
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Legionárska 5, 012 05  Žilina 

 

Číslo: 9657/77/2021-45551/2021/770860108/Z11      V Žiline, dňa 30. 11. 2021 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 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 NR SR 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 konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, písm. c) bod 4 

zákona o IPKZ, podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a), a e) bod 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe konania vykonaného zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom 

konaní“)   

 

mení a dopĺňa  

 

i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e  
 

 

č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke  

 

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, 

pre prevádzkovateľa  

 

WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, 

IČO: 36 435 694,  

 

v znení neskorších zmien č. 33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011, č. 4455-

11367/2012/Chy/770860108-Z2, zo dňa 19.04.2012, č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-

SP2, zo dňa 02.12.2013, č. 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4, zo dňa 06.08.2014, č. 4987-

29111/2016/Chy/770860108/Z5-SP, zo dňa 29.09.2016, č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, 

zo dňa 19.12.2016, č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017, č. 6413-

28480/2019/Chy/770860108/Z8, zo dňa 01.08.2019 a č. 6083/77/2020-28039/2020/770860108/ 

Z8-SP, zo dňa 31.08.2020 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto: 
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1.) 

V časti: 

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - 

Semeteš“ je: 

(strana 12/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

dopĺňa: 

 

Súčasťou integrovaného povolenia je: 

a) v oblasti odpadového hospodárstva: 

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 

odpadov Turzovka – Semeteš“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v 

nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), 

- súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. e) bod 

1. zákona o odpadoch.   

 

b) Prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. 

b) zákona o IPKZ. 

 

 

Inšpekcia vydáva súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 

ods.1 písmeno a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 

358, 023 57 Podvysoká, IČO: 36 435 694. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti 

alebo k rozšíreniu prevádzky, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity 2. kazety 

86 200 m3. 

 

 

Inšpekcia schvaľuje podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 

písmeno e) zákona o odpadoch prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

„Prevádzkový poriadok Skládka odpadov Turzovka – Semeteš, 2. kazeta“, zo dňa 

23.07.2021. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný pokiaľ nedôjde k podstatnej 

zmene charakteru alebo činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky. 

 

 

2.) 

V časti: 

I. Údaje o prevádzke 

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

v prevádzke : 

1. Opis prevádzky 

 

V odseku 

Členenie prevádzky: 

(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

4/9 rozhodnutia č. 6413-28480/2019/Chy/770860108/Z8, zo dňa 01.08.2019) 
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mení a riadok l) takto: 

 

Členenie prevádzky: 

riadok: 

l) monitorovanie drenážnych vôd spod telesa skládky odpadov – sa nevykonáva,  

 

 

3.) 
V časti: 

A Podmienky prevádzkovania 
1. Všeobecné podmienky: 

(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

5/9 rozhodnutia č. 6413-28480/2019/Chy/770860108/Z8, zo dňa 01.08.2019) 

 

 

mení podmienku č. A.1.5.1. takto: 

 

A.1.5.1.Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa aktuálne schváleného 

prevádzkového poriadku skládky odpadov „Prevádzkový poriadok zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2. kazeta“ zo dňa 

23.07.2021. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný pokiaľ nedôjde 

k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti alebo k rozšíreniu prevádzky . 

 

4.) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie 

(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

6/26 rozhodnutia č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016) 

 

 

mení podmienku A.3.4., takto: 

 

A.3.4. Na skládke odpadov je zakázané zneškodňovať: 

1. kvapalné odpady, 

2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko 

horľavé alebo horľavé, 

3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo 

pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá 

následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania, 

4. 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, 

5. odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie 

nebezpečných látok podľa prílohy č. 5 k zákonu o odpadoch, 

6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

7. od 1. januára 2023 biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu 

a distribúcie,  

8. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

9 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného 

odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 
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10. od 1. januára 2023 odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem: 

10.1. inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo 

jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je 

technicky možná, 

10.2. odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani 

nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia. 

 

 

Mení podmienku A.3.6., takto: 

 

A.3.6. V prevádzke je povolené používanie nasledovných látok:  

Vstupné suroviny: 

 odpady preberané od pôvodcov za účelom skládkovania, v rozsahu tabuľky č. 1, ktoré 

sú zaradené podľa Katalógu odpadov, kategórie O – ostatný odpad, ktorý nemá žiadnu 

nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. 

decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 

2014). 

 v zmysle vyhlášky č. 382/2018 Z.z v platnom znení: 

a) do 31.12.2022 zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu 

zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona, 

od 1. januára 2023 výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter 

biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1 k vyhláške č. 382/2018 Z. z, 

b) iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad 

okrem odpadov podľa § 13 písm. e) zákona; ak iné komunálne odpady obsahujú 

zmesový odpad, považuje sa celý objem týchto odpadov za zmesový odpad,  

c) iné odpady ako uvedené v písmenách a) až d), zaradené v Katalógu odpadov v 

kategórii ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise;16) limitné 

hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty 

ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

uvedené v prílohe č. 1, 

d) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok 

obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1, a ktoré 

sa nesmú ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je 

nebezpečný, 

e) od 1. januára 2027 výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho 

výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ/kg“,  

 komunálne odpady okrem vytriedených nebezpečných zložiek, 

 ostatné odpady z vlastnej produkcie, 

 inertný materiál na prekrývanie odpadu, 

 pohonné hmoty pre potreby mechanizmov používaných na skládke odpadov 

 mazadlá, mazacie a hydraulické oleje 

 úžitková voda, 

 pitná voda. 

 

5.) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
5. Technicko-prevádzkové podmienky 

(str. 16/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

6/22 rozhodnutia č. 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4, zo dňa 06.08.2014) 
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mení podmienku A.5.30., takto: 

 

A.5.30. Pri zistení nepriaznivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd nad IT hodnotu 

podľa prílohy č. 12 k Smernici MŽP SR z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7, resp. 

nepriaznivých ukazovateľov vo vzorkách priesakovej kvapaliny presahujúcich limitné 

hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení 

odpadovej ortuti, sa nesmie priesaková kvapalina spätne rozlievať do telesa skládky 

odpadov a prevádzkovateľ zabezpečí jej odvážanie na ČOV, na základe zmluvného 

vzťahu. O zistených skutočnostiach informovať inšpekciu. 

 

 

6.) 

V časti : 

D. Opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi, na minimalizáciu 

vzniku odpadov a zhromažďovanie odpadov produkovaných v prevádzke a na 

ďalšie nakladanie s produkovanými odpadmi 
(str. 19/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

4/6 rozhodnutia č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017) 

 

V odseku: 

1.) Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  
 

mení podmienku D.1.3., takto:  

 

D.1.3. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný pre 2. kazetu 

skládky odpadov, pokiaľ nedôjde k podstatnej zmene charakteru alebo činnosti alebo k 

rozšíreniu prevádzky, najdlhšie do naplnenia kapacity 2.kazety. 

 

 

V odseku:  

2.) Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej 

činnosti:  

 

 

mení podmienku č. D.2.1., takto: 
 

D.2.1. Prevádzkovateľ v prevádzke vykonáva zhromažďovanie nebezpečných odpadov  

vyprodukovaných pri vlastnej činnosti. V prípade vykonávania prepravy nebezpečných 

odpadov je prevádzkovateľ povinný sa zaregistrovať podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch na 

príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho sídla alebo 

miesta podnikania. Potvrdenie o registrácií predložiť inšpekcii na vedomie. 

 

 

V odseku:  

3.) Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie ostatných odpadov 

 

Mení a dopĺňa podmienku č. D.3.10., takto  

 

D.3.1. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia vznikajú, prípadne môžu vznikať ako 

pôvodcovi nasledovné druhy odpadov: 
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tabuľka č.3  

Označenie 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

16 10 02 Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 O 

19 07 03 Priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 O 

20 01 02 Papier a lepenka   O 

20 01 02  Sklo O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad O 

 

 

7.) 

V časti:  

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
I.1 Kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd 

 

v odseku: 

I.2.1. Podzemné vody 
str. 23/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

19/26 rozhodnutia č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016) 

 

 

mení tabuľku č. 6 takto: 

 

Tabuľka č. 6 

Miesto merania: monitorovacie vrty - nad skládkou MV-1 a pod skládkou odpadov MV-2, 

MV-3 a MV-5 a v dvoch potrubiach na drenážne vody  

Parameter Frekvencia 
Podmienky 

merania 

Metóda analýzy/ 

Technika 

Kvalita podzemnej vody 

z monitorovacích vrtov v 

ukazovateľoch: teplota vody, pH, 

elektrická vodivosť, rozpustný 

kyslík, amónne ióny, CHSKCr, 

BSK5, TOC, N-NH4, NL, NEL-IR, 

B, Ba  

[mg/l] 

4 x ročne 

počas 

prevádzky 

 

2 x ročne po 

uzatvorení 

skládky 

Odber vzoriek z 

monitorovacích 

vrtov MV-1 – nad 

skládkou odpadov, 

MV-2, MV-3 

a MV-5 – pod 

skládkou odpadov  

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s prílohou č. 

12 k Smernici MŽP SR 

z 28. januára 2015 č. 

1/2015 – 7. 

na vypracovanie analýzy 

rizika znečisteného 

územia  

Aniónaktívne tenzidy, fenoly, 

arzén, kadmium, ortuť, olovo, 

chróm, meď, zinok, nikel, AOX, 

[mg/l] 

1 x ročne 

v letných 

mesiacoch 

detto 

 

 

V odseku: 

I.2.2. Priesakové kvapaliny 

str. 23/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

13/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 

 

mení tabuľku č. 7 takto: 
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Tabuľka č. 7 

Miesto merania: Sedimentačná nádrž priesakových kvapalín  

Parameter Frekvencia 
Podmienky 

merania 

Metóda analýzy/ 

Technika 

Množstvo priesakových kvapalín  
1 x 

mesačne 

V súlade s PP 

skládky odpadov 
Podľa schválených 

metodík.  

Zaznamenávať tiež 

množstvo odvážané na 

čistiareň odpadových vôd. 

Podľa schválených 

metodík / porovnať 

s prílohou č. 1 vyhlášky č. 

382/2018 Z.z. 

o skládkovaní odpadov 

a uskladnení odpadovej 

ortuti. 

Kvalita priesakových kvapalín 

v ukazovateľoch: teplota vody, pH, 

elektrická vodivosť, amónne ióny, 

rozpustný kyslík, CHSKCr, BSK5, 

TOC, N-NH4, NL, NEL-IR, B, Ba 

[mg/l] 

4 x ročne 
V súlade s PP 

skládky odpadov 

Aniónaktívne tenzidy, fenoly, arzén, 

kadmium, ortuť, olovo, chróm, meď, 

zinok, nikel, AOX, 

 [mg/l] 

1 x ročne 

v letných 

mesiacoch 

V súlade s PP 

skládky odpadov 

 

 

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre 

prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, uvedené 

v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a v jeho 

zmenách zostávajú nezmenené v platnosti. 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5360-32226/ 

2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a jeho zmien.  

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

 

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 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 

stavebníka WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká zo dňa 13.08.2021, 

zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 31673/2021/OIPK dňa 25.08.2021, predložených dokladov 

a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1. a bod 4. a podľa § 33 ods. 1 

písm. b) zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a 

zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 5360-32226/ 

2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka 

odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 

023 57 Podvysoká, predmetom ktorej je vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov a schválenie prevádzkového poriadku v súvislosti so sprevádzkovaním 

skládkového telesa Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2b. kazeta.  

 

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov 

časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, 

ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovil, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej 

zmeny v prevádzke. 
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Na základe výsledkov kontroly vykonanej inšpekciou v prevádzke „Skládka odpadov 

Turzovka – Semeteš“, uvedených v Správe o environmentálnej kontrole č. 2/2021, inšpekcia 

listom č. 7426/77/2021-21256/2021/770040103 zo dňa 15.06.2021 vyzvala prevádzkovateľa 

podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ k podaniu žiadosti o vydanie zmeny integrovaného 

povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108 zo dňa 8.10.2009, v znení jeho neskorších zmien, 

v lehote do 31.08.2021. 

 

Inšpekcia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa zo 

dňa 13.08.2021, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 31673/2021/OIPK dňa 25.08.2021, podľa 

§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona 

o IPKZ, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona o správnom konaní upovedomila listom č. 

9657/77/2021-37648/2021/770860108/Z11, zo dňa 07.10.2021 účastníkov konania a dotknuté 

orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na 

vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.     

 

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ doručila účastníkom konania, okrem 

prevádzkovateľa, a dotknutým orgánom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a 

oznámila, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a 

výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.  

 

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ už bola povolená 

v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 inšpekcia 

v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 

ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce 

podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 

zákona o IPKZ.  

 

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 18.11.2021, neboli inšpekcii doručené žiadne stanoviská 

účastníkov konania ani dotknutých orgánov.  

 

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo 

dňa 08.10.2009 pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ boli podľa § 3 zákona 

o IPKZ:  

a) 

v oblasti odpadového hospodárstva: 

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládky odpadov Turzovka – Semeteš podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v 

nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch,  

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, v nadväznosti   

na § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch. 

b) 

Prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) 

zákona o IPKZ. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo prehodnotenie a aktualizácia podmienok 

integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ, na základe žiadosti 

prevádzkovateľa o zmenu podmienok č. A.1.5.1., A.3.6., z dôvodu ich nesúladu s platnou 

legislatívou a doplnenie tabuľky č. 3 podmienky D.2.10. integrovaného povolenia o odpady kat. 

č.: 16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 a kat. č.: 19 07 03 priesaková 

kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri 
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jeho činnosti a neboli zaradené medzi druhmi odpadov, ktoré mu vznikajú ako pôvodcovi 

odpadov pri jeho podnikateľskej činnosti. Predmetom zmeny bola aj zmena podmienky I.2.1. 

tabuľky č. 6 a podmienky I.2.2. tabuľky č. 7 pre vykonávanie monitoringu podzemných vôd na 

základe dokumentu „Systém monitorovania skládky odpadov vypracovaný odborne spôsobilou 

osobou“ z mája 2021, kde RNDr. Zdeněk Potyš konštatuje, že v rokoch 2012 až 2020 nebol 

zaznamenaný negatívny vplyv skládky na podzemné a povrchové vody a odporúčal, aby sa 

upustilo od monitorovania kvality drenážnych vôd z drénov DR1 a DR2, nakoľko vzorky z týchto 

drénov je problematické odobrať. 

 

Inšpekcia upravila podmienky integrovaného povolenia č. A.3.4., A.3.6. a D.2.1. v súvislosti 

s aktuálnou zmenou legislatívy v odpadovom hospodárstve, ktorá bola ustanovená zákonom č. 

372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a upravila povinnosti 

prevádzkovateľa v časovom predstihu, vzhľadom k tomu, že súhlas na prevádzkovanie skládky 

odpadov už nemá obmedzenie platnosti súhlasu na určený čas. 

 

Inšpekcia vydala zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ v súvislosti so zmenou ustanovenia § 97 ods. 16 zákona 

o odpadoch, ktorá bola ustanovená zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

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

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zrušila obmedzenie platnosti súhlasu na určený 

čas.   

 

Inšpekcia schválila prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 

odpadov Turzovka – Semeteš, 2. kazeta“, zo dňa 23.07.2021 v súvislosti: 

- s povolenou zmenou vykonávania monitoringu drenážnych vôd, 

- s rozšírením zhromažďovaných odpadov vznikajúcich v prevádzke,  

- so zmenou ustanovenia § 97 ods. 16 zákona o odpadoch, ktorá bola ustanovená zákonom č. 

372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony a zrušila obmedzenie platnosti súhlasu na určený čas.  

 

 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a  vykonanej obhliadky 

zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a podmienky podľa 

zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, 

ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Legionárska 5, 012 05 Žilina 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.  

 

 

 

 

 

Ing. Mariana Martinková 

riaditeľka  
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Doručuje sa: 

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká  

2. Mesto Turzovka – primátor mesta, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka 

 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 
3. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

4. Spis 


