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R O Z H O D N U T I E 
 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.                           

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe 

žiadosti prevádzkovateľa Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded   

č. 844,  IČO:  34 144 587, zo dňa 20. 06. 2018, podanej Inšpekcii dňa 26. 06. 2018 vo veci 

zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4. 

zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom 

konaní“)  

 

 

 m e n í    a    d o p ĺ ň a    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

 

 

vydané rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 06. 2013 zmenené a doplnené rozhodnutím: 

• č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015 

 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:    

 

 

„NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ 

(ďalej len „prevádzka“), 
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:  

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,  ktoré prijímajú viac ako 10 t 

odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov. 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:   Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s. 

Sídlo:    925 85 Neded č. 844 

IČO:     34 144 587 

 

nasledovne: 

 

 

1. Vo výrokovej časti povolenia sa názov prevádzky v úvodnej časti: 

 

„„NEDED – skládka TKO“ 

lokalita „Csóványos“ okres Šaľa“ 

 

mení na názov prevádzky v znení: 

 

 

„„NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ 

lokalita „Csóványos“ okres Šaľa“ 

 

2. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek g) vkladá nový odsek h) v znení: 

 

„h) v oblasti odpadov: 

- podľa  §  3 ods.  3  písm.  c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – Inšpekcia udeľuje 

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti 

s kolaudáciou stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. etapa – 1. časť“, 

 

- podľa §  3 ods.  3  písm.  c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) 

bod 1. zákona o odpadoch – Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (dokument Prevádzkový 

poriadok, vypracoval: Tibor Kéri, 2018) v súvislosti s kolaudáciou stavby „NEDED 

– Skládka odpadov, III. etapa – 1. časť“, 

 

Súhlasy budú platné dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia na užívanie stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. etapa –          

1. časť 
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Inšpekcia určuje platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia                         

na zneškodňovanie odpadov a platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov na obdobie 5 rokov                 

od právoplatnosti rozhodnutia č. 6129-32180/2018/Rum/370370104/Z2 zo dňa   

25. 09. 2018“.“ 

 

3. Vo výrokovej časti povolenia sa v časti II. Údaje o prevádzke, celá časť A. Zaradenie 

prevádzky ruší a nahrádza textom v znení: 

  

„A. Zaradenie prevádzky 

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti 

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

k zákonu o IPKZ pod bodom:  

 5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú 

celkovú kapacitu presahujúce 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov. 

 

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia 

 Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia. 

 

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch 

 Prevádzka je zaradená podľa § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní 

odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti do triedy:  

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

 

 Prevádzka je podľa prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou:  

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. 

 

Prevádzkovateľ nie je povinný predložiť Inšpekcii na schválenie východiskovú správu 

podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ z dôvodu preukázania jej nepotrebnosti na základe 

predloženia „Záznamu o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy“ 

vypracovanom v súlade s prílohou č. 1 Vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o IPKZ.“ 

 

4. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky          

sa text v znení: 

 

„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.“ 

 

dopĺňa o text v znení: 
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„V súvislosti s kolaudáciou stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. Etapa – 1. časť“ boli 

Geometrickým plánom  č. 18-05/2018 zo dňa 28. 05. 2018 vyčlenené nové parcely            

č. 13063/16, 13063/17 z pôvodnej parcely č. 13063/5 a 13063/14 zapísané na LV               

č. 3166.“ 

 

5. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa pred prvý 

odsek v znení: 

 

„Prevádzka je členená na stavebné objekty:“ 

 

vkladá nový text v znení: 

 

„Kapacita riadenej skládky:  220 000 m3 

 Z toho I. a II. etapa:   56 000 m3 a 82 400 m3 

 Z toho III. etapa – 1. časť:  39 000 m3“ 

 

6. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa za časť v znení: 

 

„II. etapa: 

 SO – 01 Príprava územia  

 SO – 02 Skládkovacie plochy 

 SO – 03 Drenáž 

 SO – 04 Odplynenie  

 SO – 30 Rekultivácia 

Stavba neobsahuje technologickú časť. 

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

  

vkladá nová časť v znení: 

 

„III. etapa – 1. časť: 

SO-01  Príprava územia  

SO-02  Skládkovacie plochy 

SO-03  Drenážny systém 

SO-04  Odplynenie 

SO-05 Akumulačná nádrž“ 

 

7. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa pred časť 

s textom v znení: 

 

„Vstupy do prevádzky:“ 

 

vkladá nová časť s textom: 
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„V súvislosti s realizáciou stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“         

je novým objektom akumulačná nádrž AN, ktorá je riešená ako otvorená 

železobetónová nádrž o obdĺžnikovým pôdorysom, čiastočne zapustená pod terén – 

koruna obvodovej steny je 1 100 mm nad terénom, základová škára 1 500 mm pod 

terénom. Vlastná nádrž pozostáva z troch oddelených sekcií, každá so svetlými 

pôdorysnými rozmermi 13 000 x 7 000 mm a svetlou výškou steny 2 100 mm. Hrúbka 

dna a stien je 400 mm, pričom dno každej sekcie je vyspádované k priehlbni v rohu 

spádovým betónom hrúbky 100-200 mm. Základová doska AN je uložená                           

na podkladovom betóne hrúbky 100 mm. Po celom obvode nádrže je osadená betónová 

dlažba z trávnic TBM 2-50, ukladaná do pieskového podsypu hrúbky 100 mm. 

Plnenie akumulačnej nádrže, súvisiace s prečerpávaním z drenážnych šácht, je riadené 

ručne podľa pokynov prevádzkovateľa tak, aby maximálna hladina v nádrži bola 

v úrovni 300 mm pod korunou obvodovej steny. Využiteľný objem 1 sekcie AN je 150 

m3, spolu pre všetky tri sekcie AN je 450 m3.“ 

 

8. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa prvá veta 

v časti „Opis monitoringu:“ mení nasledovne: 

 

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

kvapaliny v záchytnej nádrži priesakových kvapalín – akumulačnej nádrži AN2 a AN.“ 

 

9. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa za text v časti 

„Opis monitoringu:“ v znení: 

 

„Na odvádzanie a pozorovanie tvorby a zloženia skládkového plynu je vybudovaný 

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

– 2. kazeta  – OŠ3 až OŠ8“ 

 

dopĺňa text v znení: 

 

„– 3. kazeta – odplyňovacie šachty budú budované priebežne v súvislosti                       

so zanášaním a ukladaním odpadu.“ 

 

10. V povolení v časti II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v časti „Opis 

monitoringu:“ veta v znení „Zároveň sa 2 x ročne kontroluje tesnosť fólie.“ ruší v celom 

rozsahu. 

 

11. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,              

1. Všeobecné podmienky sa text bodu 1.6. ruší a nahrádza textom v znení: 

 

„1.6. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa schváleného 

prevádzkového poriadku. Pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku                

je prevádzkovateľ povinný predložiť Inšpekcii návrh aktualizovaného 
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prevádzkového poriadku skládky odpadov a podať žiadosť o zmenu podmienok 

tohto povolenia. Prevádzkový poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto 

povolením a so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového 

hospodárstva.“ 

 

12. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,             

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa text bodu 2.3. ruší a nahrádza textom 

v znení: 

 

„2.3. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov v súlade so schváleným 

prevádzkovým poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní skládky je povinný 

prevádzkový poriadok aktualizovať.“ 

 

13. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,              

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa znenie textu v bode 2.12. ruší a nahrádza 

textom v znení: 

 

„2.12. Priesakovú kvapalinu zo zberných nádrží priesakovej kvapaliny o objeme 

20 m3 sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie 

priestory kazety 2. etapy a priesakovú kvapalinu z akumulačnej nádrže 

o objeme 450 m3 sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom               

na skládkovacie priestory kazety pre 3. etapu, za účelom zabránenia prašnosti 

a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia 

uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov; 

priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať 

do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.“ 

  

14. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,            

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa text bodu 2.19. ruší a nahrádza sa textom 

v znení: 

 

„2.19. Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu a detekciu netesností trvalo 

zabudovaným geoelektrickým systémom v kazete III. etapy: 

- po uložení štrkovej podložnej vrstvy, pred zahájením navážania 

(možnosť porušenia izolačnej fólie použitými mechanizmami) 

- po uložení cca 2 m vrstvy zhutneného skládkového materiálu (možnosť 

porušenia izolačnej fólie váhou materiálu a hutniacimi strojmi) 

- pravidelne ročne po dobu 5 rokov, alebo do navozenia viac ako 5 m 

skládkového materiálu.“ 

 

15. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,              

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania sa za bod 2.21. vkladá nový bod 2.22. 

v znení: 

 

„2.22. Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie 

postupne dobudovávať vertikálne odplyňovacie šachty na odvádzanie 
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a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov z III. etapy – 1. časti 

skládky odpadov.“ 

 

16. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,             

6. Technicko-prevádzkové podmienky sa znenie bodu 6.2. ruší a nahrádza textom 

v znení: 

 

„6.2. Priesaková kvapalina z vybudovaného skládkovacieho priestoru II. kazety    

sa musí odvádzať do zberných nádrží priesakovej kvapaliny o objeme             

2 x 20 m3. Priesaková kvapalina z vybudovaného skládkovacieho priestoru 

III. kazety sa musí odvádzať do akumulačnej nádrže (AN) priesakovej 

kvapaliny o objeme 3 x 150 m3, celkový objem 450 m3. Ich akumulácia 

v skládkovacích priestoroch  na ukladanie odpadu nie je povolená.“ 

 

17. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa bod č. 2. mení na text v znení: 

 

„2. Odpad sa povoľuje vysypať do skládkovacích priestorov II. a III. kazety až po jeho 

prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky.“ 

 

18. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa v bode č. 7. slovo „Hlásenie“ nahrádza výrazom „Ohlásenie“. Ostatné 

znenie textu zostáva v platnosti. 

 

19. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa text bodu 10. ruší a nahrádza sa textom v znení: 

 

„V zariadení na zneškodňovanie odpadov je  povolené skládkovanie odpadov zaradených 

podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje 

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

 

20. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa za bod 10. vkladajú nové body 10.1. a 10.2. v znení: 

 

„10.1. Pri odpadoch kat. č. 03 01 01, 03 03 01, 10 01 03 je potrebné, aby súčasťou 

evidencie príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo 

posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad 

zneškodniť skládkovaním. 

 

10.2. Odpad kat. č. 19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd         

je možné prijať na skládku len v prípade predloženého protokolu z analýzy 

tohto kalu, ktorý preukáže prekročenie limitných hodnôt koncentrácie 

rizikových látok v čistiarenskom kale podľa prílohy č. 2 k zákonu                 

č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kolu a dnových sedimentov         

do pôdy. V prípade, ak nebudú limitné hodnoty koncentrácie rizikových 
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látok v čistiarenskom kale prekročené, je vhodné využiť tento kal do pôdy 

alebo kompostu.“ 

 

21. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa v bode 11. za poslednú vetu dopĺňa text v znení: 

 

„V III. etape – 1. časti je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia projektovanej 

kapacity III. etapy – 1. časti t.j. 39 000 m3, do výšky uloženého odpadu podľa projektovej 

dokumentácie stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“ na uzavretie       

a rekultiváciu skládky odpadov, vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom,  Deponia 

Systém, s.r.o. Bratislava, v termíne autust/2014, arch. č. 24-DSP-2014.“ 

 

22. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa znenie bodu 15. ruší a nahrádza textom v znení: 

 

„15. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú najmä odpady, 

zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,          

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedené v tabuľke č. 2 tohto povolenia.“ 

 

23. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa znenie bodu 18. ruší a nahrádza textom v znení: 

 

„18. Prevádzkovateľ je povinný  nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade                     

so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.“ 

 

24. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie 

s odpadmi sa znenie bodu 27. ruší a nahrádza textom v znení: 

 

„27. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 

(prevádzkovanie časti II. etapy a III. etapy – 1. časti skládky) a súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (vypracovaný 

v roku 2018) uvedené v konaniach v bode h) sú udelené na obdobie 5 rokov        

od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 6129-32180/2018/Rum/370370104/Z2 

zo dňa 25. 09. 2018. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, 

ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce 

na vydanie súhlasov a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 

tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.“ 

 

25. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať                        

do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa v bode 1.1. posledná 

veta v znení: 

 

„Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH4, CO2, O2, H2S) sa musí vykonávať               

z každej monitorovacej sondy (odplyňovacej studne) kazety na ukladanie odpadu        

(v II. etape z OŠ3 až OŠ8), v ktorej sú zachytávané skládkové  plyny.“  
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nahrádza textom v znení: 

 

„Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH4, CO2, O2, H2S) sa musí vykonávať           

zo všetkých monitorovacích sond (odplyňovacie studne) kazety na ukladanie odpadu 

(v II. etape z OŠ3 až OŠ8; v III. etape – 1. časti postupne dobudovávanými 

odplyňovacími studňami), v ktorých sú zachytávané skládkové  plyny.“ 

 

26. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať                        

do informačného systému, 7. Podávanie správ sa znenie bodu 7.1. ruší v celom 

rozsahu a nahrádza sa textom v znení: 

 

„7.1.  Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje 

a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. 

o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne 

oznamovať do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok v písomnej alebo 

elektronickej forme do Národného registra znečisťovania.“ 

 

27. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať                       

do informačného systému, 7. Podávanie správ sa znenie bodu 7.4. ruší v celom 

rozsahu a nahrádza sa textom v znení: 

 

„7.4.  Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, 

predkladať Inšpekcii Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca 

odpadu a ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov) a Evidenčný 

list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov). 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním musí uchovávať v elektronickej 

podobe alebo v písomnej podobe päť rokov, Evidenčný list skládky odpadov musí 

uchovávať v elektronickej alebo v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky 

a 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.“ 

 

28. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať                        

do informačného systému, 7. Podávanie správ sa za bod 7.6. vkladajú nové body 7.7. 

a 7.8. v znení: 

 

„7.7. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli 

vydané  podľa zákona o odpadoch, na svojom webovom sídle. 

 

7.8. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecných záväzných právnych predpisov 

odpadového hospodárstva doručiť každoročne do 15. februára kalendárneho 

roka Inšpekcii ním podaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom 



strana 10 zo 14 rozhodnutia č. 6129-32180/2018/Rum/370370104/Z2 

  

sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý 

dokladuje pohyb na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.“ 

 

29. V povolení v časti III. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia 

činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho 

uvedenie do uspokojivého stavu sa za bod 4. vkladajú nové body 5. až 7. v znení: 

 

„5. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo 

dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti 

rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod 

zákona o IPKZ požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej 

časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona 

o IPKZ. 

 

6. Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť skládku odpadov alebo jej časť alebo vykonať 

jej rekultiváciu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v povolení vydanom      

na základe žiadosti o udelenie súhlasu podľa predchádzajúceho bodu 5. tohto 

rozhodnutia; túto lehotu nie je možné predĺžiť. 

 

7. Prevádzkovateľ je povinný v lehote troch mesiacov odo dňa uzavretia skládky 

odpadov alebo jej časti alebo jej rekultivácie podať Inšpekcii návrh na kolaudáciu 

stavby.“ 

 

30. V celom integrovanom povolení sa text „nebezpečné látky, resp. škodlivé látky“        

(vo všetkých gramatických tvaroch) v súvislosti so  zákonom  č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

nahrádza novým znením „znečisťujúce látky“, okrem podmienok v časti                       

III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi. 

 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013 a zmeny                        

č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015 pre prevádzku „NEDED – 

Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ a ostatné jeho 

podmienky    z o s t á v a j ú    n e z n e m e n é. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

 Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona  

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, 

na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.,      

925 85 Neded č. 844, IČO: 34 144 587 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 20. 06. 2018, 
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doručenej Inšpekcii dňa 26. 06. 2018 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) 

bod 1. a bod 4. zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované 

povolenie pre prevádzku „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad,           

ktorý nie je nebezpečný“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania súhlasu         

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenia súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre skládku „NEDED – 

Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ v súvislosti s kolaudáciu 

stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“. 

 Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje 

podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a 

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha 

spoplatneniu podľa tohto zákona. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii  

stručné zhrnutie údajov, aktualizovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov a Záznam o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy. 

 

 Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní 

predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné 

doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom 

č. 6129-22288/2018/Rum/370370104/Z2 zo dňa 02. 07. 2018 prevádzkovateľa, účastníka 

konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 

a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.  

 

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia 

ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje            

na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho 

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada 

o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde      

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania 

budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože 

žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho 

pojednávania. 

 

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

- vydanie povolenia pre nové prevádzky, 

- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu, 

- vydanie  alebo zmenu  povolenia pre  prevádzky,  pri ktorých sa navrhuje uplatňovať  

§ 21 ods. 7 zákona o IPKZ, 

- zmenu  povolenia  alebo  podmienok  povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. 

a) až e) zákona o IPKZ 

 Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od: 

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, 
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- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného 

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa 

§ 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, 

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy 

dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej 

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 

najmenej 30 dní  podľa § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom 

webovom sídle  a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom 

podľa § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ, 

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

nebolo zaslané stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. 

 

 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre skládku „NEDED – Skládka TKO – skládka 

odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ v súvislosti s kolaudáciu stavby „NEDED – 

Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“. 

 Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi rozhodnutím č. 274-11560/2015/Sza/370370104/ 

Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015 v časti C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím 

najlepších dostupných techník bod 4. podmienku, v ktorej zaviazala prevádzkovateľa, aby       

ku konaniu o povolení užívania stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ 

predložil východiskovú správu vypracovanú v súlade s § 8 zákona o IPKZ alebo preukázal,      

že                  pri vykonávaní svojej činnosti v prevádzke, kde dochádza k používaniu 

nebezpečných látok   vo forme pohonných hmôt v používaných dopravných prostriedkoch, 

nemôže dôjsť k takej kontaminácii pôdy alebo podzemných vôd, ktoré by predstavovali 

významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a z uvedeného dôvodu nebude 

potrebné východiskovú správu vypracovať a predložiť  Inšpekcii na schválenie. 

 Prevádzkovateľ predložil na nariadenom ústnom pojednávaní, ktoré sa týkalo 

kolaudačného konania o uvedení stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“      

do užívania Záznam o preukázaní nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy                

pre prevádzku „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný“, vypracovaný v júli 2018. Záznam vypracoval Ing. Bohuslav Katreníčk, 

DEPONIA SYSTEM s.r.o. v súlade s § 3 Vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o IPKZ. Záznamom bolo preukázané, že nie je potrebné východiskovú správu vypracovať 

a predložiť na schválenie Inšpekcii. 
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 Inšpekcia upravila a doplnila podmienky integrovaného povolenia v súvislosti 

s aktualizáciou všeobecne záväzných právnych predpisov, v súvislosti so zapracovaním 

podmienok týkajúcich sa kolaudovanej stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa –           

1. časť“ a povinnosti prevádzkovateľa týkajúcej sa kontroly tesnosti a detekcii netesnosti trvalo 

zabudovaným geoelektrickým systémom. Ostatné podmienky monitorovania pre III. etapu –    

1. časť skládky odpadov zostávajú totožné s podmienkami určenými v integrovanom povolení 

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

evidovať a poskytovať do informačného systému pre celú prevádzku „NEDED – Skládka TKO 

– skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“.  

 

 Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie: 

v oblasti odpadov 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a)  zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov, v súvislosti s kolaudáciou stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa –      

1. časť“, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod      

1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou stavby „NEDED – 

Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“. 

 

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný 

negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol 

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila 

opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  

 

 Inšpekcia dala listom č. 6129-31567/2018/Rum/370370104/Z2 zo dňa 20. 09. 2018 

všetkým účastníkom konania poslednú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia 

i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia 

písomnosti podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní.  

V určenej lehote účastníci konania nezaslali svoje vyjadrenia.  

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela 

k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch 

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe 

preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu 

a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane 

obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie 

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 

o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 
 
 

 
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať                        

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 

01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi konania.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Katarína Pillajová 

               vedúca stáleho pracoviska  

 
 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1.    Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844  

2. Obec Neded, Hlavná č. 844, 925 85 Neded 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 


