
Dodatok č. 1 k
Rámcovej dohode o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve

uzatvorenej podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len ako „dodatok")

Čl. 1.
Zmluvné strany

Objednávate!":

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Poskytovateľ:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Spišská Nová Ves
Radničné námestie 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
00329614
20207177875
Prima banka Slovensko, a.s.
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len „objednávate!'")

MEPOS SNV s.r.o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
52473732
2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373

(ďalej len „poskytovateľ")

sa v súlade s Článkom VIII. bod 3 Rámcovej dohody o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa
30.4.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda") dohodli na tomto dodatku.

Čl. II.
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena časti Rámcovej dohody, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto
dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku IV. bod 7 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:

7. Odstúpiť od Rámcovej dohody môže objednávateľz dôvodu podstatného porušenia Rámcovej dohody,
za ktoré sa považuje:

a) omeškanie s plnením predmetu Rámcovej dohodyzo strany poskytovateľa služby o viac ako 7 dní,
b) strata oprávnenia poskytovateľa na poskytovanie služby podľa článku II. bodu 7 tejto Rámcovej
dohody alebo skončenie platnosti dokladov poskytovateľa podľa Čl. VIII bod 8 písm. a), b), alebo c)
tejto Rámcovej dohody.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku V. bod 4 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:

4. Poskytovateľ služby bude viesť pre objednávateľa evidenciu jednotlivých druhov odpadov v zmysle
ustanovení príslušných právnych predpisov (najmä vyhlášky č. 366/20 7S Z z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti) v členení podľa Katalógu odpadov. Evidencia bude obsahovaťdruh odpadu,



množstvo odpadu, číslo podľa Katalógu odpadov, spôsob zhodnotenia odpadu, miesto zhodnotenia
odpadu. Evidenciu je poskytovateľpovinný poskytovať objednávateľovi 7 x mesačne za predchádzajúci
kalendárny mesiac. Poskytovateľ služby bude viesť potrebnú evidenciu v zmysle vyhlášky č. 148/2012
Z z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších
živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely.
Poskytovateľ služby je povinný viesť pre objednávateľa evidenciu vývozu zberných nádob využitím
elektronického systému zberu dát, a to v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa. Zariadenie
potrebné pre účely elektronického systému zberu dát poskytne poskytovateľovi objednávateť. V
prípade straty, odcudzenia, poškodenia alebo zničenia zariadenia poskytnutého objednávateľom pre
účely elektronického systému zberu dát je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi cenu, za
ktorú objednávateľzariadenie obstaral.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku V. bod 5 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:
5. Objednávateľzabezpečípotrebné množstvo zberných nádob o objeme 701,240 la 7 700 I pre rodinné

domy, bytové domy, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Zberné nádoby sú majetkom
objednávateľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku V. bod 14 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:

74. Objednávateľ bude vykonávať kontrolu počtu vyvážaných zberných nádob o objeme 70 1, 240 1
a 7 700 / s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a kontrolu počtu vývozov podľa evidencie,
ktorú bude viesť poskytovateľ služby. Počty vyvážaných zberných nádob a počty vývozov budú
kontrolované a potvrdzované objednávateľom minimálne lx mesačne pred vystavením faktúry
poskytovateľom služby. Kontrolu bude vykonávaťpoverený zamestnanec objednávateľa.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku VIII. bod 8 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:
8. Poskytovateľje povinný pri podpise tejto zmluvy predložiťobjednávateľovi nasledovné doklady:

a) potvrdenie o registrácii podľa § 98 zákona č. 79/20 7 5 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci
túto skutočnosť,

b) povolenie vydané podľa § 97 zákona č. 79/2075 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov, v ktorom bude poskytovateľ zhodnocovať biologicky rozložiteľné
komunálne odpady,

c) povolenie vydané podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.

Doklady uvedené pod písm. a), b) a c) tohto bodu sa stávajú neoddeliteľnou Prílohou č. 3 tejto
Rámcovej dohody.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný text Článku VIII. bod 9 Rámcovej dohody sa mení a znie
nasledovne:
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú tieto prílohy:

Príloha č. 7 - Opis predmetu rámcovej dohody
Príloha č. 2 - Štruktúra rozpočtu vjednotkových cenách
Príloha č. 3 - Doklady podľa článku VIII. bod 8 písm. a), b) a c) Rámcovej dohody

8. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č. 1 Rámcovej dohody nahrádza Príloha č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č. 2 Rámcovej dohody nahrádza Príloha č. 2, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

1 O. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č. 3 Rámcovej dohody nahrádza Príloha č. 3, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatokje neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody.

2. Všetky ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.



4. Dodatok je uzatvorený v súlade s § Sa zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Po podpísaní
tohto dodatku objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k Rámcovej dohode nebol uzavretý pod nátlakom, v tiesni
a za mimoriadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé a
oprávnené takýto dodatok k Rámcovej dohode uzatvoriť. Dodatok si zmluvné strany prečítali, jeho
obsahu rozumejú, súhlasia s ním, na znak čoho ho slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k Rámcovej dohode sú:
Príloha č. 1 - Opis predmetu rámcovej dohody
Príloha č. 2 - Štruktúra rozpočtu v jednotkových cenách
Príloha č. 3 - Doklady podľa článku VIII. bod 8 písm. a), b) a c) Rámcovej dohody

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.6.2021 V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.6.2021

Za objednávateľa: Za poskytov~,
r r-;t'.'.:"'' oŕ•
! . . •. ,· -,,

' -'

,,
'---~ -

Ing. Pavol Beča.tk
primátor mesta

\
...... ] _ .

To~š Harnráček
konateľ spoločnosti



Príloha č. 1

Opis predmetu rámcovej dohody

Predmetom rámcovej dohody je poskytovanie služieb pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi , t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s biologicky
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia. Služby je potrebné zabezpečiť v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch")
a súvisiacich právnych predpisov.

Rozsah služieb:

1. zber a preprava biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
2. zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

V tabuľke č. 1 sú uvedené druhy odpadov, ktoré vznikajú na území mesta Spišská Nová Ves (podľa
evidencie objednávateľa), a ktorých zber a nakladanie s nimi je potrebné zabezpečiť.

Tab. č. 1: Druhy odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorousa ustanovuje Katalóg odpadov

Katalógové
1'i ť

Kategória,.
číslo

Názov odpadu • odpadu

20 01 01 papier a lepenka o

20 0108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad o

20 0138 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 o

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad o

20 03 02 odpad z trhovísk o

Práva a povinností objednávateľa a poskytovateľa pri plnení tejto rámcovej dohody sa riadia aj
v súčasnosti platným Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves (VZN) v znení Dodatku č.
1 a Dodatku č. 2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny VZN podľa zmien v zákone č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. ZBER A PREPRAVA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU {BRKO)

1.1. Predmetom zberu BRKO je odpad s katalógovým číslom podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015
z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad, t.j,
rastlinný odpad zo záhrad (odpady z orezávania krov a drevín, stromová kôra, piliny, hobliny,
pokosená tráva, burina, lístie, zvyšky zeleniny a ovocia, ktoré neprešli tepelnou kuchynskou
úpravou) a 20 03 02 - odpad z trhovísk, 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad. Predmetom zberu BRKO nie sú rastlinné oleje a tuky.

1.2. Poskytovateľ zabezpečuje zber BRKO prostredníctvom 10 1, 240 1, 1100 1 zberných nádob
a veľkoobjemových kontajnerov.

1.3. Majiteľom príslušných zberných nádob je objednávateľ. Aktuálny počet zberných nádob a
frekvencia vývozu bude aktualizovaná mesačne.

1.4. Poskytovateľ zabezpečuje službu zberu BRKO aj v dňoch sviatku, ak tento inak pripadá na
pracovný deň pondelok až piatok počas celého roka s výnimkou 1. januára, Veľkonočného



pondelka a 25. decembra. Objednávateľ požaduje zostaviť harmonogram zberu BRKO s počtom
vývozov minimálne 38 v mesiacoch marec až november pre rodinné domy a minimálne 52
vývozov v mesiacoch január až december pre bytové domy.

1.5. Poskytovateľ pri zbere BRKO zabezpečí vyprázdnenie všetkých zberných nádob na BRKO pri
každom zbere aj v prípade, ak nie sú celkom naplnené. Pri každom zbere je poskytovateľ
povinný uzatvoriť vyprázdnenú zbernú nádobu a následne ju umiestniť na pôvodné miesto,
resp. stojisko a v prípade 1100 1 zberných nádob zaistiť proti posunutiu tak, aby bolo možné ich
plynulé otváranie a aby nedochádzalo k ich samovoľnému odsunutiu mimo stojiska.

1.6. V prípade zberu odpadu z 240 1 zberných nádob je súčasťou každého zberu aj zber vriec, ktoré
sú naplnené odpadom, ktorý sa zbiera prostredníctvom nádob 240 1.

1.7. V prípade zberu odpadu z 1100 1 zberných nádob je súčasťou každého zberu upratanie stojiska
a jeho okolia do vzdialenosti 2 m. Pod uprataním stojiska a jeho okolia sa rozumie pozbieranie
rozptýleného odpadu, ktorý sa zbiera prostredníctvom 1100 1 zberných nádob.

1.8. Poskytovateľ zabezpečuje vykonanie mechanického vyčistenia 1100 1 zberných nádob a VOK
od nánosov odpadu a ich následné umytie - dezinfekciu najmenej dvakrát za rok v termíne máj
- september. Termíny umývania zberných nádob budú vopred dohodnuté s povereným
zamestnancom objednávateľa.

1.9. Poskytovateľ zabezpečuje po ukončení vianočných sviatkov zber vianočných stromčekov zo
stojísk a ich následné zhodnotenie ako BRKO. Predpokladané množstvo tohto odpadu za rok je
cca 1,5 tony. Termíny zberu vianočných stromčekov budú vopred dohodnuté s povereným
zamestnancom objednávateľa.

1.10. Poskytovateľ zabezpečuje dva krát ročne (jar a jeseň) vykonanie 'mobilného zberu objemných
častí BRKO, t.j. konárov z orezov stromov a krov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch
v termíne podľa kalendára zvozu odpadov. V deň zberu majú občania vyložiť odpad pred svoj
rodinný dom. Zber sa uskutočňuje v čase od 7.00 hod. do vyzbierania odpadu v daný deň a
zároveň poskytovateľ zabezpečuje ich celoročný odber v rámci prevádzky Regionálneho centra
zhodnocovania BRO.

1.11. Poskytovateľ zabezpečuje pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a organizácie, ktorých
zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves, pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera
pre zber BRKO. Termíny pristavenia kontajnerov budú vopred dohodnuté s povereným
zamestnancom objednávateľa. Predpokladaný počet VOK je 12 ks/rok.

1.12. Poskytovateľ zabezpečuje pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera pre zber BRKO
v areáli Zberného dvora na Sadovej ulici. Termíny zvozu budú vopred dohodnuté s povereným
zamestnancom objednávateľa alebo pracovníkom Zberného dvora.

1.13. Poskytovateľ zabezpečuje zhodnotenie BRKO v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
a vedie evidenciu o vyzbieranom množstve BRKO.

2. ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (BRKO)

2.1. Poskytovateľ zabezpečuje zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v
zariadení s platným súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa
§ 97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.2. Poskytovateľ zabezpečuje zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s
výstupom zo systému váženia jednotlivých vývozov tak, aby bolo zabezpečené zhodnotenie
pozbieraného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu po celú dobu platnosti rámcovej
dohody.

2.3. Poskytovateľ zabezpečuje zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý
vzniká pri údržbe verejnej zelene mesta po celú dobu platnosti rámcovej dohody.

2.4. Poskytovateľ zabezpečuje zhodnotenie odpadu s katalógovým číslom 20 01 01, 20 01 08,
20 01 38, 20 02 01, 20 03 02.

2.5. Predpokladané ročné množstvo vzniknutých odpadov v meste Spišská Nová Ves, ktoré sú
predmetom rámcovej dohody je uvedené v nasledujúcej tabuľke:



Tab. č. 2: Predpokladané množstvá vyprodukovaných odpadov za kalendárny rok v meste Spišská
Nová Ves

Katalógové Názov odpadu
Kategória

t/rok
číslo odpadu

20 0101 papier a lepenka o 1

20 0108 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad o 500

20 0138 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 o 10

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad o 2500

20 03 02 odpad z trhovísk o 10

Za objednávateľa· Za poskvtovateľ=:
rrff(r ~ - ,:.~.;:::----

. .:"l
,J. - ,. - , --:--

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta

Te ,,..s Hamráček
konateľ spoločnosti



Príloha č. 2 - Štruktúra rozpočtu v jednotkových cenách

1) Zber a odvoz BRKO

P.č. Služba Popis MJ J.c. bez DPH DPH J.c. s DPH
€/MJ 10% €/MJ

1 10 1 - vývoz nádoby vývoz nádoby ks 0,49 0,05 0,54
2 240 1 - vývoz nádoby vývoz nádoby ks 1,29 0,13 1,42

3 11001 - vývoz nádoby vývoz nádoby ks 4,28 0,43 4,71

4 VOK 15 m3 • vývoz kontajnera vývoz kontajnera ks 32,13 3,21 35,34

5 VOK 20 m3 - vývoz kontajnera vývoz kontajnera ks 53,55 5,36 58,91

6 Zber a odvoz objemných zložiek BRKO -
jazda vozidlom VOK km 0,95 0,10 1,05konárov

7 Zber a odvoz objemných zložiek BRKO -
použitie vozidla 15 min. 4,50 0,45 4,95konárov

8 Zber a odvoz objemných zložiek BRKO -
pomocná práca hod. 8,50 0,85 9,35konárov/vianočných stromčekov

9 Zber a odvoz objemných zložiek BRKO -
nakladač 15 min. 9,28 0,93 10,21konárov

10 Zber a odvoz vianočných stromčekov jazda vozidlom km 0,95 0,10 1,05

11 Zber a odvoz vianočných stromčekov použitie vozidla 15 min. 4,50 0,45 4,95

12 Vyčistenie a dezinfekcia zberných nádob
ks 4,50 0,45 4,9511001

2) Zhodnotenie

P.č. Odpad k.č. MJ
J.c. bez DPH DPH J.c. s DPH

€/MJ 10% €/MJ
1 20 01 01 Papier a lepenka t 2,04 0,20 2,24

2 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 t 2,04 0,20 2,24

3 20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad t 19,90 1,99 21,89

4 20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad t 70,00 7,00 77,00

4 20 03 02 Odpad z trhovísk t 19,90 1,99 21,89

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:
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Ing. Pavol Bečarik



OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikovo nám. 5,052 01 Spišská Nová Ves

Císlo: OU-SN-OSZP-2020/0014726-5/ VPA Spišská Nová Ves 10.11.2020

• •
MEPOS SNV, s.r.o.
Štefánikovo nám. 1
052 01 Spišská Nová Ves

• •
Potvrdenie o registrácii

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
správny orgán podľa § 5 ods . 1 zákona 525/2003 z. z., o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch)
v znení neskorších predpisov

p o t v r d z u j e,

že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 98 ods. 5 zákona o odpadoch

registráciu

pre právnickú osobu:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

MEPOS SNV, s.r.o.
Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
52 473 732

Odpis z registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov
RPO-628191/2020 zo dňa 10.11.2020

Štatutárny orgán: Ing. Pavol Bečarik
Banícka 1737/26, 052 01 Spišská Nová Ves

na činnosti podľa:
§ 98 ods. 1 zákona o odpadoch : na zber odpadov

§ 98 ods. 4 zákona o odpadoch : dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú a
cudziu potrebu na základe oprávnenia na prepravu odpadu

predmetom ktorej je odpad, druhy označené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších zmien a predpisov s katalógovým číslom:

07 02 13
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
17 01 01

Odpadový plast (O)
Obaly z papiera a lepenky (O)
Obaly z plastov (O)
Obaly z dreva (O)
Zmiešané obaly (0)
Betón (O)



17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02 O 1
17 02 02
17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 06 04
17 09 04

19 05 03
19 12 04
20 03 01
20 01 01
20 01 08
20 01 38
20 01 39
20 02 01
20 03 02

Tehly (O)
Obkladačky, dlaždice a keramika (O)
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené
v 17 01 06 (O)
Drevo (O)
Sklo (O)
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O)
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 (O)
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (O)
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 O 1, 17 09 02 a 17 09
03 (O)
Kompost nevyhovujúcej kvality (O)
Plasty a guma (O)
Zmesový komunálny odpad (O)
Papier a lepenka (O)
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (O)
Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (O)
Plasty (O)
Biologicky rozložiteľný odpad (O)
Odpad z trhovísk (O)

~ .- . . ~ ·~ .

Na vedomie:
OÚ OSŽP Spišská Nová Ves, ŠSOH - spis

pov,
T .Y V' .mír Pavľák
.y .iupovaním vedúceho odboru
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OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikovo námestie č.5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2021/007656-005
Spišská Nová Ves
22.04.2021

Rozhodnutie
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

podľa ustanovenia§ 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.

Popis konania / Účastníci konania
l. MEPOS SNY, s.r.o., Štefánikovo nám. 1,052 01 Spišská Nová Ves
2. Mesto Spišská Nová Ves- p. primátor, Radničné námestie 7,052 01 Spišská Nová Ves

Výrok
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad") ako vecne a
miestne príslušný orgán podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v spojení so zákonom
NR SR č. 180/2013 z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa§ I 08
písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")

udeľuje súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch
činnosťou R 3 -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 Rl až Rl2 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).

žiadateľovi :
Obchodné meno MEPOS SNY, s.r.o.
Sídlo Štefánikovo nám. 1, 052 O 1 Spišská Nová Ves
IČO 52 473 732
Prevádzka Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných
odpadov (BRO) Spišská Nová Ves" umiestnená na
pare. č. :
C KN 9522/4 o výmere 2447 m2 k. ú. Spišská Nová Ves ostatná plocha

~C KN 9522/7 o výmere 7 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/8 o výmere 58 m2 k. ú. Spišská Nová' Ves zastavaná plocha
9522/9 o výmere 22 m2 k, ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
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9522/1 O o výmere 68 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/11 o výmere 17 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/12 o výmere 893 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/13 o výmere 8 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/16 o výmere 7 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/5 o výmere 3859 m2 k. ú. Spišská Nová Ves ostatná plocha
9522/14 o výmere 13 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/15 o výmere 132 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/17 o výmere 202 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha
9522/ l 8 o výmere 21 m2 k. ú. Spišská Nová Ves zastavaná plocha

1. Súhlas sa udeľuje na zhodnocovanie odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. nasledovne :

Katalóg. číslo druhu odpadu
Názov odpadu Kategória odpadu
02 01 03 Odpadové rastlinné tkanivá O
02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
02 06 O 1 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O
03 O 1 O 1 Odpadová kôra a korok O
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové /drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené
v030104O
03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O
19 05 03 Kompost nevyhovujúcej kvality O
20 O l O 1 Papier a lepenka O
20 O 1 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 02 O 1 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 03 02 Odpad z trhovísk O

Súhrnné ročné množstvo biologicky rozložiteľných odpadov: do 6 500 t/rok.

2. Spôsob a miesto nakladania s odpadmi:
V zariadení na zhodnocovanie odpadov „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
(BRO) Spišská Nová Ves" umiestnenom na parcelách č. C KN 9522/4, 9522/7, 9522/8, 9522/9, 9522/1 O,
9522/11, 9522/12 , 9522/13, 9522/16, 9522/5, 9522/14, 9522/15, 9522/17, 9522/18 k.ú. Spišská Nová Ves, ktorého
prevádzkovateľom je Mesto Spišská Nová Ves sa bude nakladať s ostatnými odpadmi činnosťou uvedenou v prílohe
č. 1 k zákonu o odpadoch a to:
R 3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane
kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R 13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R 1 až R 12 (okrem dočasného uloženia pred zberom
na mieste vzniku).
Výsledkom kompostovania bude kompost 2. triedy podľa STN 46 5735 (priemyselné komposty). Výsledný produkt
bude využívaný na hnojenie pôd, na ktorých sa nebudú pestovať rastliny potravinového reťazca (na rekultiváciu,
trvalé trávne porasty, údržba okrasnej zelene a pod.)

3.Technické požiadavky prevádzky zariadenia:
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je tvorené nasledovnými objektmi:
Prevádzková hala, skladovací prístrešok, kontajnery, trafostanica a prípojka NN, studňa na úžitkovú vodu a rozvod
vody, spevnené plochy, akumulačné nádrže, žumpy a rozvod kanalizácie, oplotenie, areálové rozvody el. energie,
vonkajšie osvetlenie, cestná váha.

Zariadenie pracuje na princípe technológie aeróbneho rýchlo kompostovania pomocou fermentorov EWA a
prekopávaním základok na plochách, ktoré sú vodotesne odizolované proti priesakom do podložia. Doba
trvania jedného kompostovacieho cyklu je 12 týždňov, klimaticky vhodné obdobie na kompostovanie je 8 - 9
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mesiacov kalendárneho roka. Ide o kontrolovaný riadený aeróbny mikrobiálny proces pri ktorom vystupuje teplota
kompostovaného materiálu najmenej 45°C nepretržite po dobu piatich dní v priebehu kompostovania .
Pri zhodnocovaní kuchynského odpadu sa musí predtým odpad podrviť na veľkosť 1,2 cm a musí sa vystaviť
termickej inaktivácii pri 70°C po dobu I hodiny.

Kompostáreň sa z hľadiska technológie člení na nasledovné základné časti:
- príjem odpadov na kompostovanie
- úprava a spracovanie odpadu (drvenie na určenú granulometriu, miešanie a úprava pre dosiahnutie optimálnych
vlastností vstupnej suroviny pre kompostovanie)
- fermentácia v aeróbnom fermentore EWA
- samotné kompostovanie (kompostovacie miesta - základky) a súvisiaca manipulácia - sledovanie priebehu
kompostovania, následné úpravy - prekopávanie a zvlhčovanie
- uskladnenie hotového kompostu
- priestor na zhromažďovanie cudzorodých látok, ktoré sa nezistili pri vstupnej kontrole

Základné strojno - technické vybavenie kompostárne:
Aeróbny fermentor EWA - model 2009 (3 ks), zberné vozidlo, nákladné vozidlo s hákovým nakladačom MAN TGL
8.180 4x2 88 + nadstavba Hákový nakladač KURTA KHN SS (1 ks), nákladné vozidlo s prívesom na kontajnery
Mercedes-8enz ACTROS 2532 L + nadstavba, dvojnápravový kontajnerový príves HÚFFERMANN HKA 18.70
+ nadstavba Kontajnerový hákový nakladač KURTA KHN 20, čelný kolesový nakladač KRAMER 750 (1 ks),,
kolesový traktor SAME EXPLORER3 85 ŠTANDARD (1 ks), traktorový príves/ vlečka (1 ks), mobilný drvič -
štiepkovač drevnej hmoty BC - 450 (1 ks), rezací a miešací voz na biologické odpady/miešač a drvič biomasy SEKO
Samurai 5 600/200 GC/ME (1 ks), veľkoobjemové kontajnery objemu 22 m3 (7 ks), veľkoobjemové kontajnery
objemu 16 m3 (2 ks), hydraulický vyklápač nádob ( 1 ks), pásový dopravníkBluetech ND-2-stacionárny/mobilný (2
ks), veľkokapacitný drvič kuchynského odpadu ECO MASTERCOMERCIAL (1 ks), kontajnerový sklad s tepelnou
izoláciou vybavený chladením - chladiaci box na kuchynský odpad (typ 0046-6 A ) (1 ks), mostová váha (1 ks),
zápichový teplomer (lks), ručné náradie (pílky, sekery, vidly, fúriky, vedrá, lopaty, hrable a ďalšie) .

3.Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
Pracovníci zariadenia sú povinní pri nakladaní s odpadmi, údržbe, opravách a kontrole zariadení vykonávať svoju
činnosť v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia, Technologickým reglementom, platnou

· legislatívou v oblasti bezpečnosti práce a riadiť sa internými predpismi a pokynmi prevádzkovateľa.

4. Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje
Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 28.04.2026.

Podmienky súhlasu:
1. Zariadenie na nakladanie s odpadmi označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva v súlade
s§ 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
2. Viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súlade s § 1 O vyhlášky MŽP SR č.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Pri preberaní biologicky rozložiteľného odpadu do zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
a pri jeho zhodnocovaní sa musia prijať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu na životné prostredie spôsobovaného najmä emisiami zápachu.
3. Zabezpečiť dôslednú vstupnú kontrolu odpadov za účelom zistenia prítomnosti cudzorodých látok. Do základky
kompostu môžu byť použité iba biologicky rozložiteľné odpady bez cudzorodých látok. V prípade odpadu kat. č. 20
03 02 -Odpad z trhovískje možné prevziať do zariadenia len biologicky rozložiteľnú časť tohto druhu odpadu.
4. Pre výrobu, skúšanie, dodávanie a využitie kompostu vyrábaného priemyselným spôsobom a používaným ako
organické hnojivo dodržať STN 46 5735. Zároveň zabezpečiť pravidelné odovzdávanie výsledného kompostu na
využitie v súlade s právnymi predpismi platnými pre distribúciu a využitie kompostu. Kompost nevyhovujúcej
kvality, ktorý by nebolo možné opätovne použiť vo fermentore, odovzdať organizácii oprávnenej v zmysle zákona
o odpadoch.
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5. Pri ukončení činnosti prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zhodnotenie, alebo zneškodnenie všetkých
odpadov nachádzajúcich sa v prevádzke vrátane odpadov vzniknutých demontážou zariadení, stavieb, resp. zmenou
technológie prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté súhlasy resp. povolenia podľa osobitných predpisov.
Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie č. 2013/00761-4 zo dňa 31.7.2013,
zmenené rozhodnutím č. OU-SN-OSZP-2020/016429-5/ VPA zo dňa 14.12.2020 .

Odôvodnenie
Listom doručeným dňa 24.3.2021 bol okresný úrad požiadaný spoločnosťou MEPOS SNY, s.r.o., Štefánikovo nám.
1, 052 O I Spišská Nová Ves (ďalej len „žiadate!"') ako právnická osoba vykonávajúcej podnikateľskú činnosť o
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťou R 3 - 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 Rl až R12 (okrem
dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
Podľa predloženej žiadosti mesto Spišská Nová Ves od roku 2013 prevádzkovalo zariadenie na zhodnocovanie
odpadov, Na základe zmluvy o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí zo dňa 10.02.202 l z mestom Spišská Nová
Ves ( Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Spišská Nová Ves) požiadala
spoločnosť MEPOS SNY s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves ako nový prevádzkovateľ
zariadenie na zhodnocovanie odpadov o vydanie nového súhlasu .
Dňom doručenia žiadosti bolo v zmysle § 18 správneho poriadku začaté konanie v predmetnej veci .

Zariadenie je tvorené objektmi určenými priamo na zhodnocovanie odpadov a pomocnými objektmi, ktoré
zabezpečujú uzatvorený proces zhodnocovania BRO, ktoré bude prevádzkované v súlade so schváleným
technologickým reglementom a prevádzkovým poriadkom. Kompostáreň pracuje na princípe technológie aeróbneho
rýchlo kompostovania pomocou fermentorov EWA a prekopávaním základok na plochách . Ide o kontrolovaný
riadený aeróbny mikrobiálny proces. Výsledkom kompostovania bude kompost 2. triedy podľa STN 46 5735
(priemyselné komposty), ktorý bude využívaný na hnojenie pôd, na ktorých sa nebudú pestovať rastliny
potravinového reťazca (na rekultiváciu, trvalé trávne porasty, údržba okrasnej zelene a pod.) .

Žiadosť bola vypracovaná v súlade s§ 27 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a ktorej prílohou boli nasledovné podklady:

! .Kópia rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov vydaný
podj.č.. 2013/00761-4zodňa31.7.2013.
2.Kópia rozhodnutia (zmeny), ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
vydaný podj.č.. OU-SN-OSZP-2018/005876 zo dňa 10.5.2018.
3.Kópia záverečného stanoviska MŽP SR ( č. 8584/2008-3.4/hp) k prevádzke .Regionálne centrum zhodnocovania
biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Spišská Nová Ves" zo dňa 10.3.2009.
4.Kópia zmluvy o nájme zo dňa 10.2.2021 uzatvorená medzi spoločnosťou MEPOS SNY s.r.o. , Štefánikovo
nám. 1, 052 O l Spišská Nová Ves a mesto Spišská Nová Ves o prevode práva na prevádzkovanie zariadenia
na zhodnocovanie odpadov na adrese Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník „Regionálne centrum zhodnocovania
biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) SpišskáNová Ves" na spoločnosť MEPOS SNY s.r.o., Štefánikovo nám.
1,052 01 Spišská Nová Ves.
S.Kópia nájomnej zmluvy č. 131/2009 o dočasnom užívaní pozemkov zo dňa 23.4.2009.
6.Kópia zmluvy o užívaní vnútro-areálovej komunikácie č. 2/2013 zo dňa 30.7.2013.
7.Kopia súhlasu na užívanie pozemkov a vnútro-areálovej komunikácie vo vlastníctve spoločnosti Brantner Nova,
s.r.o. Spišská Nová Ves zo dňa 29.3.2021 .

Okresný úrad listom č. OU-SN-OSZP-2021/0077656-02 zo dňa 25.03.2021 oznámil začatie konania a nariadil ústne
pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 06.04.2021. Zároveň upozornil účastníkov konania na možnosť
uplatnenia stanovísk, námietok a pripomienok najneskôr na ústnom pojednávaní.
Na ústnom pojednávaní žiadateľ prítomných podrobnejšie oboznámil s rozsahom a podrobnosťami navrhovanej
činnosti. Uviedol, že prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa má týkať odpadov skupiny 02, 03,
19 a 20 . Zhodnocovať sa majú odpady činnosťou R3 a Rl3 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch . Výsledkom
kompostovania bude kompost 2. triedy .
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Z ústneho pojednávania a miestnej ohliadky bola spísaná zápisnica, ktorá je súčasťou spisového materiálu.

Pred vydaním súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo Mestu Spišská Nová Ves
vydané záverečné stanovisko MŽP SR ( č. 8584/2008-3.4/hp ) zo dňa 10.3.2009 podľa zákona č. 24/2008
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k prevádzke „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov (BRO) Spišská Nová Ves" zo dňa 10.3.2009.
Účastníkom konania bola listom č. OU-SN-OSZP-2021/007656-04 zo dňa 14.4.2021 daná možnosť v súlade s § 33
ods. 2 správneho poriadku sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobom jeho zistenia, či
navrhnúť jeho doplnenie. Účastníci konania v stanovenej lehote na tunajší úrad nedoručili žiadne pripomienky.

Podľa § 97 ods. 17 zákona o odpadoch súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov možno
udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov. V súlade s uvedeným bola doba platnosti súhlasu stanovená tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia .

Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhované riešenie je technicky zdôvodnené a nebudú ohrozené ani poškodené
záujmy v odpadovom hospodárstve, rozhodol orgán štátnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. · · ·

Podľa položky 162 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších právnych predpisov za elektronické podanie žiadosti bol správny poplatok zaplatený vo výške 11,0
- € vo forme potvrdenia o úhrade správneho poplatku .

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a §54 správneho poriadku v lehote do 15 dní
od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie. Včas
podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Miloslav Polomský
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa

MEPOS SNV s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 052 O 1 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Mesto Spišská Nová Ves (OVM), Radničné námestie 1843, 052 O I Spišská Nová Ves, Slovenská republika
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Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
Duklianska 46,052 01_ Spišská Nová _V_e_s _

C. j.: 188/2021-520 v Spišskej Novej Vsi, dňa 30.06.2021

Rozhodnutie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves (ďalej len ,.RYPS
Spišská Nová Ves") príslušná podľa § 8 ods.3 písm. i) bod 1. zákona č. 39/2007 z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (,,ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.
z."). podľa článku 24 ods. 1 písm. g) a článku 44 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych
vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (ďalej len .nariadenie (ES) č. 1069/2009") a v súlade s
§ 46 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

podmienečne s c h '" a ľ u j e na dobu 3 mesiace odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia

prevádzkovateľa: MEPOS SNV, s.r.o., Štefánikoľo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, okr.
Spišská Nová Ves
ICO: 52 473 732

Prevádzkareň: Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník „Regionálne centrum
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Spišská Nová Ves", okr.
Spišská Nová Ves

činnosť:
1 )transformácia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-kuchynský
odpad uvedený v článku 10 písrn.p) nariadenia (F.Sl č. 1069'2009 aeróbnou fermentáciou na
kompost
2)zber a preprava vedľajších živočišných produktov materiálu kategórie 3- kuchynský
odpad určený na ďalšie spracovanie podľa čl.14 písm.k) nariadenia (ES) č. l 069/2009

Odôvodnenie
D11a 29.06.2021 bola na RYPS Spišská Nová Ves doručená žiadosť od prevádzkovateľa

MEPOS SNY. s.r.o., Štefánikovo nám. 1. 052 O l Spišská Nová Ves. okr. Spišská Nová Ves.
IČO: 52 473 732 (ďalej len ,.prevádzkovateľ") na schválenie činnosti zber. preprava
a transformácia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3-kuchynský odpad
uvedený v článku 1 O písm.p) nariadenia (ES) č. 1069/2009 aeróbnou fermentáciou na
kompost.
Na základe uvedenej žiadosti vykonal veterinárny inšpektor RVPS Spišská Nová Ves
v prevádzke dňa 30.06.2021 úradnú veterinárnu kontrolu.
Úradná kontrola bola vykonaná za účelom schválenia priestorov prevádzkovateľa
na spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (ďalej len ..VŽP") materiálu kategórie 3-
kuchynský odpad. Prevádzka .Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných
odpadov (BRO) Spišská Nová Ves" je umiestnená v lokalite Kúdelník na parcelách CKN č.
9522/4. 9522/7. 9522/8, 9522/99522/10. 9522il 1. 9522/122, 9522/13, 9522/5, 9522/14.
9522/14. 9522/15. 9522/17. 952'.2/18 v extraviláne mesta \'O vzdialenosti c.c.a. 200 metrov od



najbližšieho objektu . Prevádzka má tieto časti: hala, zberný kontajner, CSC-hygienizačný
kontajner a drvič kuchynského odpadu ECO MASTER. Spracovanie prebieha v CSC
hygienizačnom kontajneri biologickým aeróbnym procesom /kompostovaním/
s prevzdušňovamm pretlakom. Teplotná sonda meria teplotu materiálu. Namerané hodnoty
slúžia na reguláciu aktívneho prcvzdušňovania. l Iygicnizácia materiálu sa vykonáva vhodným
časovo-teplotným režimom. Vzduch prefukovaný materiálom sa čistí polopriepustnou
membránou s cieľom predchádzať úniku zápachu. Celá hygienizácia materiálu bude
vykonávaná podľa pracovného postupu výrobcu. Po hygienizácii sa materiál zapracuje do
kompostu a ďalšia činnosť bude v súlade s prevádzkovým poriadkom kompostárne.
Prepravu vedľajších živočíšnych produktov zabezpečí prevádzkovateľ vlastným vozidlom
MAN TGM 18.250. Na prepravu je určený 1 preškolený vodič a na prevádzku 2 zaškolený
pracovníci. VŽ:P dovezený na spracovanie bude odvážený na mostovej váhe v zbernom dvore
a bude vedená evidencia o odpade. Čistenie dopravného prostriedku a nádob bude
vykonávané tlakovým čistiacim strojom WAP.

Vedľajšie živočíšne produkty budú sprevádzané dokladmi, ktoré zodpovedajú požiadavke
prílohy VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011. ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106912009. ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy
týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú
spotrebu. a ktorým sa vykoná. a smernicu Rad) 97í78/ES. pokiaľ ide o určité vzorky
a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa tejto smernice
(ďalej len ,.nariadenie (EÚ) č. 142/201 ľ·). Subjekt má rozpracovaný HACCP, systém
vlastných kontrol- odber vzoriek na vyšetrenie na preukazovanie súladu s právnymi
predpismi, systém dodržiavania hygienických podmienok, predpísanú evidenciu a doklady
v zmysle platných predpisov. Zistené skutočnosti sú uvedené v zázname z úradnej kontroly
č. 8050283006210830 zo dňa 30.06.2021. Pri úradnej kontrole ešte nemohla byť overená
funkčnosť systému HACCP.
Na základe predmetnej úradnej kontroly, zistených skutočností na mieste. preskúmaní
predložených dokumentov, Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
rozhodla podľa článku 44 ods.2 Nariadenia ( ES ) č. 1069/2009 tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
RVPS Spišská Nová Ves vykoná do troch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia
úradnú kontrolu. Ak prevádzkovateľ preukáže splnenie všetkých príslušných hygienických
požiadaviek a požiadaviek funkčnosti systému I-IACCP . vlastných kontrol podľa nariadenia
č. 142/2011/EÚ. RYPS Spišská Nová Ves schváli prevádzkareň bez podmienok a časového
obmedzenia na všetky príslušné činnosti. !}k ale ani pri tejto dodatočnej úradnej kontrole
nebude možné overiť. že prevádzkareň splňa príslušné všeobecné, osobitné a hygienické
požiadavky nariadenia č. 142/2011/EÚ. môže RYPS Spišská Nová Ves vydať rozhodnutie.
ktorým predlži toto podmienečné schválenie vo veciach ešte neoverených požiadaviek.
najdlhšie však na ďalšie tri mesiace tak. aby celková doba podmienečného schválenia nebola
dlhšia ako šesť mesiacov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
RYPS Spišská Nová Ves.
Toto rozhodnutie je možné po nadobudnutí právoplatnosti a vyčerpaní r;r •
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