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I. Inšpektorát v integrovanom povolení: 

 

a)  v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa § 8 ods. 2  písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 5 zákona 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) určuje emisné limity 

 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

- podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1  písm. d) 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 

č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva povolenie na vypúšťanie 

vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo  

 

c) v oblasti odpadov: 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) udeľuje súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (II. etapa) 

 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. f) 

zákona o odpadoch udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov (vypracovaný v termíne 05/2013 Tiborom Kérim)  

 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) 

zákona o odpadoch udeľuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 

 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí: 

-   podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. v súčinnosti s § 13 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s návrhom na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi. 

 

 

II.  Údaje o prevádzke 

 

A. Zaradenie prevádzky 

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti: 

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: 

 5.4. – skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú 

kapacitu väčšiu ako 25 000 t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady  

 NOSE-P: 109 06.  

 

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti 

vykonávané v tom istom mieste, ktoré môţu mať vplyv na znečisťovanie ţivotného 

prostredia. 

 

 

 

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:  
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Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MPŢPaRR SR 

č. 356/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.  

 

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch: 

Prevádzka je v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z  o  odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na zneškodňovanie 

odpadov činnosťou  D1 Uloţenie na povrchu zeme. 

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 Vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch (ďalej len „Vyhláška č. 283/2001“) do triedy: 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

 

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy                              

v prevádzke 

 

1. Charakteristika prevádzky  

 

 Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území Neded v lokalite  „Csóványos“ - KN reg. „C“ 

parc. č. 13063/5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15 a reg.  „E“ parc. č. 14188/1. Integrované povolenie 

sa vydáva pre skládkovací priestor, ktorý tvorí II. etapa (kazeta) s kapacitou 82 400 m
3
.  

V areály skládky sa nachádza aj I. etapa (kazeta) s kapacitou 56 000 m
3
, na ktorej  sa uţ  odpad 

nezneškodňuje z dôvodu zaplnenia kapacity, preto táto nie je súčasťou integrovaného 

povolenia.   

   

Pre skládku boli vydané rozhodnutia: 

-  územné rozhodnutie:  ObÚŢP Šaľa-odd. ŠSSaÚR č. 419/93 zo dňa 16. 11. 1993 

-  stavebné povolenie: ObÚŢP Šaľa č. 262/1994 zo dňa 09. 01. 1996   

-  povolenie zmeny stavby pred dokončením: OÚ Šaľa č.V/98/002548/Ko zo dňa 28. 04. 1998  

-  oprava stavebného povolenia:  OÚ Šaľa č.V/98/002548/KO zo dňa 30. 07. 1998 

-  dočasné uţívanie stavby časti stavby (I. etapa) na skúšobnú prevádzku: OÚ Šaľa, odbor ŢP  

č. V/98/007344/Ko zo dňa  14. 12. 1998 

-  povolenie na uţívanie časti stavby (I. etapa): OÚ Šaľa, odbor ŢP  č. V/99/005470/Ko zo dňa 

16. 08. 1999 

-  dočasné uţívanie časti stavby (II. etapa) na skúšobnú prevádzku:  OcÚ Neded č. odbor ŢP  

č. 264/207 zo dňa 04. 06. 2007 

- povolenie na uţívanie stavby (II. etapa): OcÚ Neded č. 32/2008 zo dňa 03. 03. 2008  

-  povolenie na vodnú stavbu a nakladanie s vodami: ObÚ Galanta-ŠVSOO: ObÚŢP č. 712/94    

zo dňa 07. 06. 1994  

-  dočasné uţívanie stavby „vodohospodárskeho diela“ na skúšobnú prevádzku: OÚ Šaľa, 

odbor ŢP č. V/98/007509-Ge zo dňa 14. 12. 1998   

-  stavebné povolenie na prístupovú komunikáciu: ObÚ Galanta, odd. RR a dopravy a CH 

č. RR-326/1994-dopr. zo dňa 17. 06. 1994   

- povolenie na uţívanie stavby komunikácie: OÚ Šaľa, odbor dopravy a 

PK: č. VIII/2002/03588/3 zo dňa 09. 10. 2002   

-  povolenie zmeny stavby pred dokončením: OÚ Šaľa, odbor dopravy 

a CH: č. XII/98/04656/007257-LU zo dňa 21. 10. 1998 – zmena povolenia 

-  kolaudačné rozhodnutie na prípojky VN a NN: OÚ Šaľa, odbor ŢP č. 13 V/98/002546/Ko 

zo  dňa 12. 06. 1998   

-   súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. etapa): OÚ Šaľa, odbor 

ŢP č. V/98/008268- Or  zo dňa 10.12.1998  
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-   súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. etapa): OÚ Šaľa, 

odbor ŢP č. V/2001/007135/A zo dňa 23.11.2001  

-   zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. etapa) – 

doplnenie odpadov: OÚ Šaľa, odbor ŢP č. A/2003/00897 zo dňa 21.02.2003  

-   zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. etapa) -

predĺţenie lehoty na odber vzoriek: OÚ Šaľa, odbor ŢP č. A/2003/001485 zo dňa 

14. 04. 2003  

-   zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. etapa) – 

doplnenie odpadov: OÚ Šaľa, odbor ŢP č. A/2003/01157-Or zo dňa 18. 03. 2003  

-   súhlas na vydanie prevádzkového poriadku  zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. 

etapa): OÚ Šaľa, odbor ŢP č. V/99/006047 zo dňa 19. 08. 1999  

-   súhlas na vydanie prevádzkového poriadku  zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. 

etapa): OÚ Šaľa, odbor ŢP č. V/2001/007135/B zo dňa 23. 11. 2001  

-   schválenie PD na uzavretie, rekultiváciu a monitoring skládky: OÚ Šaľa, odbor ŢP 

č. V/2002/000288 zo dňa 10.12.2002  

 

Všetky stavebné objekty skládky a hlavne skládkovací priestor boli postavené 

a sprevádzkované v rozsahu I. etapy v rokoch 1998-1999 s kapacitou 56 000 m
3
 v súlade 

s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov 3. stavebnej triedy. 

Vzhľadom k zmene legislatívy v roku 2001 (zákon č. 223/2001 Z.z.) bola skládka odpadov 

preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie 

je nebezpečný. Následne v roku 2008 boli uvedené do prevádzky skládkovacie priestory 

v rozsahu II. etapy s kapacitou 82 400 m
3
 .  

                          

 

2. Opis prevádzky 

 

Prevádzka je členená na stavebné objekty: 

I. etapa : 

E.1 Príprava územia 

E.2    Príjazdová (prístupová) cesta 

         Spevnená plocha (komunikácia a odstavná plocha) 

        Spevnená plocha pre problémové látky 

E.3    Oplotenie 

E.4   Sociálno-prevádzkový objekt  

E.5    Plechový sklad náradia 

E.6    Tenzometrická váha  

E.7    Umývačka áut  

E.8    Studňa vŕtaná 

         Účelový hydrant 

          Areálový vodovod 

E.9     Ţumpa nepriepustná  

         Splašková kanalizácia 

E.10   Kanalizácia kontaminovaných vôd  

          Zachytávacia jímka 

E.11   Akumulačná nádrţ 

          Zberné šachty 

E.12   Monitoring podzemných vôd 

E.13   Transformátorová stanica 

          Prípojka VN/NN 

          Areálový rozvod NN 
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           Areálové osvetlenie 

            

II. etapa : 

SO – 01 Príprava územia  

SO – 02 Skládkovacie plochy 

SO – 03 Drenáţ 

SO – 04 Odplynenie  

SO – 30 Rekultivácia 

Stavba neobsahuje technologickú časť. 

II. etapu pri výstavbe  tvorili 1.a 2. časť skládkovacích priestorov. 

 

V roku 2008 boli uvedené do prevádzky skládkovacie priestory II. etapy skládky. 

Geologické pomery predmetnej lokality nezabezpečujú prirodzenú geologickú tesniacu bariéru 

pre zriadenie  skládky odpadov.  Preto je technické riešenie konštrukcie dna  navrhnuté  s 

kombinovaným tesnením -  minerálne tesnenie hr. 0,5 m  - (2  vrstvy po 0,25 m), koeficientom 

filtrácie kf MAX = 1,0.10
-9

 m.s
-1

  a tesniacou fóliou PEHD hr. 1,5 mm.  Skladba dna a svahov 

skládky je vybudovaná nasledovne: drenáţna vrstva štrku fr. 16-32 mm hr. 500 mm, ochranná 

geotextília 600 g.m
-2

, tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm, minerálne tesnenie a upravené 

a zhutnené podloţie skládky odpadov.  

Vo vstupnom priestore skládky sa nachádza prevádzková budova, v ktorej sa vykonáva 

kontrola a evidencia mnoţstva uloţených odpadov v zmysle platnej legislatívy. Pri budove 

v trase cesty je osadená mostová váha s elektronickým odvaţovaním. Ku skládke je prístup po 

vybudovanej prístupovej komunikácii z obce Neded do areálu skládky v rámci výstavby 

I. etapy skládky. 

Priesakové kvapaliny zo skládky sa zhromaţďujú v najniţšom mieste skládkovacích 

plôch v zberných (akumulačných)  šachtách AŠ1 a AŠ2 a odtiaľ sú vedené kanalizáciou telesa 

skládky do záchytných  (akumulačných) nádrţí v I. etape AN1 a AN2 o objemoch 20 m
3
. V  II. 

etape sa vybudovalo prečerpávanie priesakových kvapalín zo zberných šácht do záchytných 

nádrţí. Zhromaţdená priesaková kvapalina sa vracia do telesa skládky  - na zvlhčovanie 

povrchu skládky, čím sa zamedzuje úletom, zlepšuje sa zhutniteľnosť dováţaných odpadov 

a zvyšuje sa vlhkosť skládkového telesa, ktorá vytvára lepšie podmienky na rozloţiteľnosť 

biologických odpadov na skládke, zrenie skládkového telesa na skládke alebo sa odváţa do 

oprávnenej ČOV.   

Vniknutiu daţďových vôd (vôd z povrchového odtoku)  do skládkovacích priestorov 

bránia obvodové hrádze vybudovaná do výšky cca 2 m a konfigurácia terénu. Daţďové vody 

odvádzajú záchytné rigoly vybudované okolo skládky I. kazety voľne do okolitého terénu. 

Vzhľadom k charakteru okolitého terénu a zabezpečenému odtoku daţďových vôd prirodzenou 

konfiguráciou terénu nie sú po obvode 2. kazety ďalšie rigoly.  

 

Vstupy do prevádzky: 

odpady zneškodňované skládkovaním, úţitková voda, elektrická energia, nafta, oleje, materiál 

na prekrývanie odpadov, deratizačné prostriedky, balená pitná voda, ţiarivky na osvetlenie. 

 

Výstupy z prevádzky: 

priesaková kvapalina, odpadová voda z čistenia dopravných prostriedkov, voda z povrchového 

odtoku, splašková voda zo sociálneho zariadenia, odpady vzniknuté pri údrţbe skládkových 

mechanizmov a prevádzky.  

 

 

Prevádzku tvoria:   
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skládkovacie priestory kazety na ukladanie odpadu - II. etapa (2. kazeta) s drenáţnym 

systémom priesakových kvapalín, prečerpávacie a zberné (akumulačné) nádrţe priesakovej 

kvapaliny,  sociálno-prevádzková budova (pozostáva z kancelárie a sanitárneho objektu), 

ţumpa na splašky zo sociálneho zariadenia, váha, oplotenie so vstupnou bránou, informačná 

tabuľa, záchytné siete, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, sorpčným lapačom 

olejov, vonkajšie rozvody NN a osvetlenie, studňa s vodomerom, príručný sklad a sklad 

náradia, uskladnenie nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, vnútroareálové komunikácie 

a spevnené plochy, monitorovací systém podzemných vôd a skládkových plynov, 

odvodňovacie rigoly. 

 

Pri vstupnej časti do prevádzky je umiestnená informačná tabuľa so základnými údajmi 

o prevádzke. 

 

Opis zdrojov znečisťovania: 

Zdrojom znečistenia sú vlastné  skládkované odpady, produkty ich rozkladu a interakcií, ako aj 

produkty skládkovej činnosti. Ide o priesakové vody, plyny, prach, zápach, vplyv dopravy. 

–   priesakové vody – vďaka prítomnosti umelej a geologickej bariéry, neprítomnosti 

hydrogeologického kolektora nedochádza k negatívnemu ovplyvňovaniu okolia 

–  plyny – sa budú merať a kontrolovane  vypúšťať 

–   prach – odpad sa kropí, polieva, okolie nie je ovplyvňované 

–   zápach – organický odpad sa denne prekrýva a hutní, čím sa intenzita pachov eliminuje 

a širšie okolie prakticky neovplyvňuje. 

 

Opis monitoringu: 

Na skládke sa v súlade s legislatívou a STN 83 8103 monitoruje  kvalita priesakovej kvapaliny 

v záchytnej nádrţi priesakových kvapalín – akumulačnej nádrţi AN2. Na kontrolu vplyvu 

prevádzky na kvalitu podzemných vôd slúţia vybudované  monitorovacie vrty pre odber 

vzoriek podzemných vôd:  

– vrt  PV2 –  referenčný, situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných 

vôd 

– vrty PV6 a PV8 – indikačné, situované pod skládkou odpadov v smere prúdenia 

podzemných vôd. 

Na odvádzanie a pozorovanie tvorby a zloţenia skládkového plynu je vybudovaný 

monitorovací systém skládkových plynov, tvorený odplyňovacími šachtami OŠ3 aţ OŠ8.  

– 2. kazeta  – OŠ3 aţ OŠ8.  

Mnoţstvo a kvalita tvoriaceho sa plynu bude monitorovaná v zmysle Vyhlášky MŢP 

SR č. 283/2001 Z.z.  

Zároveň sa 2 x ročne kontroluje tesnosť fólie. 

Prevádzka nemá vybudované zariadenie na vyuţitie alebo zneškodnenie skládkových plynov. 

 

Pre prevádzkové účely (sociálno - hygienické, čistenie dopravných prostriedkov, 

poţiarne, polievanie) je prevádzka zásobovaná z vlastného zdroja – z vŕtanej studne. Meranie 

odberu je vykonávané meradlom umiestneným vo vodomerne šachte pri prevádzkovej budove.  

Pitná voda pre potreby prevádzkových pracovníkov je zabezpečovaná nákupom v obchodnej 

sieti. 

Areál prevádzky je osvetlený ţiarivkami, osadenými na stoţiaroch. Elektrická energia pre 

potreby prevádzky je zabezpečená zemnou NN prípojkou z trafostanice Západoslovenskej 

energetiky a.s.  

Na váţenie dováţaného odpadu je vybudovaná mostová váha s váţivosťou do 30 t, umiestnená 

pri sociálno-prevádzkovej budove situovanej pri vstupe do areálu prevádzky. Budova 
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pozostáva z dvoch unimobuniek s pôdorysným rozmerom pouţitých modulov 6058 x 2435 mm 

a 3027 x 2591 mm - z administratívnej obytnej bunky a sanitárnej bunky. 

Príprava teplej úţitkovej vody na sociálno–hygienické účely je riešená prostredníctvom 

elektrického bojlera a vykurovanie je realizované elektrickými vykurovacími telesami. Vody zo 

sociálno-hygienického zariadenia prevádzkovej budovy sú odkanalizované do prefabrikovanej 

vodotesnej uzatvorenej ţumpy o uţitočnom objeme 11 m
3 

 situovanej pri sanitárnej bunke.  

Pri vstupnej bráne do areálu prevádzky sa nachádza sklad náradia a príručný sklad, 

v ktorom sú uskladnené absorbenty pre prípad havárie a opotrebované ţiarivky. 

    

Protipoţiarne zabezpečenie v areáli prevádzky je riešené úţitkovou vodou zo studne - 

poţiarnymi hydrantmi, v sociálno-prevádzkovej budove sú umiestnené ručné hasiace prístroje – 

v kaţdej bunke 2 ks a po jednom kuse v kompaktore, buldozéry a v cisterne.  

 

Čistenie dopravných prostriedkov – znečistených zvozových vozidiel a automobilov 

vychádzajúcich z telesa skládky odpadov sa vykonáva na betónovej zaizolovanej umývacej 

ploche, z ktorej sú vody odvedené do odlučovača ropných látok (ďalej len „ORL“) a následne 

do akumulačnej nádrţe zaizolovanej proti únikom o objeme 20 m
3
, obsah ktorej je vyváţaný 

cisternovým vozidlom. Akumulačná nádrţ je vybavená mechanickou signalizáciou proti 

preplneniu. 

Vedľa ORL sa nachádza ďalšia zaizolovaná betónová manipulačná plocha na uskladnenie 

škodlivých látok v plastových kontajneroch. Táto plocha je odkanalizovaná do zaizolovanej 

záchytnej nádrţe o objeme 4 m
3
, ktorá je tieţ vybavená mechanickou signalizáciou proti 

preplneniu. Vody z tejto záchytnej  nádrţe sú kanalizáciou odvedené do akumulačnej nádrţe pri 

ORL, ktorá je spoločná pre vody z umývania automobilov a vody z manipulačnej plochy. Na 

kanalizácii medzi záchytnou jímkou a akumulačnou nádrţou je uzatváracia armatúra slúţiaca 

zamedzeniu prítoku vôd z manipulačnej plochy do akumulačnej nádrţe v prípade havarijného 

stavu.    

K technickému vybaveniu prevádzky patria skládkové  mechanizmy: 

kompaktor, buldozér a cisterna. Ich údrţba výmena prevádzkových náplní je vykonávaná na 

zaizolovanej manipulačnej ploche. 

 

 

III. Podmienky povolenia 

 

A.  Podmienky prevádzkovania 

 

1. Všeobecné podmienky 

1.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto 

povolení. 

1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, 

ktoré môţe mať dôsledky na ţivotné prostredie, alebo môţu mať významný negatívny 

vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu. 

1.3. Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodrţiavať všetky podmienky, ktoré sú uvedené 

v tomto povolení. 

1.4. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými  

v tomto povolení. 

1.5. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový 

poriadok ORL, prevádzkový poriadok akumulačnej nádrţe pri ORL, prevádzkový 

poriadok záchytnej jímky pri manipulačnej ploche,  prevádzkový denník, obchodné 
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a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia 

a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy a pod.). Prevádzkový denník je 

prevádzkovateľ povinný uchovávať do doby skončenia monitorovania  po uzavretí 

skládky odpadov. 

1.6. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa prevádzkového 

poriadku vypracovaného vedúcim prevádzky Tiborom Kérim v termíne máj 2013.  Pred 

kaţdou zmenou v prevádzkovom poriadku je prevádzkovateľ povinný predloţiť 

Inšpektorátu návrh aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov a ţiadosť 

o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný 

v súlade s týmto povolením, projektovou dokumentáciou (skutočné vyhotovenie) a s § 30 

ods. 7 Vyhlášky č. 283/2001 Z.z.. 

1.7. Prevádzkovateľ je povinný do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia   

č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa   31. 05. 2013  zapracovať podmienky tohto 

povolenia do svojej prevádzkovej dokumentácie. 

1.8. Prevádzkovateľ je povinný v prevádzke označiť všetky monitorovacie a pozorovacie  

objekty do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia   č. 1603-

14300/2013/Poj/370370104 zo dňa  31. 05. 2013.    

1.9. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky 

odpadov na ţivotné prostredie spôsobovaného poţiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, 

hmyzom a inými ţivočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami 

(dezinfekciu, deratizáciu, prekrývanie odpadu, kropenie odpadu úţitkovou vodou, 

čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úţitkovou vodou a pod.). 

1.10. Prevádzkovateľ je povinný umoţniť  Inšpektorátu kontrolu prevádzky, vstup do 

prevádzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolných  meraní, nahliadnutie do evidencie 

a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a videodokumentácie 

a poskytnúť pravdivé a úplné informácie o prevádzke. 

1.11. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú v prevádzke práce v súlade s poţiadavkami tohto 

povolenia, musia byť oboznámení s týmto povolením a musí im byť vţdy k dispozícií 

kópia tohto povolenia. 

1.12. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a 

povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

1.13. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické 

normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli 

zabezpečené záujmy ochrany ţivotného prostredia a jeho zloţiek, hygieny, zdravia 

a bezpečnosti ľudí.  

 

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania 

2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretrţitú kontrolu prevádzky. 

2.2. Prevádzku je povolené prevádzkovať počas pracovných dní a v sobotu nasledovne: 

- v letných mesiacoch   od 01. 04.  do 31. 10. v čase od 7,00 do 17,00 hod 

- v zimných mesiacoch od 01. 11.  do 31. 03. v čase od 7,00 do 16,00 hod. 

Činnosť v prevádzke mimo takto určenej doby musí byť vopred schválená zodpovedným 

pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky 

odpadov. 

2.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa prevádzkového 

poriadku vypracovaného dňa ..... kým.... . Pred kaţdou zmenou v prevádzkovom poriadku 

je prevádzkovateľ povinný predloţiť Inšpektorátu návrh aktualizovaného prevádzkového 

poriadku skládky odpadov a ţiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový 
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poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením, projektovou dokumentáciou 

a s § 30 ods. 7 Vyhlášky č. 283/2001 Z. z. osobitnými predpismi na úseku odpadového 

hospodárstva.     

2.4. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového 

hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej 

prostriedky sa pouţijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej 

uzavretí. 

2.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou 

v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním 

ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore ak uvedenú podmienku 

nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. 

2.6. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky 

a prijatiu nepovoleného druhu odpadu. 

2.7. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného 

priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, 

prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, 

názve orgánu štátnej správy, ktorý povolil vykonávanie činnosti v prevádzke, mene a 

priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle. 

2.8. Prevádzkovateľ je povinný do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia   č. 1603-

14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013  aktualizovať údaje uvedené na 

informačnej tabuli. 

2.9. Areál prevádzky  musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením 

a uzamykateľnou bránou. Brána pred vstupom do prevádzky musí byť mimo 

prevádzkovej doby zamknutá.  

2.10. Dovoz odpadov do prevádzky sa povoľuje len po prístupovej komunikácii, cez vstupnú 

bránu areálu prevádzky. Pohyb vozidiel priváţajúcich odpad na skládku odpadov sa 

v areáli prevádzky povoľuje len po vybudovaných komunikáciách, podľa pokynov 

zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť 

bezodkladne odstránené. 

2.11. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych 

prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a ţivotné 

prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa 

technicky moţné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto 

rozhodnutia, uhrádza drţiteľ odpadu. 

2.12. Priesakovú kvapalinu zo zberných nádrţí priesakovej kvapaliny o uţitočnom objeme 

20 m
3
 sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory  

kazety na ukladanie odpadu - 2. etapy, za účelom zabránenia prašnosti a úletom 

ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloţeného odpadu a tvorby 

fermentačných plynov v telese skládky odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude 

môcť recirkulovať, sa musí odváţať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. 

2.13. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber priesakových kvapalín.  

2.14. Splaškové vody zo ţumpy pre sociálno- hygienického zariadenia prevádzkovej budovy 

o uţitočnom objeme 11 m
3 

sa musia odváţať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.  

2.15. Uţ nevyuţiteľná voda z akumulačnej nádrţe o uţitočnom objeme 20 m
3
, do ktorej sú 

vypúšťané vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, sa musí odváţať do 

oprávnenej čistiarne odpadových vôd. 

2.16. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber znečistených vôd zo 

zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, splaškových vôd a priesakových 

kvapalín. 
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2.17. Ak na skládke odpadov budú vznikať emisie skládkového plynu v technicky 

spracovateľnom mnoţstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne poţiadať Inšpektorát  

o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umoţňujúcich úpravu a vyuţitie skládkového 

plynu na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť vyuţiť na výrobu 

energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umoţňujúce spálenie skládkového 

plynu. Zachytávanie, úprava a vyuţitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, 

ktorý minimalizuje, alebo nemá negatívny vplyv na ţivotné prostredie alebo zdravie ľudí. 

2.18. Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenáţneho potrubia 

prepláchnutím. 

2.19. Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu všetkých vybudovaných 

skládkovacích priestorov (kaziet) a detekciu netesností trvalo zabudovaným 

geofyzikálnym systémom. 

2.20. Znečistené dopravné prostriedky musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov 

očistené.   

2.21. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky 

o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke 

zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie. Údaje o školeniach o odbornom 

a technickom raste personálu zaznamenávať v prevádzkovom denníku. 

 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky 

3.1. V prevádzke je povolené pouţívať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, 

výrobky): prevádzkové náplne, vrátane pohonných hmôt do skládkových mechanizmov, 

materiál na prekrývanie odpadov, materiál na deratizáciu, elektrickú energiu, poţiarnu a 

úţitkovú vodu.  

3.2. V prevádzke je zakázané pouţívať nové suroviny, škodlivé látky a vstupné médiá bez 

povolenia Inšpektorátu. Inšpektorátu musí byť písomne oznámené kaţdé plánované 

pouţitie nových škodlivých látok. K oznámeniu musí byť priloţená karta bezpečnostných 

údajov nebezpečnej látky. 

3.3. Prevádzkovateľ má povolené pouţívať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných 

technologických operácií a pouţívajú sa k obsluhe a údrţbe objektov a zariadení, bez 

potreby uskladnenia. 

3.4. Na vyuţívanie odpadu ako inertného materiálu na prekrývanie odpadov, uloţených v 

skládkovacích priestoroch (kazetách) je povolené pouţívať len inertný odpad (odpad, pri 

ktorom nedochádza k ţiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým 

premenám. Inertný odpad  sa nerozpúšťa, nehorí, ani inak fyzicky a chemicky  nereaguje, 

nepodlieha biologickému rozkladu ani  škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými 

prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia ľudí. Celková 

vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade musí byť zanedbateľné a nesmie 

ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd). Hraničné koncentrácie látok 

nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v platných právnych predpisoch. 

 

4. Odber vody 

4.1. Prevádzkovateľ má povolený odber podzemnej vody z vlastného zdroja - studne pre 

prevádzkové účely (sociálno - hygienické, čistenie dopravných prostriedkov, poţiarne, 

polievanie podľa povolenia orgánu štátnej vodnej správy č. ObÚŢP 712/94 zo dňa 

07. 04. 1994, ktoré je povinný dodrţiavať.  

 

5.     Vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd a vôd z povrchového odtoku. 

5.1. Odpadové vody a osobitné vody z prevádzky nie sú vypúšťané. 
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5.2. Vody z povrchového odtoku sú vypúšťané do podzemných vôd nepriamo  odvodňovacími 

rigolmi a konfiguráciou terénu. 

5.3. Vody z povrchového odtoku zo striech, komunikácií, spevnených plôch sú odvádzané na 

okolitý terén. 

5.4.   Mnoţstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku je bez obmedzenia. 

 

6. Technicko-prevádzkové podmienky 

6.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouţívané pri  činnostiach v 

prevádzke je prevádzkovateľ povinný udrţiavať v dobrom prevádzkovom stave, 

pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údrţbu  stavebných 

objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej 

dokumentácie a prevádzkových  predpisov  ich  výrobcov  a všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

6.2. Priesaková kvapalina z vybudovaného skládkovacieho priestoru (II. kazety) sa musí 

odvádzať do zberných nádrţí  priesakovej kvapaliny o uţitočnom objeme 2 x 20 m
3
. Jej 

akumulácia v skládkovacom priestore  kazety na ukladanie odpadu nie je povolená. 

6.3. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť 

odvádzané konfiguráciou terénu okolo 2. kazety tak, aby sa zabránilo ich prieniku do 

odpadov uloţených na skládke odpadov.  

6.4. Splaškové vody zo ţumpy zo socialno -  hygienického zariadenia prevádzkovej budovy 

musia byť odvádzané do podzemnej ţelezobetónovej ţumpy o uţitočnom objeme 11 m
3
. 

6.5. Na čistenie znečistených zvozových vozidiel a automobilov vychádzajúcich z telesa 

skládky odpadov sa musí vyuţívať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov. 

Zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov a odlučovač ropných látok  musia byť 

udrţiavané v prevádzkyschopnom stave. 

6.6. V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí mnoţstvo dovezeného odpadu odhadom, pri 

trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váţenie odpadov na inom vhodnom váţiacom 

zariadení.  

6.7. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky 

odpadov je prevádzkovateľ povinný udrţiavať vo vyhovujúcom technickom stave. 

Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje 

len za účelom odberu vzorky a údrţby. 

6.8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby, 

s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich 

vyuţívania. 

 

7. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s škodlivými látkami 

7.1.  Plnenie nádrţí skládkových mechanizmov (buldozér a kompaktor) je povolené na 

zaizolovanej manipulačnej ploche resp. na zaizolovanej umývacej ploche. Motorové 

a prevodové oleje sa v prevádzke neskladujú.   

7.2. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa 

zaobchádza  so škodlivými látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných 

látok, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových 

alebo podzemných vôd. 

7.3.  Prevádzkovateľ je povinný pred kaţdým prečerpaním škodlivých látok, ale najmenej 1 x 

týţdenne, prekontrolovať tesnosť nádrţí, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel a zistený 

stav zaznamenať do prevádzkovej evidencie.  
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B. Emisné limity 

 

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

1.1. Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú. 

    

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a 

osobitných vodách  

2.1. Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové a osobitné vody. 

 

3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového 

odtoku, miesto a spôsob vypúšťania 

3.1. Limitné hodnoty ani mnoţstvá pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku nepriamo do 

podzemných vôd sa neurčujú.  

 

4. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie 

4.1. Pre akustický hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.  

 

 

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných 

techník 

1. Prevádzkovateľ je povinný vyuţívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na 

záveternej  časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. Prípadné úlety musia 

byť pravidelne odstraňované. 

2. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov odpadov, aby dopravné 

prostriedky s otvoreným úloţným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti 

rozptylu odpadov počas ich prepravy do prevádzky.  

3. Prevádzkovateľ je povinný riadne prevádzkovať kontrolné systémy na včasné zistenie 

úniku skladovaných škodlivých zo všetkých skladovacích nádrţí škodlivých látok.  

 

 

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

 

1. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o mnoţstve a  druhu 

dodaného odpadu.  

2. Odpad sa povoľuje vysypať do skládkovacích priestorov (2.kazety) aţ po jeho prebratí 

a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. 

3. Pri preberaní odpadu prevádzkovateľ musí skontrolovať kompletnosť a správnosť 

poţadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola mnoţstva dodaného odpadu, 

vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, 

vlastnostiach a zloţení odpadu. V prípade ţe dovezený odpad nezodpovedá povoleným 

podmienkam, jeho prevzatie a uloţenie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. 

V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontrolné odbery 

vzoriek odpadu  a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované  údaje  drţiteľa  odpadu  o  

vlastnostiach a zloţení odpadu. 

4. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do 

miesta uloţenia ho moţno presunúť aţ po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu do 

skládkovacích priestorov (kaziet) je povolené len takým spôsobom, aby sa zabezpečila 

stabilita uloţeného odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to 

potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí 
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byť umiestnený tak, aby v ţiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloţeného odpadu 

mimo plochu zabezpečenú drenáţnym a tesniacim systémom skládky odpadov. 

5. Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu mnoţstva dodaného odpadu,  zaevidovať 

prevzatý odpad a vyhotoviť drţiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu. 

6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o mnoţstve, druhu a pôvode 

odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu o 

mnoţstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu o prepravovaných 

nebezpečných odpadoch, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového 

hospodárstva.  

7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Hlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním päť rokov, Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

uchovávať po celý čas prevádzky zariadenia a ešte 30 rokov od jej uzavretia. 

8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať Inšpektorátu a príslušnému 

obvodnému úradu ţivotného prostredia neprevzatie odpadov do prevádzky. 

9. Prevádzkovateľ je povinný v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac 

vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky 

analytickej kontroly odpadov. 

10. V zariadení na zneškodňovanie odpadov  je  povolené skládkovanie odpadov, zaradených 

podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia. 

Tabuľka č. 1 

Katalógové 

číslo názov odpadu kategória 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva  O 

02 04 01  zemina z čistenia a prania repy O 

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  O 

03 01 01 odpadová kôra a korok  O 

03 01 05 

 

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / 

drevovláknité dosky, dyhy iné ako  uvedené v 03 01 04  

O 

 

03 03 01 odpadová kôra a drevo  O 

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky  O 

03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu  O 

04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie  O 

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien  O 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien  O 

10 01 01 

 

popol, škvára a prach z kotlov(okrem prachu z kotlov uvedeného 

v 10 01 04)  

O 

 

10 01 02 popolček z uhlia  O 

10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva  O 

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 

10 12 08 

 

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky 

a dlaţdice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)  

O 

 

17 01 01 betón  O 

17 01 02 tehly  O 

17 01 03 obkladačky, dlaţdice a keramika  O 

17 01 07 

 

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky iné ako 

uvedené v 17 01 06  

O 

 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03  O 
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17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O 

17 05 08 štrk zo ţelezničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 04 

 

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 

 

19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky iná ako uvedená v 19 07 02   

19 08 01 zhrabky z hrablíc  O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku  O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd  O 

19 12 01 papier a lepenka  O 

19 12 04 plasty a guma  O 

19 12 05 sklo O 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06  O 

19 12 08  textílie O 

19 12 09  minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O 

19 12 12  

iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 

spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O 

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 

19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03  O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozloţiteľné odpady O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad  O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc  O 

20 03 07 objemný odpad  O 

 

 

11. V II. etape (v 2. kazete) je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej 

kapacity 2. kazety t.j. 82 400 m
3
, do výšky uloţeného odpadu podľa projektovej 

dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, vypracovanej Ing. 

Bohuslavom Katrenčíkom,  Deponia Systém, s.r.o. Bratislava, apríl  2005. 

12. V zariadení na zneškodňovanie odpadov je zakázané:  

- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov 

- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, 

vysoko horľavé alebo horľavé, 

- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 

- opotrebovaných pneumatík a aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, 

ktoré moţno pouţiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z 

bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm, 

- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 

- biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene 

z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych zdruţení, pokiaľ je 

súčasťou komunálneho odpadu.   

13. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, 

aby nepoškodil tesniaci a drenáţny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloţeného 

odpadu sa môţe zhutniť, aţ keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať 

taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.  
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14. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po 

vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení 

hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uloţení. 

Objemný odpad sa pred uloţením musí upraviť drvením strojným zariadením. 

Komunálne odpady a biologicky rozloţiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať 

vhodným inertným materiálom. 

15. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údrţbe zariadenia vzniknú len odpady, zaradené 

podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia. 

 

                Tabuľka č. 2 

Katalógové 

číslo 

Názov odpadu Kategória 

13 01 11 syntetické hydraulické oleje N 

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody  N 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov  inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami  

N 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako 

uvedené v 16 02 09 aţ 16 02 12  

N 

16 06 01 olovené batérie N 

19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená 

19 07 02 

O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 

16. Nebezpečné odpady vyššie uvedených katalógových čísiel (ďalej len „kat. č.“) kat. 

č. 13 05 02 a 13 05 07  sú v ORL a v akumulačnej nádrţi, odkiaľ sú cisternou vyváţané 

oprávnenej osobe na základe zmluvy, odpady kat. č. 15 02 02 a 16 02 13 je povolené 

skladovať v príručnom sklade, odpad kat. č.  16 06 01 je povolené oddelene skladovať 

v plastovom kontajnery na manipulačnej ploche,  odpad kat. č. 20 03 01 je povolené 

oddelene zhromaţďovať v určenej uzatvorenej nádobe pri sociálno-prevádzkovej budove. 

Uvedené odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne 

zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov odpadového hospodárstva. Odpad kat. č. 19 07 03 je povolené 

zhromaţďovať v zberných nádrţiach priesakovej kvapaliny. Jeho odvoz na zneškodnenie 

je povolené vykonávať len do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.  Odpady kat. 

č. 13 01 11 a  13 02 06 sa v prevádzke neskladujú – sú odoberané osobou vykonávajúcou 

servis. 

17. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku kaţdého nového druhu nebezpečného odpadu,  ako 

aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu, 

zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bliţších podmienok 

nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloţenia, a to spôsobom a postupom podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 

18. Prevádzkovateľ je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym 

Programom odpadového hospodárstva (ďalej POH), schváleným príslušným orgánom 

štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH. 
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19. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť analytickú kontrolu 

vzniknutých odpadov v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi 

odpadového hospodárstva.  

20. Prevádzkovateľ,  ako pôvodca odpadu je povinný: 

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, 

b) zhromaţďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiadúcim únikom, 

c) zhromaţďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, 

d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť 

identifikačným listom nebezpečného odpadu, 

e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uloţené, 

boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, 

ktoré by mohli spôsobiť vznik neţiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik 

poţiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým 

vplyvom a zodpovedali poţiadavkám podľa osobitných predpisov, 

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a mnoţstve odpadov, s ktorými nakladá, 

a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie 

Inšpektorátu.    

21. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné 

odpady s  odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníţenia koncentrácie prítomných 

škodlivín. 

22. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v tabuľke č. 2 v bode č. II.D.14 tohto 

povolenia, ktoré vznikajú, resp. môţu vznikať vlastnou činnosťou v prevádzke, spočíva 

v ich zhromaţďovaní vo vyhradených priestoroch v prevádzke v mnoţstve 0,5  t.rok
-1

.   

23. Prevádzkovateľ je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s podmienkami 

uvedenými v tomto povolení.  

24. Podmienky nakladania s nebezpečnými odpadmi, uvedenými v bode č. II.D.16.  tohto 

povolenia, sa udeľujú na 3 roky od dátumu právoplatnosti rozhodnutia č1603-

14300/2013/Poj/370370104  zo dňa 31. 05. 2013. Ich platnosť Inšpektorát predĺţi, a to aj 

opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene podmienok nakladania 

s nebezpečnými odpadmi a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto 

termínu oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu v ţiadosti o zmenu podmienky bodu 

II.D.15. tohto povolenia. 

25. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodrţiavať nasledovné 

povinnosti: 

- vykonávať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú 

ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; 

ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa 

osobitných predpisov, 

- potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),  

- zaslať sprievodný list odosielateľovi nebezpečných odpadov, inšpekcii a  obvodnému 

úradu ţivotného prostredia,  

- viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste 

a uchovávať sprievodný list päť rokov, 

- ohlasovať inšpekcii a obvodnému úradu ţivotného prostredia príslušnému podľa sídla 

alebo miesta podnikania odosielateľa a príjemcu nebezpečných odpadov. Hlásenie 

o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za 

obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. 

- nebezpečné odpady prepravovať bez pouţitia medziskladu, 
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- pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj 

opatrenia ako naloţiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie. 

26.   Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia 

prašnosti a úletu pevných odpadov vyuţívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha 

skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať mnoţstvu denne 

privezenému a zneškodnenému odpadu za dodrţania podmienok bodu II.D.13. 

a II.D.14. povolenia. 

 

E.  Podmienky hospodárenia s energiami 

1. Prevádzkovateľ je povinný udrţiavať elektrické zariadenia a skládkové mechanizmy 

v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údrţbu tak, ako je to 

uvedené s sprievodnej dokumentácii ich výrobcov. 

2. Prevádzkovateľ je povinný hospodárne vyuţívať energiu.   

3. Prevádzkovateľ je povinný,  ak to ukladanie odpadu umoţňuje, ukladať a hutniť odpad  

spôsobom  tlačenia a hutnenia odpadu  smerom nadol alebo v rovine. 

 

 

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií 

a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky  

 

1. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom 

skládky odpadov. 

2. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách 

odlišných od podmienok beţnej prevádzky, ako sú vznik poţiaru,  porušenie tesnosti fólie 

skládkovacích priestorov alebo tesnosti zbernej nádrţe priesakových kvapalín, porušenie 

stability skládkovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce daţde, povodne, víchrice a pod., 

podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do ţivotného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len 

„havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd a podľa 

„Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“.  

3. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza so 

škodlivými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údrţby 

a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových 

vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným  predpisom bezpečnosti práce a ochrane 

zdravia pri práci. 

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza  

so škodlivými  látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, 

chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu, zabezpečené proti 

vzniku poţiaru, umoţňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku 

nebezpečných látok, ich zachytenie, zuţitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. 

Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umoţňuje zachytenie škodlivých, ktoré 

unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení poţiaru 

vodou a  konštruované v súlade s  poţiadavkami slovenských technických noriem. 

5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať manipuláciu so škodlivými látkami na spevnených, 

odizolovaných a ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vôd alebo 

prostredia súvisiaceho s vodou a do pôdy. Priestory na zhromaţďovanie nebezpečných 

odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné poţiadavky ako skladovacie 
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priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými 

nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady. 

6. Všetky zariadenia, v ktorých sa pouţívajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú 

škodlivé látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených 

plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových 

vôd alebo neţiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového 

odtoku. 

7. Tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať poţiadavkám na tesnenie skládky odpadov 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 

8. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na 

úseku ochrany podzemných a povrchových vôd zabezpečiť na stavbách a zariadeniach 

v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami zabezpečiť:  

- vykonávanie skúšok tesnosti nádrţí,  záchytných vaní, havarijných vaní a  rozvodov 

opakovane minimálne raz za päť rokov od  prvej úspešnej skúšky, po ich 

rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 

jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na  nedeštruktívne  metódy 

skúšania, 

- vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri 

nádrţiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri 

nádrţiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať 

opatrenia odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej 

kontroly.  

9. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, 

priesaky, úniky škodlivých a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody pôdy musia byť 

zaznamenané v priebeţnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, 

informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, 

odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch 

a havárií. 

10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môţe dôjsť k znečisteniu 

plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebeţné odstránenie podľa príslušných 

prevádzkových predpisov.   

11. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať pokyny uvedené v prevádzkovej dokumentácii, 

aby sa minimalizovali moţnosti vzniku porúch a následných havárií na technologických 

zariadeniach a v dôsledku toho úniky znečisťujúcich látok do ţivotného prostredia. 

12. Prevádzkovateľ je povinný vykonať minimálne 1 krát týţdenne vizuálnu kontrolu stavu 

naplnenia ţumpy na splaškové vody zo socialno-hygienického zariadenia, akumulačnej  

nádrţe na vody zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, záchytnej jímky pri 

manipulačnej ploche, ORL, zberných nádrţí na priesakové kvapaliny. Výšky hladín 

udrţiavať na takej úrovni, aby v ţiadnom prípade nedošlo k úniku ich obsahu do okolia 

(ani z dôvodu prívalových zráţok, dlhotrvajúcich daţďov a pod.).  

13. V prípade zloţenia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov je prevádzkovateľ 

povinný ho odstrániť. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto 

odpadom kontaminovaná.  

14. V prípade premnoţenia vtákov, hmyzu alebo iných ţivočíchov je prevádzkovateľ povinný 

bezodkladne zabezpečiť primerané opatrenia (napr. deratizáciu, dezinfekciu a pod.). 

15. Prevádzkovateľ je povinný priestory prevádzky,  kde môţe dochádzať k nahromadeniu 

alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u zberačov priesakových kvapalín, nádrţí, 

studní a monitorovacích vrtov, označovať podľa platných právnych predpisov 
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o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacích vyhlášok (napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu). 

16. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti od 

poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť a polievať komunikácie 

v prevádzke a neuzatvorené časti skládky odpadov. 

17. Výfuky všetkých mechanizmov pracujúcich na skládke odpadov musia byť vybavené 

lapačmi iskier. 

 

 

G.  Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu      

znečisťovania 

1. Podmienky na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv sa neurčujú.  

 

 

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky sa 

neurčujú. 

 

 

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba 

evidovať a poskytovať do informačného systému 

 

1. Kontrola emisií do ovzdušia 

1.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov a aj 30 rokov po 

uzatvorení  kazety na ukladanie odpadu 2 krát ročne – kaţdých 6 mesiacov (v jarnom 

a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5
o
 C) 

monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov a atmosférický tlak. Pozorovanie 

emisií skládkových plynov (CH4, CO2, O2, H2S) sa musí vykonávať z kaţdej 

monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) kazety na ukladanie odpadu (v II. etape 

z OŠ3 aţ OŠ8), v ktorej sú zachytávané skládkové  plyny.  

1.2. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne  kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie 

skládkových plynov. 

1.3. Ţiadne iné environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do 

ovzdušia.  

1.4. Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych 

predpisov na úseku ochrany ovzdušia.  

 

 

 

 

2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd 

2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 4 krát ročne (kaţdé 3 

mesiace) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (kaţdých 6 

mesiacov) sledovať zloţenie priesakových kvapalín zo zbernej nádrţe priesakovej 

kvapaliny RN2 (AN2) v nasledovných ukazovateľoch: CHSK Cr,  amónne ióny, chloridy, 

B a 1 krát ročne (v 3. štvrťroku)  počas prevádzky skládky odpadov aj po dobu 30 rokov 

po jej uzatvorení sledovanie rozšíriť o ukazovatele:  vodivosť, sírany, FN, TOC, AOX, 
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Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb.  Ak v suchom období nebude moţné sledovať zloţenie 

priesakových kvapalín je nutné túto skutočnosť zaznamenať v prevádzkovom denníku.  

2.3. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov 12 krát ročne (kaţdý  

mesiac) a po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky odpadov 2 krát ročne (kaţdých 6 

mesiacov) sledovať v zbernej nádrţi priesakovej kvapaliny mnoţstvo priesakových 

kvapalín z telesa skládky odpadov s písomne ho zaznamenávať v prevádzkovom denníku. 

2.4. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (kaţdých 6 mesiace) počas prevádzky skládky 

odpadov aj  po dobu 30 rokov po uzatvorení celej skládky odpadov  monitorovať vplyv 

prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie vplyvu 

prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu 

PV-2 (referenčného)  situovaného nad skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných 

vôd, z vrtov PV-6 a PV-8 (indikačných) situovaných pod skládkou odpadov v smere 

prúdenia podzemných vôd v nasledovných ukazovateľoch:  

     priamo na skládke:   zákal, zápach, farbu, pH, elektrickú vodivosť, teplotu  

     v laboratóriu:      CHSK Cr,  amónne ióny, chloridy, B  

     1 krát ročne (v 3. štvrťroku)  počas prevádzky skládky odpadov aj po dobu 30 rokov 

po jej uzatvorení rozšíriť rozsah analýz o kovy:  Hg, Cd, Cr Cu, Pb a AOX. 

Hodnoty zaznamenávať v prevádzkovom denníku.  

2.6. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (kaţdých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky 

odpadov a 2 krát ročne (kaţdých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky 

odpadov, merať úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch 

podzemných vôd a písomne ju zaznamenávať v prevádzkovom denníku.  

2.7. Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 

zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom 

odborne spôsobilých osôb a laboratórií.  

2.8. U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín zjednotiť        

dobu odberu vzoriek. 

2.9. Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – prívalový dáţď, nárazové topenie       

snehu, technickej poruchy objektu a pod. 

 

3. Kontrola odpadov 

3.1. Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať určené priestory 

na zhromaţďovanie odpadov (evidencia druhu a mnoţstva, označenie, zabezpečenie proti 

neţiaducemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam v prevádzkovom 

denníku. 

 

4. Kontrola hluku 

4.1. Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.  

 

5. Kontrola spotreby energií 

5.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním 

spotreby elektrickej energie, úţitkovej vody a palív a 1 x ročne vypočítať mernú spotrebu 

energií na tonu zneškodneného odpadu. 

 

6. Kontrola prevádzky  

6.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení podmienok určených v tomto 

povolení. 

6.2. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom, 

umoţňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, 
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všetkých monitorovaných údajov poţadovaných v tomto povolení a evidované údaje 

uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným 

právnym predpisom stanovená dlhšia doba. 

6.3. Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 

kaţdoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne 

emisie skládkových plynov, zloţenie a mnoţstvo priesakových kvapalín z telesa skládky 

odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na 

základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť Inšpektorátu opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo zúţenie rozsahu 

monitoringu. 

6.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania 

skládky odpadov a po jej uzavretí. 

6.5. Topografia skládky odpadov: Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky 

odpadov: 

- jeden krát ročne sledovať štruktúru a zloţenie všetkých prevádzkovaných kaziet ako 

podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem 

a zloţenie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet 

voľnej kapacity, 

- jeden krát ročne sledovať sadanie úrovne telesa všetkých prevádzkovaných kaziet. 

Po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný jeden krát ročne sledovať 

sadanie úrovne telesa všetkých uzatvorených kaziet. 

6.6. Prevádzkovateľ je povinný v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva 

denne počas prevádzky skládky odpadov  sledovať a zaznamenávať údaje o mnoţstve 

zráţok.   

  

7. Podávanie správ 

7.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať 

údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŢP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon IPKZ a kaţdoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 

15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ 

Bratislava). 

7.2. Počas prevádzky skládky odpadov a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ  

povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloţenia skládkových plynov 

z kaţdej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) v ktorej sú zachytávané skládkové 

plyny a predloţiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok 

Inšpektorátu. 

7.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ  

povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z 

monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predloţiť aj s údajmi o topografii 

skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok 

Inšpektorátu a príslušnému obvodnému úradu ţivotného prostredia Záverečnú správu 

(vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie 

výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia 

vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zauţívaných kontrolných pravidiel 

a úrovní pre kaţdú monitorovaciu sondu. 

7.4. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového 

hospodárstva kaţdoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať Inšpektorátu, 

príslušnému obvodnému úradu ţivotného prostredia a recyklačnému fondu hlásenie 
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o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov) a evidenčný list skládky 

odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov).  

7.5. Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik emisií 

je prevádzkovateľ povinný bezodkladne telefonicky a písomne hlásiť Inšpektorátu, 

príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia. 

7.6. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať Inšpektorátu splnenie všetkých 

opatrení, pre ktoré je v  povolení určený termín ich splnenia. 

 

 

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú.  

2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa 

opatrení uvedených v bode č. II.F.  tohto povolenia. 

 

 

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie 

znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu 

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu jednotlivých kaziet, podľa 

aktuálnej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu 

a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, spracovanej v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. 

2. Postup realizácie uzavretia a rekultivácie bude povolený na základe ţiadosti 

prevádzkovateľa  a na základe vyhodnotenia doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho 

monitorovania skládky odpadov a aktualizovaného projektu na uzatvorenie skládky 

odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.  

3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov – (jej 

jednotlivých kaziet) poţiadať Inšpektorát o zmenu podmienok tohto povolenia 

v súvislosti s podmienkami  na uzatvorenie jednotlivých kaziet, vykonanie ich 

rekultivácie a ich následné monitorovanie. 

4. Skládka odpadov alebo jej časť bude povaţovaná za definitívne uzatvorenú aţ po 

vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia orgánom štátnej správy odpadového 

hospodárstva. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli ţiadne námietky ani pripomienky 

k uskutočneniu stavby. 

 

 

 

                                         O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpektorát  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ  na základe ţiadosti prerokovanej v uskutočnenom 

konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 

písm. a)  bod 7.; písm. b) bod 6., písm. c) bod 1., 7., 8., písm. f) bod 4. a § 17 ods. 1 zákona 
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o IPKZ a zákona správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „NEDED – 

skládka TKO“  v Nedede,  v lokalite „Csóványos“  (II..kazety na ukladanie odpadu), na základe 

ţiadosti prevádzkovateľa: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded č. 844, 

PSČ 925 85, IČO: 34 144 587, doručenej Inšpektorátu  31. 03. 2011, ktorá bola dopĺňaná 

v dňoch 22. 09. 2011, 28. 06. 2012 a 11. 12. 2012. 

 

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o 

IPKZ pod bodom 5.4. – skládky odpadov, ktoré môţu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú 

celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.    

 

So ţiadosťou bol predloţený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku zo dňa 

29. 03. 2011 podľa zákona o správnych poplatkoch, poloţka 171a písm. a) Sadzobníka 

správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov vo výške 1 327,50 €. 

 

  Správne konanie sa začalo v súlade s § 12 ods. 1 zákona o IPKZ  dňom doručenia 

písomného vyhotovenia ţiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloţenej ţiadosti,  

predloţených dokladov a príloh zistil, ţe v konaní nie je moţné pokračovať, nakoľko ţiadosť 

neobsahuje všetky potrebné údaje a doklady podľa § 11 zákona o IPKZ.  Z uvedeného dôvodu 

Inšpektorát vyzval prevádzkovateľa listom č. 4819-21048/Raf,Šim/370370104-SP zo dňa 

20. 07. 2011 na odstránenie nedostatkov podania doplnením potrebných  údajov a dokladov 

v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil.  

Inšpektorát zároveň prevádzkovateľa poučil, ţe ak nedostatky svojho podania v určenej 

lehote neodstráni, konanie zastaví. Rozhodnutie o prerušení konania bolo prevádzkovateľovi 

doručené dňa 29. 07. 2011. 

   

  Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil  dňa  22. 09. 2011. V rozhodnutí o umiestnení 

stavby č. 419/1993 zo dňa 16. 11. 1993 bola uvedená celková  kapacita skládkovacieho telesa 

55 250 m
3
. V podmienkach kolaudačného rozhodnutia pre I. sekciu skládky je povolené 

skládkovať v I. sekcii (etape) 35 200 m
3
 odpadu. Následne v podmienkach kolaudačného 

rozhodnutia pre II. etapu uţ nie je uvedená kapacita.  Pri porovnaní povolenej kapacity 

uvedenej v územnom rozhodnutí a v kolaudačnom rozhodnutí pre I. etapu skládky  zostávajúca 

kapacita pre II. a III. etapu bola 20 050 m
3
.  V evidenčných listoch skládky za jednotlivé roky 

sú uvedené kapacity I. etapy 56 000 m
3 

a kapacita II. etapy 82 400 m
3
 (kapacity vychádzajú z 

projektovej dokumentácie skutočného prevedenia skládky – II. etapy). V zmysle Hlásenia 

o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2011 a zároveň podľa Evidenčného listu skládky 

odpadov za rok 2011 bolo na II. kazetu (II. etapu) uloţeného 8 755,22 m
3
 (9 956,69 t) odpadu  

a voľná kapacita predstavuje 19 046 m
3
, z čoho vyplýva, ţe na II. kazetu uţ bolo uloţeného 

63 354 m
3
 odpadu. Z porovnania vyššie uvedených údajov vyplýva, ţe absolútny objem 

skládkovacieho telesa 55 250 m
3
 uvedený v územnom rozhodnutí bol prekročený. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpektorát poţiadal Krajský stavebný úrad v Nitre 

listom č. 9517-37542/2011/Šim zo dňa 29. 12. 2011 o stanovisko, či bola potrebná zmena 

územného rozhodnutia resp. nové územné rozhodnutie. Taktieţ nebola dodrţaná min. kóta 

osadenia dna skládky vzhľadom na vysokú hladinu podzemnej vody a bola prekročená i výška 

telesa skládky.  

Krajský stavebný úrad v Nitre listom č. KSUNR-2012-23-2 zo dňa 10. 01. 2012  

poúčajúc o ustanovení stavebného zákona poukázal na vhodnosť vykonania štátneho 
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stavebného dohľadu špeciálnym stavebným úradom za účelom zistenia, či bola stavba 

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. 

Nakoľko toto stanovisko obsahovalo iba všeobecné konštatovania Inšpektorátu známym 

ako i citovanie ustanovení stavebného zákona a štátny stavebný dohľad uţ bol Inšpektorátom 

vykonaný, opätovne poţiadal Krajský stavebný úrad listom č. 726-1924/2011/Šim zo dňa 

23. 01. 2012 o stanovisko k tej istej problematike. 

Krajský stavený úrad v Nitre odpovedal listom č. KSUNR-2012-223-2  zo dňa 06. 02. 2012, ţe 

rozhodnutia Obvodného úradu ţivotného prostredia v Šali a Okresného úradu v Šali sú uţ 

nepreskúmateľné.     

 

Inšpektorát na základe predloţených dokladov upovedomil účastníkov konania 

a dotknuté orgány listom č. 1404-9480/2012/Poj/370370104 zo dňa 26. 03. 2012 o začatí 

správneho konania, predmetom ktorého malo byť nariadenie o zastavení činnosti v prevádzke 

podľa § 17 ods. 2 zákona o IPKZ.  Výzvu zainteresovanej verejnosti, verejnosti a zúčastneným 

osobám zverejnil spolu s podstatnými údajmi o podanej ţiadosti, o prevádzkovateľovi 

a o prevádzke na internete a svojej úradnej tabuli od 02. 04. 2012 do 02. 05. 2012 na úradnej 

tabuli Obce Neded od 10. 04. 2012 do 10. 07. 2012.   

Inšpektorát v upovedomení o začatí konania podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ zároveň 

určil, ţe účastníci konania a dotknuté orgány môţu svoje námety a pripomienky uplatniť 

najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ţiadosti a výzvy a zároveň poučil o predĺţení lehoty na 

vyjadrenie sa k ţiadosti.  

Obec Neded dňa 02. 05. 2012 poţiadala listom dňa 30. 04. 2012 o predĺţenie lehoty na 

vyjadrenie sa k podanej ţiadosti. Inšpektorát na základe tejto ţiadosti predĺţil lehotu na 

vyjadrenie sa k podanej ţiadosti o integrované povolenie všetkým účastníkom konania 

a dotknutým orgánom o ďalších 60 dní listom č. 1404-12865/2012/Poj/370370104 zo dňa 

04. 05. 2012. Posledné doručenie predĺţenia lehoty bolo doručené dňa 10. 05. 2012.  

  

Počas  lehoty na vyjadrenie zaslali svoje stanoviská:  Obec Neded   vyjadrenie zo dňa 

09. 07. 2012, Obvodný úrad ţivotného prostredia Šaľa  – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia 

vyjadrenie č. A/2012/0531-2 zo dňa 19. 04. 2012, orgán štátnej správy v odpadovom 

hospodárstve vyjadrenie č. A/2012/00530-2-Okr zo dňa 17. 04. 2012, orgán štátnej vodnej 

správy vyjadrenie č. A/2012/00532-2 zo dňa 04. 05. 2012, orgán štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny vyjadrenie č. A/2012/00529-2 zo dňa 15. 05. 2012, orgán štátnej správy posudzovania 

vplyvov na ţivotné prostredie vyjadrenie č. A/2012/00533-2-Or zo dňa 13. 04. 2012 a   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vyjadrenie č. HŢP/A/2012/01201 

zo dňa 24. 09. 2012.  

 

Obec Neded  vo svojom vyjadrení zo dňa 09. 07. 2012 uviedla, ţe ako príslušný stavebný 

úrad vydala dňa 19. 06. 2012 územné rozhodnutie č. 226/2012 pre navrhovateľa STKO N-14  

a.s., Neded, účelom ktorého bola oprava chyby v pôvodnom územnom rozhodnutí na základe 

pôvodnej projektovej dokumentácie.  

 

Dňa 28. 06. 2012 Obec Neded predloţila Inšpektorátu územné rozhodnutie o stavbe 

„Neded – Skládka odpadov“ I. a II. etapa č. 226/2012 zo dňa 19. 06. 2012  a následne dňa 

11. 12. 2012 doručila Inšpektorátu doklad o Zmene  rozhodnutia o umiestnení stavby „Neded – 

Skládka odpadov“ I. a II. etapa a to opravou zrejmej chyby pri písaní tohto rozhodnutia listom 

č. 653/2012 zo dňa 28. 11. 2012. Predmetom Zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby bola 

oprava chyby pôvodnej projektovej dokumentácie pri výpočte skutočnej kapacity (55 250 m
3
)
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prevádzkovanej skládky odpadov uvedenej i v pôvodnom územnom rozhodnutí č. 419/1993 zo 

dňa 16. 11. 1993.  

 

Po predloţení týchto dokladov Inšpektorát zaslal účastníkom konania a dotknutým 

orgánom oznámenie o zmene konaní, ktoré sú súčasťou integrovaného povoľovania listom 

č. 1603-2340/2013/Poj/370370104 zo dňa 25. 01. 2013.   

 

Inšpektorát  zároveň v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila obci Neded a dotknutým 

orgánom ţiadosť prevádzkovateľa s prílohami, ostatným účastníkom konania doručila stručné 

zhrnutie údajov a informácií o obsahu ţiadosti, určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie 

a zverejnila podstatné údaje o podanej ţiadosti na internetovej stránke a na svojej úradnej 

tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a zainteresovanej 

verejnosti, dokedy môţu podať prihlášky, a s výzvou verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť. 

Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli úradnej tabuli Inšpektorátu a súčasne aj na 

internetovej stránke v čase od 30. 01. 2013 do 02. 03. 2013 a na úradnej tabuli Obce Neded od  

05. 02. 2013 do 06. 03. 2013. 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 12 ods. 4 zákona o IPKZ zaslali 

svoje stanoviská k vydaniu integrovaného povolenia  pre predmetnú prevádzku Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Obvodný úrad ţivotného prostredia Šaľa,  

odbor ochrany zloţiek ţivotného prostredia – orgán ochrany ovzdušia listom, orgán štátnej 

správy posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie listom č. č. A/2013/00197-2-Or zo dňa 

01. 03. 2013 a orgán štátnej vodnej správy a orgán v odpadovom hospodárstve listom 

č. A/2013/00198-2-Or zo dňa 01. 03. 2013.  Ich stanoviská boli súhlasné a bez  pripomienok. 

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány a organizácie sa v stanovenej lehote 

nevyjadrili a nepredloţili pripomienky a námietky k vydaniu integrovaného povolenia.   

 

Verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby sa k ţiadosti v určenej časovej 

lehote podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom 

písomnú prihlášku. Taktieţ nebola verejnosťou vyuţitá moţnosť vyjadriť sa k povoľovanej 

prevádzke formou petície, preto Inšpektorát  nezabezpečil zvolanie verejného zhromaţdenia 

občanov. 

 

Inšpektorát podľa § 13 ods. 1 zákona o IPKZ nariadil listom č. 1603-

7225/2013/Poj/370370104 zo dňa 13. 03. 2013 ústne pojednávanie vo veci vydania 

integrovaného povolenia prevádzkovateľovi pre prevádzku na deň 10. 04. 2013.  

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme ţiadosť prevádzkovateľa, 

vyjadrenia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpektorátu, 

uplatnené v konaní o vydanie integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho 

pojednávania boli oboznámené s podkladmi ţiadosti a počas pojednávania im bolo umoţnené 

do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, ţe 

svoje pripomienky a námietky môţu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a na 

neskôr uplatnené  pripomienky a námety Inšpektorát nebude prihliadať. 

 Na ústnom pojednávaní bola v súlade s § 13 ods. 3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona 

o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná moţnosť uplatniť svoje pripomienky, 

námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred 

vydaním rozhodnutia. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorá je uloţená v spise 

spolu s ďalšími podkladmi rozhodnutia. 
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Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá    

významný negatívny vplyv na ţivotné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý  orgán 

nebol poţiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu. 

 

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. 

 

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: ţiadosť 

spracovaná v zmysle poţiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a jej vykonávacích 

predpisov, projektová dokumentácia prevádzky,  súhlasy a rozhodnutia vydané orgánmi štátnej 

správy, rozhodnutia týkajúce sa umiestenia stavby, povolenia stavby, doklady preukazujúce 

vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená a k susedným pozemkom, 

kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, bloková schéma 

prevádzky a ďalšie potrebné dokumenty a písomnosti. 

 

Vzhľadom na charakter prevádzky neboli určené opatrenia na obmedzenie vysokého 

stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky.  

 

Emisné limity pre znečisťujúce látky unikajúce do ovzdušia v povolení neboli určené, 

nakoľko povoľovaná prevádzka nie je súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania, pre ktorý nie sú určené emisné limity. 

 

Emisné limity pre emisie do vôd v povolení neboli určené, pretoţe prevádzka nevypúšťa 

odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Limitné hodnoty pre vypúšťanie vôd 

z povrchového odtoku nepriamo do podzemných sa podľa  § 6 ods. 3 Nariadenia vlády 

č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových 

vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd  neurčujú. 

 

Emisné limity pre hluk neboli určené, nakoľko v konaní o vydanie integrovaného 

povolenia neboli príslušnými dotknutými orgánmi vznesené poţiadavky na meranie hluku na 

hranici areálu prevádzky. 

 

Maximálne mnoţstvá spotreby látok (motorovej nafty, olejov, úţitkovej vody, elektrickej 

energie a inertného materiálu sa neurčujú vzhľadom na to, ţe ich celková ročná spotreba je 

závislá od skutočného mnoţstva a druhov skládkovaných odpadov. 

 

Vykonávanie monitorovania zameraného na emisie skládkového plynu a na ochranu 

podzemných vôd v bodoch III.I.1. a III.I.2. tohto povolenia bolo určené podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a ochrany vôd. Pri určovaní 

ukazovateľov pozorovania vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovania kvality 

podzemných vôd Inšpektorát zohľadnil poţadované mnoţstvo ukladaných odpadov na skládku 

odpadov za rok, poţadované mnoţstvo druhov zneškodňovaných odpadov. 

 

Nakoľko referenčný dokument pre skládky odpadov nie je vydaný, pri porovnaní 

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) Inšpektorát vychádzal zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva  a v ich zmysle v tomto povolení 
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určil  podmienky na dosiahnutie splnenia ich poţiadaviek. Účelom podmienok je zabezpečiť 

prevenciu znečisťovania jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia.  

 

Skládka vyhovuje súčasným legislatívnym poţiadavkám vzhľadom na technickú 

vybavenosť, ktoré chránia geofaktory ţivotného prostredia pred negatívnymi vplyvmi 

zneškodňovaných odpadov a prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládkovaním. Ide najmä o umelú tesniacu bariéru – fóliu HDPE kombinovanú s minerálnym 

tesnením, ktoré bránia únikom priesakových vôd do podloţia a okolia skládky, opatrenia 

brániace vstupu cudzích povrchových vôd do telesa skládky, zachytávanie a odvádzanie 

priesakových vôd, hutnenie a  prekrývanie odpadu inertnými zeminami a sústavné 

monitorovanie skládky.    

 

Prírodné podmienky danej lokality nie sú priaznivé. Pod skládkou sú prítomné priepustné 

materiály s koeficientom priepustnosti 5.10
-4

 ÷ 5,5.10
-7

 m.s
-1

. Vybudovaná geologická bariéra 

vykazuje hodnoty kf = 1.10
-9

 m.s
-1

 a menšie, priemerná hodnota na vodorovných vrstvách je  

kf = 2,84.10
-11

 m.s
-1

 . Minerálne tesnenie je doplnené umelou tesniacou bariérou – fóliou 

HDPE hr. 1,5 mm. Priaznivé sú aj ostatné prírodné vlastnosti územia (neprítomnosť 

geodynamických  javov ohrozujúcich stabilitu skládky, morfológia územia, pozícia voči okoliu 

atď.). 

Skládka je vybavená všetkými nevyhnutnými objektmi podľa STN 83 8102 – 

Navrhovanie skládok, ktoré sú  vybudované v súlade so súčasnými poţiadavkami legislatívy. 

Pri prevádzkovaní skládky sa vyuţívajú všetky novozavedené postupy na optimálnu elimináciu 

negatívnych vplyvov skládky, počnúc váţením, evidenciou, kontrolou odpadu, jeho riadeným 

ukladaním, zhutňovaním, kropením,  prekrývaním. 

 

Súčasťou  povoľovania boli konania: 

v oblasti ochrany ovzdušia:  

 podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 5 zákona 

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší konanie o určení emisných limitov a všeobecných 

podmienok prevádzkovania 

 

v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

 podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1  písm. d)  

vodného zákona  konanie o povolení na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd 

 

v oblasti odpadov:  

 podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov 

 podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 7 ods. 1 písm. g) 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, konanie o udelení súhlasu na nakladanie s nebezpečnými  
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Doručuje sa: 

 

Účastníkom konania: 

1. Prevádzkovateľ: Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Neded č. 844,  

                          925 85 Neded 

2.  Obec Neded, Obecný úrad, 925 85 Neded č. 844 

3. SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám:  

(po nadobudnutí právoplatnosti): 

4. Obvodný úrad ţivotného prostredia Šaľa, Hlavná 42/12 A, 927 01 Šaľa 

           -  štátna vodná správa   

5.      -  štátna správa v odpadovom hospodárstve  

6.      -  štátna správa ochrany prírody a krajiny  

7.       -  štátna správa ochrany ovzdušia 

8.      -  štátna správa posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie  

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58,  

949 63 Nitra 
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