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Číslo spisu
12500/2020-212

Vybavuje
Ing. Košturiaková/206

Bratislava
18. 09. 2020

ROZHODNUTIE
číslo 113/2020

Popis konania / Účastníci konania
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) ako príslušný
orgán štátnej správy podľa § 13a ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. d) a podľa § 3a ods. 1 a 2 zákona č. 136/2000 Z.
z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ ) pre spoločnosť
Alternative Energy, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 822 604 (ďalej len „účastník konania“)

Výrok rozhodnutia
vydáva povolenie
na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu - Separát

na vyprodukované množstvo 5 000 t/ročne, s dobou platnosti povolenia do 18. 9. 2021, ak počas trvania platnosti
nedôjde ku zmene technologického postupu výroby

Odôvodnenie
Predmetné povolenie sa účastníkovi konania udeľuje na základe protokolu o skúške číslo 20/02161 zo dňa 26.8.2020
skúšobného laboratória Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany. V konaní bolo preukázané, že obsah
rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov neprekračuje limitné hodnoty.

Podmienky aplikácie:

Pri aplikácii sekundárneho zdroja živín - separátu (ďalej len „SZŽ“) musia byť dodržané ustanovenia § 10 a §
10c zákona a jeho súvisiacej a podriadenej legislatívy. Aplikačnú dávku SZŽ zvoliť na základe bilancie humusu
ako aj požiadavky pestovanej plodiny na dusík. Celková maximálna dávka dusíka za hospodársky rok je povolená
do 170 kg/ha, pričom do tohto limitu sa započítava aj dusík z aplikovaných hospodárskych hnojív. Aplikácia
SZŽ, vykonaná priamou aplikáciou do pôdy resp. na pôdu, je podmienená bezprostredným zapracovaním do pôdy.
Zapracovanie sa vykonáva účinnými mechanizačnými prostriedkami, na pôde bez vegetačného krytu, minimálne do
hĺbky 10 cm. Aplikáciu SZŽ obmedziť v čase, keď teplota vzduchu vystupuje nad 25°C. Pre SZŽ, pri výrobe ktorých
boli použité iné suroviny než výhradne hosp. hnojivá a/alebo krmivá (ďalej len „SZŽ s odpadmi“), je aplikačná
dávka podmienená aj aplikovaným množstvom sušiny v SZŽ, ktoré nesmie presiahnuť 10t sušiny na 1 hektár v
priebehu 3 rokov. SZŽ s odpadmi sa zakazujú aplikovať na trvalé trávne porasty slúžiace k paseniu hospodárskych
zvierat alebo zberu krmovín a na poľnohospodársku pôdu určenú na pestovanie zeleniny alebo liečivých rastlín. K
vytrvalým kultúram (ovocné dreviny, vinice) sú SZŽ s odpadmi povolené aplikovať minimálne 6 mesiacov pred
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začiatkom zberu ovocia. Každá aplikácia bude riadne vedená podľa platnej legislatívy napr. v knihe honov. V prípade
nedodržania podmienok aplikácie bude kontrolný ústav postupovať podľa § 15 zákona.
Producent SZŽ, ktorý ho uvádza do obehu, je povinný každého odberateľa upovedomiť o všetkých podmienkach
aplikácie.

Podmienky skladovania:

Skladovanie sekundárneho zdroja živín je možné v zariadeniach určených na skladovanie tuhých hospodárskych
hnojív. Zakazuje sa skladovať SZŽ priamo na poľnohospodárskej pôde s nespevneným podkladom. Pri skladovaní
SZŽ nesmie dôjsť k miešaniu s inými hnojivami, hospodárskymi hnojivami, SZŽ, kompostmi a inými látkami.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 ods. 2 správneho poriadku, možno podať odvolanie na Ústredný kontrolný
a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava a to v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia.
Odvolanie možno podať aj do elektronickej schránky kontrolného ústavu v zmysle zákona o e - Governmente v
znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov (odvolania).

Ing. Jana Vargová, PhD.
generálna riaditeľka

Doručuje sa

Alternative Energy, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika


