SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP

Nitra 10. 02. 2021

ROZHODNUTIE
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 ustanovení § 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 ustanovenia § 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“) a špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka tuhého komunálneho
odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 767, IČO: 34 144 587 zo dňa 31. 03. 2020, predloženej
Inšpekcii dňa 02. 04. 2020 a doplnenej dňa 04. 12. 2020, vo veci zmeny integrovaného
povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm.
b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 4. a bod 5., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona
o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného
povolenia na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia
1. časť“, podľa ustanovenia § 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“)

mení

a

dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013, zmenené
a doplnené rozhodnutiami:
• č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015
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• č. 6129-32180/2018/Rum/370370104/Z2 zo dňa 25. 09. 2018
(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“),

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:
Sídlo:
IČO:

Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
925 85 Neded č. 767
34 144 587

nasledovne:

1.

Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek h) vkladá odsek i) až m) znení:
„ i) v oblasti ochrany ovzdušia:
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – udeľuje súhlas na vydanie
rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu
vydania povolenia na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa,
SO-30 Rekultivácia 1. časť“,
j) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydáva súhlas
na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30
Rekultivácia 1. časť“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného
zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
k) v oblasti odpadov:
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 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“) – udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov,
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- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – udeľuje súhlas
na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
pre prevádzkovanú III. etapu 1. časť skládky odpadov,
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 97 ods. 1 písm. j) bod 1. zákona o odpadoch – udeľuje súhlas
na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej
následné monitorovanie pre I., II. a III. etapu skládky odpadov,
Inšpekcia určuje platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov, platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového
poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a platnosť súhlasu na
uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej
následné monitorovanie pre I., II. a III. etapu skládky odpadov na obdobie 5
rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/
370370104/Z4-SP zo dňa 10. 02. 2021;
l) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydáva
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „NEDED – Skládka
odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“,
m) v oblasti stavebného poriadku:
podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 66
stavebného zákona – vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „NEDED –
Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“ (projektovú
dokumentáciu vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o.,
Holíčska 13, 851 05 Bratislava, ASI reg. č. 3705*Z*A2, v termíne september 2020)
z dôvodu uzavretia a rekultivácie 1. časti II. etapy skládky odpadov „NEDED –
Skládka odpadov – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“
v rozsahu:
stavebného objektu:
SO-30 Rekultivácia 1. časť
prevádzkových súborov:
Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované.
Umiestnenie stavby:
katastrálne územie:
parcelné čísla:
účel stavby:
charakter stavby:

Neded
13063/15 (register „C“) – podľa LV č. 3166
inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby –
ostatné inžinierske stavby inak neuvedené
trvalá.
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Prevádzkovateľ (stavebník) má k pozemku vlastnícky vzťah.
Predmetom stavby je vykonanie čiastočného uzavretia a rekultivácie (1. časť)
povrchu telesa II. etapy skládky odpadov. Na navrhované riešenie bude nadväzovať
na uzatváracie a rekultivačné plochy III. etapy skládky.
Pred realizáciou uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa odstráni koruna
obvodovej hrádze skládky v hrúbke 0,5 m (po úroveň ukotvenia tesniacej fólie
a ochrannej geotextílie skládky) a na upravený a zhutnený povrch skládkového
telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov
v nasledovnom zložení:
- odplyňovacia vrstva – geokompozit z kombinácií vrstiev filtračná geotextília
150 g.m-2, drenážne rúrky pre odvádzanie skládkového plynu a separačná
geotextília 200 g.m-2,
- uzatváracia minerálna tesniaca vrstva – bentonitová tesniaca rohož
- umelá drenážna vrstva – geokompozit
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm
- vegetačný kryt – zatrávnenie
Obec Neded ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko listom zo dňa
31. 08. 2020 podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona,
ktorým súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „NEDED – Skládka
odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“ špeciálnym stavebným úradom.
Obec Neded vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom zo dňa 31. 08. 2020
podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii navrhovanej stavby
„NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov
na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo vyjadrenie č. OU-SA-OSZP2020/006736-2-Or. zo dňa 25. 05. 2020, podľa ktorého navrhovaná činnosť
„NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia“ nie je zaradená podľa
Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na ŽP do Zoznamu navrhovaných
činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie a preto
nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnotenie podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.“
2.

Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky,
3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch sa za text v znení:
„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“
vkladá text v znení:
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„D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14“
3.

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky
prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky sa za bod 1.14. vkladá nový bod 1.15.
v znení:
„1.15.

4.

V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa
prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný
ohlásiť Inšpektorátu zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti
prechodu práv a povinností.

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky
prevádzkovania, 8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa
za bod 8.1. vkladá nový bod 8.2. v znení:
„8.2. Na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov. II. etapa, SO-30
Rekultivácia 1. časť“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
I.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Všeobecné:
Stavebníkom stavby bude Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85
Neded č. 767, IČO: 34 144 587.
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní
(spracovateľ: Ing. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska
13, 851 05 Bratislava, ASI reg. č. 3705*Z*A2, arch. č. 22-DSR-2019/D1, v termíne
september 2020).
Inšpekcia v súlade s ustanovením § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa
od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa ustanovenia § 45 ods. 4
stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou
v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný
vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii
v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad
o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne
alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk alebo
sizpipknr@sizp.sk).
Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie
a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť
počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom
vykonania štátneho stavebného dohľadu.
Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve
dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác
a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum
stavebného povolenia.
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11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného
zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť
a
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia
a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí stavebník priebežnú fotodokumentáciu.
13. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby
nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne
vzťahy.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania
s odpadom vzniknutým počas výstavby.
17. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne
právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní).
18. V zmysle ustanovenia § 97 ods. 6 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ povinný
začať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 10. 02. 2021
s uzatváraním a rekultiváciou časti skládky „NEDED – Skládka TKO – skládka
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ stavbou „NEDED – Skládka odpadov,
II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“.
19. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
II.

20.

21.

22.

23.

Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých
orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany prírody a krajiny vydal záväzné stanovisko č. OU-SA-OSZP2020/008012-002 zo dňa 17. 12. 2020, v ktorom s vydaním stavebného povolenia
na príslušnú stavbu súhlasí s nasledovnými podmienkami:
– Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu vo
výkopoch, alebo iných stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom,
bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp.
objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypov žiadame tieto prezrieť
a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí.
– Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy
odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie
a CHKO Dunajské luhy, pracovisko Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka
789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel. 031 551 62 29).
– Za hranicami zastavaného územia (extravilán) sa výrub drevín rastúcich mimo
les (krovín a stromov) môže vykonať len na základe právoplatného a v čase
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia aj právne účinného
rozhodnutia povoľujúceho orgánu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti
o životné prostredie a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od
01.10. do 31.03. v kalendárnom roku).
– Pri realizácii prác nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov
a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody
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24.

25.

26.

27.

28.

5.

a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú
chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením,
zábradlím a pod.).
– U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 83 7010
a Arboristický štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné
pásmo stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene
drevín hrubšie ako 3 cm treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu.
Výkopové práce je preto potrebné vykonávať ručne spôsobom, aby nedošlo
k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – viď kap. 4.2.4 a 4.2.4.1 STN 83
7010:
4.2.4 Hĺbenie výkopov
Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo
výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne
a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú
prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom
sa rezné miesta zahladia a ošetria.
4.2.4.1 Ochranné opatrenia
V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne
vykonať vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri
stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho
korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť
okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov.
Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné
obdobie pred zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej
clony závisí od hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo
vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom
ostrým nožom sa odstránia všetky korene. Strana budúceho výkopu sa odební
priepustným debnením (drôteným pletivom, doskami a pod.). Dno koreňovej clony
sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň 40 cm vrstva koreňovej clony sa
vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom. Dbá sa na udržiavanie
primeranej vlhkosti koreňovej clony.
Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad:
– Na výrub existujúcich drevín rastúcich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa
vyžaduje súhlas (rozhodnutie) Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti
o životné prostredie (mimo zastavaného územia obce) v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5
zákona o ochrane prírody a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Ďalšie podmienky:
Dokončenú stavbu „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia
1. časť“ možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre
nakladanie s odpadmi sa text bodu 10. dopĺňa o text v znení:
„Skládkovanie odpadov pre III. etapu 1. časť je povolené na dobu 5 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4SP zo dňa 10. 02. 2021.“
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a tabuľka č. 1 sa dopĺňa o nasledovné druhy ostatných odpadov:
Kat. číslo
02 01 04
02 02 03
02 03 04
15 01 06
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 06 04
19 01 12
20 03 08

Názov odpadu
odpadové plasty okrem obalov
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
zmiešané obaly
drevo
sklo
plasty
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
drobný stavebný odpad

Kategória
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

a v tabuľke č. 1 sa ruší odpad:
Kat. číslo
19 07 03

6.

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre
nakladanie s odpadmi sa text bodu 12. ruší a nahrádza sa textom v znení:
„12.

7.

Názov odpadu
Kategória
priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená
O
v 19 07 02

Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním:
- kvapalné odpady,
- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne,
okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti,
- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako
konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov
a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení.“

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre
nakladanie s odpadmi sa text bodu 27. ruší a nahrádza sa textom v znení:
„27.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou
D1 a D15 a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na
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zneškodňovania odpadov, uvedené v konaniach v bode k) vo výrokovej časti
povolenia, sa udeľujú na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia
č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 10. 02. 2021. Platnosť
týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby
nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie
súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu
doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov zmenou integrovaného
povolenia.“
8.

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre
nakladanie s odpadmi sa za bod 27. vkladajú nové body 28. až 32. v znení:
„28.

Vo vyhradených plochách v areáli skládky odpadov je povolené skladovanie
inertných odpadov činnosťou D15 – Skladovanie pred použitím niektorej
z činností D1 až D14 na dobu 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 10. 02. 2021,
zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 3 tohto
povolenia.
Tabuľka č. 3
Kat. číslo
Názov odpadu
Kategória
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
O
10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov
uvedeného v 10 01 04
17 01 01 betón
O
17 01 02 tehly
O
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
O
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu
O
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
O
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
O
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05
O
07
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
O
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
O
20 02 02 zemina a kamenivo
O
20 03 08 drobný stavebný odpad
O

29.

Odpady dočasne skladované činnosťou D15 – Skladovanie pred použitím
niektorej z činností D1 až D14 budú skladované na vyhradenej ploche na
parcele č. 13063/5 k.ú. Neded, umiestnenej v oplotenom areáli skládky
odpadov.
Odpady budú postupne podľa potreby odoberané a použité na tejto skládke
„NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný“ v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.
z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.
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31.

32.

9.

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na
prevádzkovanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia
týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa znenie bodu
8. ruší a nahrádza sa textom v bodoch 8.1. a 8.2. v znení:
„8.1.

8.2.

10.

v znení neskorších predpisov na stavebné práce, sanačné práce, rekonštrukčné
práce, zásypové práce alebo na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu.
Potreba využitia odpadov uvedených v tabuľke č. 3 vzniká v rôznom čase
počas prevádzky skládky a v prípade skladovania výkopovej zeminy na
rekultiváciu bude táto použitá na stavebné práce súvisiace s rekultiváciou
skládky až po ukončení zavážania skládky odpadov alebo jej časti.
Odpady prijímané do zariadenia, v ktorom sa bude s nimi nakladať činnosťou
D15, budú po odvážení zvlášť evidované a každoročne oznamované
na samostatnom tlačive Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním s kódom
nakladania D15.“

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol
technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku
vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne
kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou
medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly.
Prevádzkovateľ je povinný vykonať:
a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)
 pred ich uvedením do prevádzky
 nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne
nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky
s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok
 nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne
nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru
každých 20 rokov od vykonania prvej skúšky
 po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok
b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží
 pred ich uvedením do prevádzky,
 po ich rekonštrukcii alebo oprave,
 pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.“

Vo výrokovej časti povolenia v časti III. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na
prevádzkovanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia
týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa za bod 17. vkladá
nový bod 18. v znení:
„18.

Po uzatvorení a rekultivácii skládky odpadov, alebo jej časti, udržiavať trávny
porast pravidelným kosením tak, aby nedošlo k následnej prirodzenej sukcesii
na uzatvorených a rekultivovaných plochách skládky odpadov.“
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11.

Vo výrokovej časti povolenia 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 v podmienke 7.1. text
v znení „do 31. mája“ ruší a nahrádza sa textom v znení „do 28. februára“.

12.

Vo výrokovej časti povolenia 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 text bodu 7.8. ruší
a nahrádza sa novým bodom 7.8. a za bod 7.8. sa vkladá bod 7.9. v znení:
„7.8.

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie
všetkých opatrení, pre ktoré je v povolení určený termín ich splnenia.

7.9.

Prevádzkovateľ je povinný predkladať Inšpekcii údaje o výsledku kontrol
v prevádzke vykonávaných ostatnými orgánmi štátnej správy odpadového
hospodárstva do 10 dní od ukončenia takejto kontroly.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného
rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31. 05. 2013 v znení neskorších
zmien a doplnení 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 m e n e n é.

Odôvodnenie
Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 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 ustanovenia § 32 ods. 1
písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 ods. 1
stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka tuhého komunálneho
odpad N-14, a.s., 925 85 Neded č. 767, IČO: 34 144 587 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo
dňa 31. 03. 2020, doručenej Inšpekcii dňa 02. 04. 2020 a doplnenej dňa 04. 12. 2020 a na
základe konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b)
bod 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 4. a 5., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ
v súčinnosti s ustanovením § 62 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 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 povolenia
na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia
1. časť“.
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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.
Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní
predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné, neobsahuje všetky
potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto vyzvala prevádzkovateľa listom č. 547613233/2020/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 04. 05. 2020 o doplnenie podania v lehote do 3
mesiacov odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutím
č. 5476-13235/2020/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 04. 05. 2020 konanie prerušila.
Prevádzkovateľ doplnil časť podania dňa 31. 07. 2020 a požiadal Inšpekciu listom doručeným
dňa 05. 08. 2020 o predĺženie termínu na doplnenie podania o ďalších 60 dní, čomu Inšpekcia
vyhovela a listom č. 5476-25307/2020/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 06. 08. 2020 predĺžila
lehotu na odstránenie chýbajúcich nedostatkov podania o požadovaných 60 dní, do termínu
06. 10. 2020. Podanie bolo čiastočne doplnené dňa 21. 09. 2020, ale z dôvodu časovej
náročnosti vypracovania zvyšných požadovaných dokumentov prevádzkovateľ opätovne
požiadal Inšpekciu listom zo dňa 02. 10. 2020 o predĺženie termínu na doplnenie podania
o ďalších 60 dní, čomu Inšpekcia opätovne vyhovela a listom č. 547632792/2020/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 05. 10. 2020 predĺžila lehotu na odstránenie
nedostatkov podania o požadovaných 60 dní, do termínu 06. 12. 2020. V stanovenej lehote
prevádzkovateľ podanie doplnil dňa 04. 12. 2020.
Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil
Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „NEDED –
Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“, stručné zhrnutie údajov žiadosti,
výpis z obchodného registra, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých
je stavba umiestnená, kópiu z katastrálnej mapy, čestné prehlásenia prevádzkovateľa,
súhlasné záväzné stanovisko Obce Neded k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov, nákladovú položku stavby a
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.
Obec Neded ako príslušný stavebný úrad vydala záväzné stanovisko listom zo dňa
31. 08. 2020 podľa ustanovenia § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorým súhlasí
s vydaním stavebného povolenia na stavbu „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30
Rekultivácia 1. časť“ špeciálnym stavebným úradom.
Obec Neded vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom zo dňa 31. 08. 2020
podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov k projektovej dokumentácii navrhovanej stavby „NEDED – Skládka
odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na
životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie vydalo vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2020/006736-2-Or. zo dňa
25. 05. 2020, podľa ktorého navrhovaná činnosť „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa,
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SO-30 Rekultivácia“ nie je zaradená podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov na
ŽP do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné
prostredie a preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnotenie podľa zákona
o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie,
a preto Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a) zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 5476-41712/2020/Rum/370370104/Z4-SP zo dňa 14. 12. 2020 prevádzkovateľa, účastníkov
konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného
povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho
zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia.
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. 5 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 ustanovení § 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
ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa ustanovenia §
33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ
Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ
upustila od:
- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ,
- 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
ustanovenia § 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 ustanovenia § 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 ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ.
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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 ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a)
zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre
predmetnú prevádzku dotknutý orgán – Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
prostredie:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
a krajiny, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2020/008012-002 zo dňa 17. 12. 2020, Inšpekcii
doručené dňa 17. 12. 2020 záväzné stanovisko, v ktorom s vydaním stavebného povolenia na
príslušnú stavbu súhlasí s nasledovnými podmienkami:
- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu vo výkopoch, alebo
iných stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného
úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových
rýh alebo zásypov žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné
miesto v okolí.
- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať
odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské
luhy, pracovisko Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
(tel. 031 551 62 29).
- Za hranicami zastavaného územia (extravilán) sa výrub drevín rastúcich mimo les
(krovín a stromov) môže vykonať len na základe právoplatného a v čase nadobudnutia
právoplatnosti stavebného povolenia aj právne účinného rozhodnutia povoľujúceho
orgánu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie a to
v mimovegetačnom a mimohniezdnom období (od 01.10. do 31.03. v kalendárnom
roku).
- Pri realizácii prác nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov)
rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny
nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením
alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).
- U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 83 7010 a Arboristický
štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti 2.). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m
od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba
ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné
vykonávať ručne spôsobom, aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín –
viď kap. 4.2.4 a 4.2.4.1 STN 83 7010:
4.2.4
Hĺbenie výkopov
Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných
prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť
bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie
ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia
a ošetria.
4.2.4.1 Ochranné opatrenia
V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne vykonať
vyrovnávací rez koruny. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných
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úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je
vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné
ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov.
Ak strom rastie v nespevnenom teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie
pred zamýšľaným výkopom vybudovať koreňová clona. Hĺbka koreňovej clony závisí od
hĺbky prekorenenia, nesmie však presiahnuť 1,5 m až 2,0 m. Vo vzdialenosti 30 cm pred
plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda a rezom ostrým nožom sa odstránia všetky
korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením (drôteným pletivom,
doskami a pod.). Dno koreňovej clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou, vrchná aspoň
40 cm vrstva koreňovej clony sa vyplní odkopanou zeminou zmiešanou s kompostom.
Dbá sa na udržiavanie primeranej vlhkosti koreňovej clony.
Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad:
- Na výrub existujúcich drevín rastúcich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje
súhlas (rozhodnutie) Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie
(mimo zastavaného územia obce) v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona o ochrane prírody
a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Stanovisko Inšpekcie:
Inšpekcia zapracovala uvedené námietky do podmienok integrovaného povolenia v časti
III.A.8.2.II.20.-27.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva, vydal listom č. OU-SA-OSZP-2020/007986-002 zo dňa 22. 12. 2020, Inšpekcii
doručené elektronicky dňa 22. 12. 2020 záväzné stanovisko, v ktorom k vydaniu zmeny
integrovaného povolenia nemá žiadne pripomienky.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vydal
listom č. OU-SA-OSZP-2020/007986-002 zo dňa 22. 12. 2020, Inšpekcii doručené
elektronicky dňa 22. 12. 2020 záväzné stanovisko, v ktorom k vydaniu stavebného povolenia
na stavbu „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“ z hľadiska
ochrany vodných pomerov nemá žiadne pripomienky
Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na
uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“
a súvisiacich súhlasov v prevádzke „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad,
ktorý nie je nebezpečný“ v súvislosti s plánovaným uzatvorením a rekultiváciou jej II. etapy
1. časti skládky odpadov; udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti,
vykonanie jej rekultivácie a následné monitorovanie pre I., II. a III. etapu skládky odpadov,
ako aj úprava a aktualizácia vybraných podmienok integrovaného povolenia v súvislosti so
žiadosťou o doplnenie činnosti D15, týkajúcich sa druhov skladovaných odpadov, časového
obdobia, miesta ich skladovania a následného použitia, doplnenie a aktualizácia zoznamu
odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním a zosúladenie vybraných podmienok
integrovaného povolenia s platnou legislatívou.
Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie:
v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie

strana 16/18 rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP

rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania
povolenia na uskutočnenie stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30
Rekultivácia 1. časť“ v prevádzke „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpečný“,
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie
stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30 Rekultivácia 1. časť“, na ktorú
nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav
povrchových a podzemných vôd,
v oblasti odpadov
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie
prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na uzavretie
skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
pre I., II. a III. etapu skládky odpadov,
v oblasti ochrany prírody a krajiny
- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 9
ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu
stavebného povolenia na stavbu „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa, SO-30
Rekultivácia 1. časť“,
v oblasti stavebného poriadku
- podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 66
stavebného zákona – konanie o povolení stavby „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa,
SO-30 Rekultivácia 1. časť“.
Pri určovaní podmienok stavebného povolenia boli zohľadnené pripomienky a námietky
vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené v rámci
povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami dotknutého orgánu Inšpekcia uviedla
vo výrokovej časti povolenia.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je
vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané
povolenie stavby, sú uložené v spise.
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 preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady
rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej
technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré

strana 17/18 rozhodnutia č. 2621-3963/2021/Rum/370370104/Z4-SP

boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia
predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila,
že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani
životné prostredie a usúdila, 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 osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou
integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať
odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska
dolina 7, 949 01 Nitra 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.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1.
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 767
2.
Obec Neded, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
Vlastníkovi susedných pozemkov:
3.
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 767
Projektantovi stavby:
4.
Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
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Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)
5.
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- štátna vodná správa
6.
- štátna správa odpadového hospodárstva
7.
- štátna správa ochrany prírody a krajiny
8.
Obec Neded, ochrana ovzdušia, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
9.
Obec Neded, stavebný úrad, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,
949 11 Nitra

