpečené proti ich preplneniu,

-

biodegradačnú plochu opatriť monitorovacím systémom na signalizáciu netesnosti
fólie,

-

v projekte sadových úprav riešiť výsadbu vzrastlej zelene tak, aby areál nebol rušivým
prvkom v území a boli eliminované emisie a imisie v ovzduší a aby plnila hygienickú
clonu v smere prevládajúcich vetrov.

4.

Zásobovanie pitnou vodou pre zamestnancov riešiť s orgánom verejného zdravotníctva
a projektovú dokumentáciu pre územné konanie predložiť na posúdenie RÚVZ so sídlom
v Senici.

5.

Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu
dodržiavania stavebný postupov podľa projektovej dokumentácie.

6.

Zabezpečiť počas výstavby a rekonštrukcie ako aj prevádzky biodegradačnej plochy
kompostárne zaistenie prepravovaného stavebného materiálu tak, aby neznečisťoval
dopravné trasy, čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov pri výjazde na
verejnú komunikáciu, prípadne znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať, zaistenie
odvodu dažďových vôd zo staveniska, zakrývanie sypkého materiálu pri prevoze a ukladaní
a pod.

7.

Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav
používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej
činnosti.

8.

Pred uvedením do prevádzky zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov podľa
zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

9.

Pred uvedením do prevádzky zistiť kvalitatívne parametre podzemných vôd, aby bolo možné
zistiť vplyv navrhovanej prevádzky.

10.

Zabezpečiť monitoring kvality podzemných vôd 4x ročne v 2 vrtoch umiestnených v smere
prúdenia podzemných vôd (nad biodegradačnou plochou a pod kompostovacou plochou)
minimálne v ukazovateľoch pH, vodivosť, výška hladiny podzemnej vody, NEL, PAU,
CHSKCr, BSK5, As, Pb, Cr, Cd, Hg, Cu.

11.

Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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12.

Na biodegradáciu prijímať len odpad, ktorý spĺňa požadované kritéria a je opatrený
dokladom, ktorým pôvodca odpadu preukáže jeho zloženie (analytické laboratórium
akreditované pre túto činnosť).

13.

Vykonávať opatrenia na znižovanie výskytu hlodavcov, nežiaducej vegetácie deratizáciou,
postrekom a pod.

14.

Zabezpečiť pri uzatvorení prevádzky a ukončení činnosti: odvoz všetkých zvyšných
materiálov a odpadov uložených na plochách, vyčistenie plochy kompostárne
a biodegradačnej plochy, vyčerpanie a odvoz a zneškodnenie odpadových vôd zo všetkých
nádrží, odvoz manipulačnej a inej mobilnej techniky a technologického vybavenia,
vykonanie monitoringu podzemných vôd a výsledok rozboru vôd odovzdať spolu
s oznámením o ukončení prevádzky príslušným úradom štátnej správy a samosprávy,
zabezpečiť uzatvorenie areálu, aby sa zabránilo vstupu nepovolaným osobám, vykonať
všetky podmienky ukončenia prevádzky, ktoré budú vyplývať z aktuálne platných všeobecne
záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy.

15.

Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v
stavebnom konaní zhotovenej spracovateľom Hydrocoop spoločnosť s.r.o., P.O.Box 92, 810
05 Bratislava, zák. číslo: 12 211-0901 zo dňa 08/2011.

16.

Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

17.

Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo
fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce podľa zákona
č. 216/1995 Z. z.. o komore geodetov a kartografov.

18.

Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží
inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti.

19.

Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.

20.

Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných
vedení u ich správcov.

21.

Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.

22.

Pri zemných prácach dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodov podľa zákona
č. 656/2004 Z.z..

23.

Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

24.

Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a
menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

25.

Škody spôsobené počas výstavby nahradiť podľa všeobecné záväzných právnych predpisov.

26.

Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona
č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov
odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

27.

Pred dokončením stavby stavebník zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo
osoby zameranie stavby.

28.

Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného
stavu.
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29. Po dobudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia a
kolaudačného rozhodnutia.
30. Stavebník je povinný dodržiavať nasledovné podmienky dotknutých orgánov:
OÚŽP v Senici, odbor odpadového hospodárstva, stanovisko č. ODA-1073-2/2011-CHO zo
dňa 24.10.2011:
a) Držiteľ odpadu je povinný odpady zaraďovať podľa druhov (v súlade s vyhláškou MŽP SR
č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov),
zhromažďovať utriedené a zabezpečiť ich zhodnotenie resp. zneškodnenie u oprávnenej
organizácie podľa zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi je potrebné
zosúladiť s ustanovením § 40c zákona o odpadoch, pričom pôvodcom odpadov
vzniknutých v dôsledku uskutočnenia stavebných prác je ten, kto vykoná tieto práce).
b) O vzniku a nakladaní s odpadmi bude držiteľ odpadov viesť evidenciu v súlade s vyhláškou
č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov. Materiálovú bilanciu vzniku odpadu, spôsob nakladania (zhodnotenia resp.
zneškodnenia) so vzniknutými odpadmi a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia
vznikajúcich odpadov z prevádzky stavby zdokladovať v kolaudačnom konaní.
c) Pri budovaný navrhovaných prevádzok je potrebné prihliadať aj na podmienky uvedené
v záverečnom stanovisku č. 1197/2011-3.4/bj zo dňa 21.04.2011 k činnosti ,,Vybudovanie
biodegradačnej plochy a kompostárne odpadov“ vydané MŽP SR, podľa zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

30.1

30.2 RÚVZ so sídlom v Senici, stanovisko č. RÚVZ/2011/972/PPL-Suk zo dňa 11.10.2011:
a) Účastník konanie je povinný predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na
kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z..

II. Údaje o prevádzke
A. Zaradenie prevádzky
1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti
a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a
zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň,
kompostáreň – nezaradená činnosť podľa zákona- dovolené.
kód NOSE-P: 90020 (Vyhl. MŽP SR č. 391/2003 Z.z.)
b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 338/2009 Z. z.: malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
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3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch
Prevádzka je podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie odpadov
činnosťou D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny
alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12, a zariadenie na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných
anorganických materiálov.
4. Zaradenie prevádzky podľa zákona o vodách
Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon):
- zaobchádzanie so škodlivými látkami podľa § 39 vodného zákona.
Prevádzka nie je zaradená do systému environmentálneho manažérstva.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke
1. Charakteristika a opis prevádzky
Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov sa nachádzajú v jednom spoločnom areáli, ktoré
v minulosti využívalo roľnícke družstvo ako silážne jamy a nachádzajú sa po pravej strane
komunikácie č. III/501 smer na obec Cerová-Lieskové, cca 800 m od najbližšej zástavby obce
Cerová-Lieskové Zohor –Západná strana, ohraničenie: komunikácia III/501.
Južná a východná strana, ohraničenie: poľnohospodárska pôda a stromový porast.
Severná strana, ohraničenie: bývalý areál roľníckeho družstva.
Dátum začatia činnosti prevádzky: 2012
Predpoklad ukončenia prevádzky: 2031
Projektovaná kapacita prevádzky:
- maximálna ročná kapacita biodegradačného zariadenia - 15 000 t za rok,
- maximálna ročná kapacita kompostárne - 1500 t za rok,
Obidve zariadenia sa nachádzajú v jednom spoločnom areáli, ktorý sa v minulosti využívalo
roľnícke družstvo ako silážne jamy a nachádza sapo pravej strane od komunikácie č. III/501 smer
na obec Cerová-Lieskové, cca 800 m od najbližšej zástavby obce Cerová-Lieskové Zohor:
Západná strana, ohraničenie: komunikácia III/501,
Južná a východná strana, ohraničenie: poľnohospodárska pôda a stromový porast,,
Severná strana, ohraničenie: bývalý areál roľníckeho družstva.
Všetky dažďové vody, ktoré dopadnú na plochy zariadení a spevnené plochy pred a za
biodegradačnou plochou a kompostovacou plochou sú zachytávané v retenčných nádržiach oboch
zariadení. Tieto vody odtekajú dvomi rigolmi, umiestnenými na obidvoch vyspádovaných
plochách cez usadzovacie šachty, dažďovou kanalizáciou do akumulačnej nádrže. Pre
biodegradačnú plochu bude k dispozícii bezodtoková akumulačná nádrž s objemom 198 m3. Pre
kompostovaciu plochu bude k dispozícii bezodtoková akumulačná nádrž s objemom 87,72 m3.
Tieto priesakové vody sa recirkulujú na povrch upravovaných a rozkladaných odpadov, a v prípade
prebytku sa zvyšok priesakovej kvapaliny sa odváža na zmluvne zabezpečenú čistiareň
odpadových vôd.
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a) Technologická časť
Nebezpečný odpad bude navážaný na biodegradačnú plochu, na ktorej bude použitá
biodegradačná metóda s názvom „Natur M BTT“ spoločnosti BTT, s.r.o. Biodegradácia je metóda
úpravy – zneškodnenia, zhodnotenia odpadov a materiálov pomocou biotechnologickej metódy biodegradácie nebezpečných odpadov a materiálov, ktoré sú kontaminované látkami ropného
pôvodu. Pri biodegradácii sa zníži absolútny obsah definovaných škodlivých látok v odpade a v
materiáloch na hodnoty, ktoré umožňujú tento materiál ďalej využívať, alebo sanovať
kontaminované územie.
Nakoľko sa jedná o trvalú zabezpečenú plochu, označujeme biodegradačnú metódu ako
metódu ex situ t.j. biodegradácia neprebieha priamo na mieste výskytu ropných látok v prostredí
ale na externej zabezpečenej ploche a je potrebné kontaminované územie ropnými látkami odkopať
a premiestniť na túto plochu.
Biodegradácia je metóda úpravy a zhodnotenia odpadov, pri ktorej sa zníži absolútny obsah
definovaných škodlivých látok v odpade na hodnoty, ktoré umožňujú tento materiál ďalej
využívať. Samotná biodegradácia sa vykonáva na zabezpečenej ploche aplikáciou schváleného
kmeňa. Dodaná zmes biopreparátu zabezpečí degradáciu ropného alebo iného organického
znečistenia. Biopreparát sa aplikuje v tekutej forme pomocou rozstreku na znečistený materiál.
Jednou z hlavných podmienok fungovania biodegradačných procesov je zabezpečenie
dostatočného množstva kyslíku v celom objemu znečisteného materiálu. Dodávané
mikroorganizmy pracujú v režime aeróbnej degradácie znečistenia. Dostatok kyslíku v materiály
je zabezpečovaný pravidelnou aeráciou jednotlivých základok zemnými strojmi. Aplikované
baktérie sú ďalej udržované v aktivite pravidelnou dodávkou živín (napr. poľnohospodárske
hnojivá NPK apod.).
Rýchlosť a účinnosť samotnej biodegradácie je závislá na vyššie uvedených faktoroch a na
dokonalej homogenizácii materiálu. Homogenizácia odpadu sa vykonáva stavebnými stroji typu
UNC a pod. Homogenizácia odpadu s vybranou biokultúrou sa vykonáva postupne, pokiaľ
v konečnom produkte nie je koncentrácia sledovaných škodlivín v požadovaných limitoch alebo
znižovaním obsahu polutantu je tak pomalé, že pokračovanie aplikácie biopreparátu by bolo
neekonomické.
Metoda je založená na schopnosti určitých bakteriálnych kmeňov využívať nežiaduce
organické zlúčeniny ako zdroj uhlíka a energie pre svoj rast. Tieto mikroorganizmy musia byť
schopné degradovať rôzne frakcie ropy, BTX nebo PAU, tak aj medziprodukty ich metabolizmu.
Metóda pozostáva v zvýšení koncentrácie mikroorganizmov v zhodnocovanom/ upravovanom
materiály a tým k znásobeniu ich metabolické aktivity a schopnosti produkovať surfaktanty.
Surfaktanty sú povrchovo aktívne látky bakteriálneho pôvodu, ktoré umožňujú previesť málo
rozpustné nepolárne látky do vodného roztoku a uľahčiť tak ich následnú degradáciu
mikroorganizmami.
Okrem dotácie minerálnych hnojív (pre zabezpečenie optimálneho pomeru C:N:P) a
dôkladnej aerácie systému je intenzifikácia biologickej aktivity zabezpečená aplikáciou
bakteriálneho preparátu.
Biotechnológia je odolná voči chemickému znečisteniu a voči ťažkým kovom do určitej
koncentrácie. Biotechnológia je funkčná v rozsahu pH, od pH 4 do pH 9. Teplota, pri ktorej
prebieha bioproces veľmi intenzívne sa pohybuje pri teplote nad 150C.
b) Analytická kontrola
Dôležitou súčasťou biodegradačnej technológie sú kontrolné analýzy základok. Odpady na
ploche budú uložené podľa stupňa kontaminácie, druhu odpadu a podľa pôvodcu. Kontrola bude
pozostávať z:
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-

počiatočnej, vstupnej – stanovujú sa fyzikálne a chemické parametre prostredia,

-

priebežnej – analýzy sú zamerané na určenie koncentrácie odbúraných kontaminantov, na
určenie živín a fyzikálnych parametrov,

-

záverečnej – pre určenie ďalšieho postupu a nakladania s biodegradovaným odpadom.

Výsledný produkt biodegradácie – vyčistené zeminy, kamenivo a pod., bude následne využitý
za účelom technického zabezpečenia skládok odpadov. V prípade, že výsledky analýz nebudú
spĺňať legislatívou stanovené podmienky, bude realizovaná opätovná aplikácia biopreparátu, resp.
bude zabezpečené ich zneškodnenie na skládke odpadov na nebezpečný odpad.

III. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevádzkovania
1. Všeobecné podmienky
1.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu podmienok stanovených v tomto povolení.
1.2. Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu
výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto
zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
1.3. Technicko-organizačnými opatreniami musí zabezpečiť prevádzku po
prevádzkovania v parametroch, ktoré boli určené príslušnými rozhodnutiami.

celý

čas

1.4. S látkami škodiacimi vodám prevádzkovateľ musí nakladať takým spôsobom aby nebola
zhoršená ani ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a pôdy.
1.5. Prevádzkovateľ musí dodržiavať ustanovenia zákona o IPKZ.
1.6. Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
1.7. Odpady musí prevádzkovateľ zabezpečiť pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
1.8. Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov len v súlade s
prevádzkovým poriadkom, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch.
2. Podmienky pre prevádzkovanie zariadenia na biodegrádaciu odpadov a kompostáreň
odpadov
2.1

Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je možné prevziať do zariadenia za
účelom biodegradácie je 15 000 ton ročne a do kompostárne 1500 ton ročne podľa
projektovanej spracovateľskej kapacity zariadenia.

2.2

Nebezpečné odpady určené na biodegradáciu ukladať len v časti prevádzkovej spevnenej
plochy na rozlohe celej rozlohy plochy.
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2.3

Ostatné odpady určené na využitie, kov, drevo a podobne ukladať len v časti prevádzkovej
spevnenej plochy.

2.4

Suroviny určené na zapracovanie ako surovina vstupujúca do biodegradačného procesu
ukladať len v časti prevádzkovej spevnenej plochy.

2.5

Zachytené zrážkové vody zo zbernej nádrže používať len na zavlažovanie biodegradačných
základok.

2.6

Do zariadenia preberať len nebezpečné odpady znečistené ropnými látkami.

2.7

Do zariadenia preberať nebezpečné odpady ktorých sledované hodnoty ukazovateľov - obsah
určených zložiek v mg/kg sušiny sú: ropné látky ako NEL, PAU a BTEX.

2.8

Za preberanie odpadov do zariadenia a správne ukladanie odpadov do vopred určenej
základky na biodegradačnú plochu zodpovedá konateľ spoločnosti.

2.9

Obsluha zariadenia musí byť riadne vyškolená o technických, organizačných,
bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach,
ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie.

2.10 Pri prevádzkovaní zariadenia na biodegradáciu odpadov dodržiavať technologické
reglementy a pokyny uvedené v prevádzkovom poriadku.
2.11 Obsluha zariadenia musí byť oboznámená a musí dodržiavať manipulačno-prevádzkový
poriadok záchytnej nádrže a sanačnej stanice.
2.12 Zariadenie udržiavať v optimálnej funkčnosti, aby účinnosť technologického procesu
biologickej úpravy odpadov prebiehala s požadovanou efektivitou. Pre sledovanie účinnosti
technologického procesu úpravy odpadov musia byť vykonávané potrebné chemické analýzy
v akreditovanom laboratóriu a musí byť vedená dokumentácia ich výsledkov.
2.13 Proces biodegradácie je ukončený keď koncentrácia NEL v odpade klesne pod 1000 mg/kg
sušiny. Uvedenú skutočnosť je prevádzkovateľ povinný ohlásiť správnemu orgánu, za
prítomnosti ktorého sa komisionálne vykoná odber vzorky a v akreditovanom chemickom
laboratóriu sa vykoná celková analýza ukazovateľov podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
2.14 V zariadení na biodegradáciu odpadov je zakázané uložiť odpad na inom mieste ako na to
určenom podľa tohto povolenia, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s
týmto povolením a zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu.
2.15 V rozsahu primeranom prevádzke zariadenia na biodegradáciu odpadov plniť povinnosti
podľa všeobecne záväzných predpisov prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, alebo zneškodňovanie odpadov, preberanie odpadov do zariadenia a nakladanie s
odpadmi.
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2.16 Viesť evidenciu odpadov a zasielať hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi v súlade so
zákonom o odpadoch.
2.17 Pri zmene prevádzkových skutočností na zariadení na biodegradáciu odpadov aktualizovať
prevádzkové poriadky v potrebnom rozsahu a o zmenených skutočnostiach informovať a
preškoliť zodpovedných pracovníkov za prevádzku zariadenia a obsluhu zariadenia.
2.18 Prevádzkovateľ zariadenia na biodegradáciu odpadov je povinný oznamovať inšpekcii
vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a prípadný možný nadmerný únik
emisií.
2.19 Zariadenie na biodegradáciu odpadov a kompostáreň odpadov musí byť po celý čas pod
nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
2.20 Zariadenie na biodegradáciu odpadov a kompostáreň odpadov je v činnosti 8 hodín denne v
pracovných dňoch. V prípade potreby je možné pracovnú dobu upraviť.
2.21 Areál musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a uzamykateľnými bránami.
Vstupná brána do areálu musí byť mimo prevádzkovej doby uzamknutá.
2.22 Dovoz odpadov sa povoľuje len po prístupovej spevnenej ploche napojenej na existujúcu
príjazdnú cestu, cez vstupnú bránu umiestnenú vo vstupnom areáli. Pohyb vozidiel
privážajúcich odpad sa povoľuje len po vybudovaných spevnených plochách, podľa pokynov
zodpovedných pracovníkov. Maximálna povolená rýchlosť v areáli je 20 km/h. Prípadne
znečistenie spevnených plôch musí byť bezodkladne odstránené.
3. Suroviny, vstupné média, energie výrobky
3.1. V zariadení na biodegradáciu odpadov neprekročiť rozsah a množstvo používaných surovín a
látok uvedených v tomto povolení bez povolenia správneho orgánu. Biodegradácia
nebezpečných odpadov technológiou pomocou kmeňov mikroorganizmov Arthobacter
picolinophilus, Alcaliganes euthropus, Pseudomonas fragi a Pseudomonas chloraphis.
3.2. V zariadení na biodegredáciu odpadov je dovolené nakladanie - zhodnocovanie
nebezpečných odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
3.3. Dodržiavať podmienky nakladania so škodlivými chemickými látkami alebo škodlivými
chemickými prípravkami alebo akýmikoľvek chemickými faktormi, ktoré predstavujú riziko
pre zdravie zamestnancov a nebezpečnými pre životné prostredie.
4. Odber vody
4.1 Nákup pitnej vody z roľníckeho družstva predstavuje 150m3/rok (313 dní v roku).
4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie odberu úžitkovej vody meradlom pre tento účel
určeným, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológií v aktuálnom znení.
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5. Vypúšťanie odpadových vôd a znečistených vôd
5.1 Odpadové a znečistené vody sa nebudú vypúšťať.
6. Technicko – prevádzokvé podmienky
6.1

6.2

Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri činnostiach
udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonať kontroly stavu, odborné
prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení
a mechanizmov, v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových
predpisov ich výrobcom a všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade poruchy váhy, prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, pri
trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom vážiacom
zariadení.

7. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami
7.1

Motorové a prevodové oleje je povolené skladovať v pôvodných obaloch, umiestnených
mimo areál. Pri manipulácií s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný dodržiavať
podmienky uvedené v § 22 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z..

B. Emisné limity
Emisie do ovzdušia
Biodegradáciou nebezpečných odpadov technológiou bakteriálnych kultúr Arthobacter
picolinophilus, Alcaliganes euthropus, Pseudomonas fragi a Pseudomonas chloraphis vzniká malý
zdroj znečisťovania ovzdušia, a preto emisné limity nie sú určené.
Emisie do vôd
Emisné limity pre odpadové vody nie sú stanovené, pretože nedochádza k ich vypúšťaniu.
Emisie pre hluk, vibrácie, neionizujúce žiarenie
Nie sú stanovené žiadne podmienky na dodržiavanie emisií hluku a vibrácií.

C. Opatrenia na prevenciu
dostupných techník
P.č.

1.
2.

znečisťovania,

najmä

použitím

najlepších

Opis opatrenia

Mesiac
a rok
realizácie
Udržiavať signalizačné zariadenie v záchytnej nádrži na zrážkové vody z Trvalo
biodegradačnej plochy v prevádzkyschopnom stave.
Činnosti spojené s prevádzkou zariadenia na biodegradáciu odpadov a
riadenia priebehu technologického procesu technológiou bakteriálnych Trvalo
kultúr Arthobacter picolinophilus, Alcaliganes euthropus, Pseudomonas
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fragi a Pseudomonas chloraphis vykonávať v súlade so schváleným
prevádzkovým poriadkom zariadenia a technologickým reglementom.
3.

Do zariadenia prijať len také množstvo odpadov, ktoré je možné zhodnotiť v Trvalo
procese biodegradácie, nesmú byť vytvárané nevyužiteľné zásoby odpadov.

4.

Preberať odpady do zariadenia na biodegradáciu odpadov po predložení
sprievodného listu, identifikačného listu nebezpečného odpadu a podľa
pokynov v prevádzkových poriadkoch pre zariadenie.
Do zariadenia preberať a vážiť odpady. Evidovať množstvo prevzatých
odpadov na evidenčnom liste odpadu podľa pokynov v prevádzkových
poriadkoch pre zariadenie.
Preberať odpady do zariadenia len na základe predloženej analytickej
kontroly v akreditovanom laboratóriu a podľa pokynov v prevádzkovom
poriadku. V prípade zistenia po prevzatí odpadu, že odpad nezodpovedá
deklarovaným parametrom, odpad bezodkladne umiestniť v príslušnom
zariadení prevádzky pre daný odpad podľa zákona o odpadoch do doby jeho
odovzdania oprávnenej osobe.
Prepravu nebezpečných odpadov vykonávať na základe platného súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov, dopravnými prostriedkami vyhovujúcimi
predpisom o preprave nebezpečných vecí (ADR).
Odpad po biodegradácii zostáva naďalej odpadom a držiteľ musí zabezpečiť
ďalšie nakladanie s ním len u oprávnenej osoby.

5.

6.

7.

8.

9.

Zrážkové vody z biodegradačnej plochy zachytené v záchytnej nádrži je
dovolené používať len na zavlažovanie biodegradačných základok.
Nadbytočnú odpadovú vodu vyvážať na príslušné zariadenie k tomu určené
na základe platného zmluvného vzťahu.

Trvalo

Trvalo

Trvalo

Trvalo

Trvalo
Trvalo

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi

Kat.
číslo
Názov odpadu
odpadu

Nádoby
na
vyčlenenom
Predpoklada priestore
Kat. né množstvo areálu
–
(t/rok)
spevnená
plocha
a
zastrešenie

obaly obsahujúce zvyšky škodlivých látok alebo
N
kontaminované škodlivými látkami

0,1

240 l plastová
nádoba

absorbenty,
filtračné
materiály
vrátane
olejových filtrov inak nešpecifikovaných handry
N
15 02 02
na čistenie, ochranné odevy kontaminované
škodlivými látkami

0,5

240 l plastová
nádoba

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné
N
16 02 13 časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
- ELEKTROODPADY, žiarivky

0,1

240 l plastová
nádoba

19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov N

1621,46

Retenčné

15 01 10
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m3/rok

obsahujúca škodlivé látky
pozn. priesaková kvapalina z biodegradačnej
plochy a kompostovacej plochy spolu
O

1

Voľne
ploche

na

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality

O

1

Voľne
ploche

na

20 03 01 zmesový komunálny odpad

O

1,5

1100
kontajner

19 05 01

nekompostované
a rastlinného odpadu

zložky

živočíšneho

nádrže,
recirkulácia
späť na plochy

l

Spoločnosť BTT, s.r.o. nie je pôvodcom nebezpečných odpadov vznikajúcich pri servisných
prácach mobilnej a manipulačnej techniky. Tieto činnosti sú vždy vykonávané dodávateľsky
a uskutočnené v autorizovaných servisoch. Jedná sa o nasledovné druhy nebezpečného odpad:
Kat.
číslo
Názov odpadu
odpadu

Kat.

Maximálne
množstvo (t/rok)

N

0,5

N

0,1

16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce škodlivé látky N

0,1

16 06 01 olovené batérie

0,15

13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
16 01 13 brzdové kvapaliny

N

E. Podmienky hospodárenia s energiami
Z dôvodu nízkej energetickej náročnosti prevádzky nie sú stanovené podmienky hospodárenia s
energiami.

F. Prevencia, riešenie, opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie
následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od
podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť
nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia
1. Obsluha zariadenia musí byť vyškolená o technických, organizačných a bezpečnostných
pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri
prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade
vzniku havarijnej situácie na zariadení alebo pri jeho prevádzke. Musí mať k dispozícií
pracovné pomôcky a prostriedky potrebné pri prevádzkovaní zariadenia ako aj prostriedky pre
prípad vykonania opatrení pri vzniku havárie na zariadení.
2. Dôsledne dodržiavať schválený „Havarijný plán a postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia
kvality vôd“ pre prípad havárie uvedené v schválenom Prevádzkovom poriadku zariadenia.
3. Zabezpečiť a kontrolovať pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havarijných
stavov v prevádzke úplnosť základného vybavenia a zabezpečiť jeho trvalú dostupnosť:
krompáč, lopata, nepriepustný kontajner s možnosťou uzavretia, vhodný absorpčný materiál
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(perlit, piliny, piesok a pod.), protipožiarne zariadenie (voda, hasiace prístroje na materiály
nachádzajúce sa v prevádzke ).
4. Dovezený odpad vykladať len na spevnenej manipulačnej ploche. Do miesta založenia
zakládky ho možno presunúť až po jeho kontrole.
5. Zabezpečiť v prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu v zariadení jeho
odstránenie.
6. Kontrolovať analýzy odpadov preberaných do zariadenia podľa pokynov v prevádzkovom
poriadku.
7. Zabezpečiť pre zamestnancov školenie o protihavárijných opatreniach, ustanoviť havarijného
technika a členov havarijnej čaty.
8. Zabezpečiť v areáli prevádzky dodržiavanie zákazu svojvoľnej manipulácie so škodlivými
látkami (ropné látky, chemikálie atď.).
9. Zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich
znečistenia priebežné odstránenie. V prípade úniku nebezpečných látok na nespevnený terén
zabezpečiť odstránenie kontaminovanej zeminy a jej nahradenie nekontaminovou.
10. Priestor okolo monitorovacích vrtov (referenčný a kontrolný vrt) musí byť udržiavaný v čistote,
musí byť chránený proti prítokom dažďových vôd z okolia, vrty musia byť riadne uzatvorené a
uzamknuté, ich otvorenie je povolené len za účelom odberu vzorky vody.
11. Všetky havarijné stavy zaznamenávať v prevádzkovom denníku zariadenia na biodegradáciu
odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaní zodpovedných osôb, dátum a spôsobu
riešenia havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované
príslušné orgány podľa havarijných plánov.
12. Zabezpečiť aby označenie prevádzky bolo podľa zákona o odpadoch.

G. Minimalizácia
znečisťovania

diaľkového

znečisťovania

a

cezhraničného

vplyvu

Cezhraničný vplyv znečisťovania ovzdušia vzhľadom na umiestnenie prevádzky sa
nepredpokladá, preto sa nestanovujú žiadne opatrenia.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzky
P.č.

Popis opatrenia

1.

Dôsledné dodržiavať pokyny pre činnosť prevádzky v Prevádzkovom
poriadku zariadenia a vypracovaných manipulačných poriadkoch, činnosť
vykonávať len na spevnenej manipulačnej ploche, manipuláciu so

Mesiac
a rok
realizácie
Trvalo
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2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

I.

škodlivými látkami vykonávať len vo vyhovujúcich objektoch z hľadiska
ochrany podzemných a povrchových vôd.
Zabezpečiť skrápanie základky odpadov určených na biodegradáciu v
období sucha a veterného počasia (ak to bude potrebné).
V prípade prívalových dažďov zabezpečiť sledovanie signalizačného
systému hladiny vody v zbernej nádrži pracovníkom obsluhy 1x za hodinu
Povinnosť kontrolovať funkčnosť signalizačného systému hladiny záchytnej
nádrže 1x štvrťročne mechanicky navodením maximálnej hladiny.
Kontrolovať funkčnosť žľabu okolo spevnenej plochy a usadzovacej
záchytky s kalovou nádržou pri zbernej nádrži spevnenej plochy 1x mesačne,
v prípade nánosov a upchatia toto odstrániť.
Pravidelne čistiť kalovú nádrž, zariadenia na zachytávanie ropných látok od
usadenín a nánosov.
Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu príjazdovej komunikácie.
Na zníženie negatívnych vplyvov zariadenia na biodegradáciu odpadov
počas jej prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný udržiavať v okolí
poriadok, vysádzať a udržiavať zeleň.

Podľa
potreby
-

Trvalo
Trvalo

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1 Kontrola emisií do ovzdušia
Vplyv znečisťovania ovzdušia vzhľadom na umiestnenie prevádzky sa nepredpokladá, preto sa
nestanovujú žiadne opatrenia.
2 Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd
P.č.

Opis opatrenia

2.

Vykonávať odber vzoriek podzemných vôd z 2 vrtov
pozorovacích sond (refernčný a kontrolný vrt) a analýzy vzoriek
v ukazovateľoch Ph, CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4+, NEL
metódou podľa schválených metodík.
Vykonávať kontrolu funkčnosti signalizačného systému v
záchytnej nádrži technologických vôd.

3.

Vykonávať skúšku tesnosti záchytnej nádrže zrážkových vôd.

1.

4.

Mesiac a rok
dosiahnutia
6
mesačné
intervaly
Pravidelne,
min.
štvrťročne
1 x za 5 rokov

Raz za rok spracovať záverečnú správu z monitoringu
vodohospodárskej časti a túto predložiť na SIŽP Bratislava. Pri do15.2.
porovnaní výsledkov rozborov zo vzoriek 2 pozorovacích vrtov nasledujúceho
brať do úvahy prvé referenčné rozbory vykonané na začiatku roku
prevádzkovania zariadenia. Pri hodnotení budú brané do úvahy
ukazovatele kvality podzemnej vody v STN.
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3 Kontrola odpadov
P.č.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Mesiac a rok
dosiahnutia
Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na Evidenčnom liste v súlade Trvalo
so zákonom o odpadoch.
Viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných do 31.1. nasl.
odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a zasielať na SIŽP roku
Bratislava a OÚŽP v Senici.
Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných Trvalo
odpadoch na Sprievodnom liste nebezpečných odpadov.
Ohlasovať ustanovené údaje o preprave NO príslušným orgánom do 10 dní od
štátnej správy.
prepravy
Predložiť SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici hlásenie o vzniku odpadu do
31.1.
a nakladaní s ním, pre odpady ktoré vzniknú pri prevádzke nasledujúceho
zariadenia.
roka
Predložiť SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici hlásenie o vzniku odpadu do
31.1
a nakladanie s ním, pre odpady prevzaté do zariadenia za účelom ich nasledujúceho
zhodnotenia alebo zneškodnenia.
roka
Oznamovať SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici neprijaté odpady do Bezodkladne
zariadenia na zneškodňovanie.
Proces biodegradácie je ukončený keď koncentrácia NEL v odpade Po ukončení
klesne pod 1000mg/kg sušiny. Uvedenú skutočnosť je procesu
prevádzkovateľ povinný ohlásiť SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici, za biodegrad.
prítomnosti ktorého sa komisionálne vykoná odber vzorky a v
akreditovanom chemickom laboratóriu sa vykoná celková analýza
ukazovateľov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Opis opatrenia

4. Kontrola hluku
Hluk z vozidiel prichádzajúcich do areálu a hluk z manipulačnej techniky – nebudú sa
monitorovať. Nie sú stanovené žiadne podmienky na dodržiavanie emisií hluku.
5. Kontrola spotreby energií
Z dôvodu nízkej energetickej náročnosti prevádzky nie sú stanovené podmienky hospodárenia s
energiami.
6. Kontrola prevádzky
6.1

Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení opatrení určených v tomto povolení.

6.2

Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim
kontrolu, evidenciu údajov a podstatných ukazovateľoch prevádzky, všetkých
monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje uchovávať
najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným právnym predpisom
stanovená dlhšia doba.
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7. Podávanie správ
7.1

Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na Evidenčnom liste v súlade so zákonom o odpadoch.

7.2

Viesť Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov v súlade so
zákonom o odpadoch a zasielať na SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici do 31.1. nasledujúceho
roka.

7.3

Viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodnom
liste nebezpečných odpadov.

7.4

Ohlasovať ustanovené údaje o preprave NO príslušným orgánom štátnej správy do 10 dní od
prepravy.

7.5

Predložiť SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, pre
odpady ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia do 31.1. nasledujúceho roka.

7.6

Predložiť SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním, pre
odpady prevzaté do zariadenia za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. do 31.1
nasledujúceho roka.

7.7 Oznamovať SIŽP Bratislava a OÚŽP v Senici neprijaté odpady do zariadenia na
zneškodňovanie.
7.8

Proces biodegradácie je ukončený keď koncentrácia NEL v odpade klesne pod 1000mg/kg
sušiny. Uvedenú skutočnosť je prevádzkovateľ povinný ohlásiť SIŽP Bratislava a OÚŽP v
Senici, za prítomnosti ktorého sa komisionálne vykoná odber vzorky a v akreditovanom
chemickom laboratóriu sa vykoná celková analýza ukazovateľov podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.

7.9 Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu
údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej päť
rokov.
7.10 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie
určené v povolení a vo vykonávacom predpise a každoročne ich za predchádzajúci
kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do
informačného systému.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene
technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
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P.č.

1.

2.
3.

4.

Opis požiadavky alebo opatrenia

Mesiac a rok
dosiahnutia

Prevádzkovateľ zariadenia na biodegradáciu odpadov musí každú
pripravovanú zmenu technológie oznámiť na SIŽP Bratislava,
nesmie zaviesť alebo testovať v prevádzke nové zariadenia, ktoré
spôsobia nové znečistenie alebo zvýšia znečistenie z prevádzky.
Dodržiavať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke
Trvalo
uvedené v platnom „Prevádzkovom poriadku zariadenia“.
V prípade, že dochádza k úniku škodlivej látky (motorová nafta,
oleje) do kanalizácie, alebo na nespevnený terén, zamedziť ďalšiemu
úniku látky, oznámiť únik nadriadenému pracovníkovi, zistiť Okamžite
poruchu na zariadení, opraviť poruchu.
V prípade výpadku dodávky elektrickej energie zabezpečiť náhradný
zdroj energie tak, aby pri prevádzke zariadení nedošlo k ohrozeniu Okamžite
alebo poškodeniu životného prostredia.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na
zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu
P.č
1.
2.
3.

Opis ukončenia prevádzky a opatrenia
Zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov nachádzajúcich sa v zariadení po
skončení jeho činnosti a zneškodniť všetky odpady ak nie je možné ich zhodnotenie v
súlade s odborným posudkom vo veci odpadov.
Vykonať povrchovú dekontamináciu biodegradačnej plochy a príslušenstva.
Pokiaľ pre plochu nebude možné nájsť vhodné využitie v budúcnosti, bude vykonaná
demolácia biodegradačnej plochy a príslušenstva, plocha bude upravená do
uspokojivého stavu. Na uvoľnenú plochu bude navezená 1m hrubá vrstva zeminy,
ktorá bude zatrávnená.

Odôvodnenie
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 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 podľa § 28 ods. 1 písm.
a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“)
a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2
písm. a) bod 1., písm. b) bod 2. a 3., písm. c) bod 1., 3., 5., 7. a 10., h) bod 1., podľa § 8 ods. 3. a
podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na základe žiadosti, projektovej
dokumentácie a predložených dokladov a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ,
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stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie, ktorým súčasne povoľuje
stavbu „Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov“, Cérová - Lieskové. So žiadosťou zo dňa
30.11.2011 bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške
1327,50€ podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, položka 171a písm. b)
Sadzobníka správnych poplatkov.
Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie s prílohami zistila,
že žiadosť bola vypracovaná podľa § 11 zákona o IPKZ. Povoľujúci orgán v súlade s § 12 ods. 2
písm. a) zákona o IPKZ oznámil listami č. 8886-1637/37/2012/Sob zo dňa 07.03.2012 dotknutím
orgánom a č. 8886-3738/37/2012/Sob zo dňa 07.03.2012 účastníkom konania začatie správneho
konania vo veci vydania integrovaného povolenia a stavebného povolenia pre prevádzku
doručením žiadosti prevádzkovateľa, určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, zverejnil podstatné údaje
o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli spolu s výzvou osobám, ktoré majú
právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť. V určenej lehote sa
verejnosť k žiadosti nevyjadrila, zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote určenej
správnym orgánom písomnú prihlášku.
V súlade s § 13 zákona o IPKZ inšpekcia nariadila ústne pojednávanie pre účastníkov konania
listom č. 8886-3738/37/2012/Sob zo dňa 07.03.2012 a dotknutým orgánom listom č. 88861637/37/2012/Sob zo dňa 07.03.2012. Na ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo 10.05.2012
v zasadačke IŽP Bratislava bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania
a dotknutých orgánov. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky
a námety, ktoré boli odôvodnené a ktoré smerovali k obsahu žiadosti a prevádzke. Z ústneho
pojednávania bola spísaná zápisnica.
Vlastníci pozemkov podľa listu vlastníctva č. 1045 (parc. č. 2188/138, 2188/139, 2188/140,
2205/03, 2206/3 a 2201/3) Vladimír Petráš a Margita Hlavatá poslali nesúhlasne stanovisko
k vydaniu IP pre prevádzku ,,Biodegradačná plocha odpadov a kompostáreň odpadov” Cerová –
Lieskové pre prevádzkovateľa BTT, s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava. Prevádzkovateľ sa
vysporiadal s pozemkami formou odkúpenia od majiteľov. Stav oznámil inšpekcii dňa 25.04.2012
a predložil kúpnu zmluvu (parc. č. 2188/138, 2188/139, 2188/140, 2205/03, 2206/3 a 2201/3)
a návrh na vklad do vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Z tohto dôvodu záporné
stanoviská od Vladimíra Petráša a Margity Hlavatej sú bezpredmetné.
Vyjadrenie účastníkov a dotknutých orgánov k vydaniu IP:
- súhlas, resp. bez pripomienok k vydaniu integrovaného povolenia (IP)
- Technická inšpekcia a.s., Obec Cerová, ORHZ zboru v Senici a RÚVZ v Senici
- súhlas s uvedením podmienok k vydaniu IP
- Pripomienky a podmienky OÚŽP v Senici - odbor odpadového hospodárstva a RÚVZ v Senici,
sú zapracované na v bodoch 30.1 a 30.2 na strane 8/25 tohto rozhodnutia.
Pripomienky a podmienky OÚŽP v Senici:
- OÚŽP v Senici, odbor štátnej vodnej správy, stanovisko č. VH-1075/2011-UVA zo dňa
11.10.2011:
a) K objektu
biodegradačnej
plochy
s príslušenstvom
je
potrebné
udelenie
vodohospodárskeho súhlasu v zmysle § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách, nakoľko bude
dochádzať v rámci využívania plánovanej stavby k skladovaniu resp. zaobchádzaniu so
škodlivými látkami definovanými v prílohách vodného zákona. Tieto stavby musia spĺňať
kritéria na zabezpečenie zamedzenia úniku škodlivých látok do prostredia priamo alebo

strana 23/25 rozhodnutia č. 8886-7106/37/2012/ Sob/373330111

nepriamo súvisiaceho s povrchovými alebo podzemnými vodami. Uvedené požiadavky
musí riešiť projektová dokumentácia.
b) Navrhované riešenie likvidácie obsahu retenčných nádrží na ČOV je potrebné odsúhlasiť
s jej odborným prevádzkovateľom a toto písomne predložiť spolu so žiadosťou o udelenie
súhlasu v zmysle § 27 vodného zákona tunajšiemu správnemu orgánu.
- OÚŽP v Senici, odbor ochrany ovzdušia, stanovisko č. 0-1129/2011-PET zo dňa 17.10.2011:
a) K predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej k vydaniu rozhodnutia
o zmene užívania stavby nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky.
b) Investor stavby je povinný podľa zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší požiadať o udelenie
súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obec Cerová.
- OÚŽP v Senici, odbor ochrany prírody a krajiny, stanovisko č. OP-1076/2011-HAV zo dňa
04.10.2011:
a) Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je nutné dodržiavať ustanovenie § 4 ods. 1 zákona
543/2002 o ochrane prírody a krajiny (Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže
ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchov, alebo ich biotypy, povinný
postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu
a ničeniu), § 13 ods. 2 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny (súhlasy na uvedené
činnosti). Zmenou užívania stavby podľa predloženého projektu nie sú dotknuté záujmy
chránené predpismi o ochrane prírody a krajiny.
Pripomienky a podmienky OÚŽP odbor štátnej vodnej správy, OÚŽP odbor ochrany ovzdušia,
OÚŽP odbor ochrany prírody a krajiny sú irelevantné, nakoľko všetky tieto predmetné súhlasy
vydáva povoľujúci orgán.
Na ústnom pojednávaní bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods.
2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje
pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia
pred vydaním rozhodnutia, a to písomne najneskôr na tomto ústnom pojednávaní.
Pri určovaní podmienok integrovaného povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky
a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci
procesu integrovaného povoľovania prevádzky.
Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu,
preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho
procesu.
Prevádzka nemá cezhraničný vplyv na znečistenie životného prostredia, preto sa opatrenia na
minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania neurčujú.
Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia životného prostredia v mieste
prevádzky, preto sa opatrenia neurčujú.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov
konania, dotknutých orgánov a organizácií, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126
stavebného zákona a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistila, že sú splnené
podmienky podľa stavebného zákona, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska
zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
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Doručí sa účastníkom konania
1. Obec Cerová, Cerová 104, 906 33 Cerová
2. Hydrocoop spol. s.r.o., P.O.Box. 92, 810 05 Bratislava
3. BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti)
4. Obvodný úrad životného prostredia v Senici , odbor štátnej vodnej správy, Vajanského 17, 905
01 Senica
5. Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 905 01
Senica
6. Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor odpadového hospodárstva, Vajanského 17,
905 01 Senica
7. Obvodný úrad životného prostredia v Senici, odbor ochrany prírody a krajiny, Vajanského 17,
905 01 Senica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici , Kolónia 557, 905 01 Senica
9. Hasičský a záchranný zbor v Senici, Štefánikova 715/50, 905 01 Senica
10. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

