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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, 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 ţivotné prostredie 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 

písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 8 

ods.2 písm. a)1., písm. a)7., § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10. zákona 

o IPKZ, podľa § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zákona o IPKZ, a 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 vydané inšpekciou na vykonávanie 

činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa Zdruţenie 

TKO Semeteš n.o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka, IČO: 36 137 952, takto: 

 

 

a) 

novým prevádzkovateľom je:   WOOD ENERGY s.r.o  

sídlo:   Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká  

IČO:   36 435 694  

 

b) 

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - 

Semeteš“ podľa § 8 zákona IPKZ je:  
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a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o uţívaní stavby malého zdroja znečisťovania, 

podľa § 8 ods. 2 písm. a)1 zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 

137/2010 Z. z. zákona o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“) pre stavbu „Integrované 

zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, 

- určenie všeobecných podmienok prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov Turzovka – 

Semeteš“, podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 33 ods. 3. písm. l) zákona 

o ovzduší, 

 

b) v oblasti odpadov: 

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 

písm. c)1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“), schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, 

jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, 

- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 

ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch, 

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c)8. zákona 

o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.  

 

 

Inšpekcia schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka odpadov 1. kazeta 

Turzovka - Semeteš“, SO - 105 uzavretie a rekultivácia skládky, z februára 2011, ktorú 

vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Ţilina, zodpovedný projektant 

Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inţinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2 . 

 

Inšpekcia schvaľuje časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5% 

z rozpočtových nákladov na zriadenie skládky odpadov, ktoré je prevádzkovateľ povinný 

jednorázovo zloţiť na osobitný účet, na ktorý bude odvádzať prostriedky účelovej finančnej 

rezervy, v hodnote  12 098,- EUR. 

 

 

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

„Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta“, z roku 2011: 

- sprevádzkovanie skládkového telesa „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta“ - 

(ďalej len „1. kazeta“), parametre novej kazety, 

- ukladanie odpadov v 1. kazete v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na 

uzatvorenie skládky odpadov, 

- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schváleného výpočtu. 

 

 

c) 

V časti: 

I. Údaje o prevádzke 
 
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 

v prevádzke : 
(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
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mení a dopĺňa odsek: 
 

1. Charakteristika prevádzky 

- dátum začatia činnosti prevádzky: r. 2009, 

- predpoklad ukončenia činnosti:   12/2053, 

- umiestnenie prevádzky: kraj Ţilinský, okres Čadca, Mesto Turzovka, k.ú. Turzovka, na 

pozemkoch parc. č. KN 5431/25, 5431/28, 5431/32, 5431/41, 5432/1, 5432/8, 5432/9, 

5432/10, 5432/11, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5428/10, 5428/11, v k.ú. Turzovka, ktoré 

sú vyňaté z PDF, a sú súčasťou parciel EKN č. 4487, 4489, 4490, 4499/2, 33479/2 a na 

pozemkoch parc. č. 5431/22, 5431/38, 5432/6, 5428/2, parcely sú neusporiadané. 

- celková projektovaná kapacita prevádzky 5 kaziet: 198 445 m
3
 uloţeného odpadu,  

- kapacita 1. kazety: 53 280 m
3
 uloţeného odpadu, 

- v prevádzke bude vykonávaná činnosť podľa prílohy č.3 k zákonu o odpadoch:  

– D1 – uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme,  

- podľa § 2 ods. 5 zákona o IPKZ je skládka odpadov posudzovaná ako nová prevádzka. 
 

 

d) 

V časti: 

2. Opis prevádzky 
(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
 
 

mení a dopĺňa nasledovný odsek takto: 
 
Členenie prevádzky: 

- členenie prevádzky:   

a) informačná tabuľa – pri vstupe, obsahuje poţadované náleţitosti, 

b) príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky – 

vstup do areálu prevádzky priamo zo štátnej cesty, vnútorná spevnená komunikácia, 

c) vstupná brána a oplotenie - uzamykateľná brána, súvislé oplotenie celého areálu 

zariadenia, vrátane nádrţe priesakovej kvapaliny, ktorá je samostatne oplotená 

a uzamknutá,  

d) váha – mostová elektronická MOVA 40T, 

e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením – oceľový kontajnerový modul, pracovisko 

váhy, vykurovanie elektrickými spotrebičmi, pre kanceláriu a sociálne zariadenie sa 

vyuţíva pôvodný objekt vo vlastníctve Zdruţenie TKO Semeteš n.o., Semeteš, 

f) protipoţiarne zariadenie – zabezpečené rozlievaním priesakovej kvapaliny cisternovým 

vozidlom, hasiace prístroje, náradie pri prevádzkovom objekte,  

g) tesniaci systém skládky odpadov - 

- podloţie pod skládkou odpadov tvoria hlinitokamenité aţ kamenité sute, je 

nevyhovujúce, preto: 

- na skládke odpadov je vybudované umelé ílové tesnenie hrúbky 0,5 m s minimálnym 

koeficientom priepustnosti kf = 0,192.10
-9

 doplnené fóliou JUNIFOL PEHD, hrúbky 1,5 

mm, s ochrannou geotextíliou TIPPTEX 300 g.m
-2

, 

h) drenáţny systém so zbernou nádrţou priesakových kvapalín: 

- drenáţna vrstva je zhotovená zo štrku frakcie 16/32 mm, v hrúbke 0,5 m, chránená 

geotextíliou TIPPTEX 300 g.m
-2

, na svahoch je poloţený drenáţny geokompozit spolu 

s membránou, 

- drenáţne potrubie uloţené pozdĺţ bočnej hrany je z PVC-U kanalizačných rúr 

s priemerom DN 200 mm, perforované, obalené geotextíliou, je obsypané štrkom frakcie 

16/32 mm v poţadovanej  hrúbke 0,5 m, zaústené do akumulačnej nádrţe cez betónovú 

šachtu DN 1000 mm, v ktorej je osadená rúra na odvádzanie daţďových vôd, počas 

výstavby skládky odpadov mimo, do voľného priestoru, na opačnom konci je potrubie 
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vyvedené na hornú hrádzu telesa a ukončené zátkou, pri uvedení skládky odpadov do 

činnosti bude potrubie na odvádzanie daţďových vôd na oboch koncoch zaslepené 

tesniacou zátkou, 

- akumulačná nádrţ na priesakovú kvapalinu je otvorená nádrţ s objemom 72 m
3
, bez 

signalizácie, tesnenie nádrţe zabezpečuje minerálne tesnenie zhodné s tesnením dna 

skládky odpadov a fólia HDPE 1,5 mm, na dne sú uloţené betónové dosky, v nádrţi je 

v betónových skruţiach osadené ponorné čerpadlo WILOTWI 4.14-B-DM s potrubím 

DN 50, na spätný rozstrek priesakových kvapalín do telesa skládky odpadov, vyvedeným 

cez bočnú hrádzu a ukončeným hydrantom, ktorý je uloţený v betónovej skruţi DN 1000 

s poklopom,  

i) drenáţny systém skládkových plynov a zariadenie na ich vyuţitie alebo zneškodnenie – 

pasívne odplynenie pomocou studní v počte 2 ks, ktoré sú vybudované z betónových 

studničných skruţí DN 1000 s perforáciami, ktoré sú poloţené na betónových paneloch, 

vyplnené štrkom frakcie 16-32 mm, v strede vloţenou perforovanou HDPE rúrou DN200, 

studne sa budú navyšovať postupne, pribúdajúcim odpadom, 

j) monitorovací systém podzemných vôd – pozostáva z referenčného vrtu MV-1 nad 

skládkou odpadov, z jedného monitorovacieho vrtu MV-2 pod skládkou odpadov,  

k) monitorovanie povrchových vôd – v dvoch profiloch preloţky potoka v smere toku, VH-1 

nad skládkou odpadov a VH-2 v pod skládkou odpadov,  

l) monitorovanie drenáţnych vôd spod telesa skládky odpadov - pozostáva z dvoch 

monitorovacích miest, jedno v mieste zaústenia drenáţnej rúry do prekládky potoka 

a druhé v mieste zaústenia druhej drenáţnej rúry (výveru), v teréne pôvodného toku pod 

opornou hrádzou 1. kazety, monitoring drenáţnych vôd bude slúţiť ako náhrada za druhý 

monitorovací vrt pod skládkou odpadov vzhľadom k tomu, ţe priestor pod skládkou 

odpadov je určený na výstavbu druhej kazety,  

m) monitorovanie skládkových plynov – zaráţanými sondami v hĺbke 1,5 m, v počte 6 kusov 

a v dvoch odplyňovacích studniach, 

n) odvodňovací systém pre povrchové vody –  

- daţďová voda z okolia telesa skládky odpadov je odvádzaná záchytným rigolom 

z betónových tvárnic, uloţených v betónovom lôţku, v dĺţke 109,05 m, ktorý je 

umiestnený v korune izolačného valu, voda je odvádzaná do voľného terénu pod telesom 

1. kazety,  

- odvodnenie štátnej cesty – na odvádzanie daţďovej vody z okolia štátnej cesty je 

vybudované zatrubnenie potoka popod 1. kazetu, v jej hornej časti, vtokový objekt je 

betónový objekt HVB 65/127/150 s liatinovou mreţou, zatrubnenie je z betónových rúr 

TBR 50/220 v dĺţke 63 m, zaústené do preloţky potoka, 

-vývery spod telesa 1. kazety sú odvádzané dvoma drenáţnymi rebrami FLEXI DN 150 

mm, jeden  v dĺţke 113,5 m, ktorý je zaústený do preloţky potoka a druhý 68,5 m, ktorý 

je zaústený do pôvodného toku potoka pod 1. kazetou, 

o) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov – vozidlá sa v prípade potreby môţu očistiť 

vodou z hadice na betónovej ploche vybudovanej pri spevnenej komunikácií, ktorá je 

ohraničená cestnými obrubníkmi, s kryštalickou izoláciou Sikkaton Isol, vyspádovaná 

v bočnom sklone do usadzovacej nádrţe opatrenej mreţou, odkiaľ voda odteká do 

odlučovača ropných látok a následne potrubím popod spevnenú komunikáciu do telesa 

skládky odpadov, napojenie na studňu (monitorovací vrt) sa v súčasnosti nevyuţíva, 

p) sklad PHM a ropných produktov nie je zriadený, nafta sa dováţa cisternou podľa potreby, 

q) sklady nebezpečných odpadov – vo vhodných plastových nádobách o objeme 240 l, 

umiestnených v oblúkovej hale, 

r) manipulačná plocha na manipuláciu so škodlivými látkami – nie je samostatne 

vybudovaná, pouţíva sa plocha na umývanie vozidiel pri prístupovej ceste, čerpanie PHM 

do mechanizmov a beţná údrţba sa bude vykonávať v telese skládky odpadov, 

s) zásobovanie vodou, 
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- pitná voda – verejný vodovod z prevádzky Zdruţenia TKO Semeteš,  

- úţitková voda je do prevádzky privádzaná hadicou z prevádzky Zdruţenia TKO Semeteš,  

- studňa (monitorovací vrt), ako zdroj podzemnej úţitkovej vody v areáli sa v súčasnosti 

nevyuţíva a nebolo vydané povolenie na odber vody,  

t) odpadové vody 

- odpadové splaškové vody v prevádzke nevznikajú, (objekt je prenájme), 

- odpadové priemyselné vody z čistenia vozidiel sú odvádzané do telesa skládky odpadov, 

- prebytočná priesaková kvapalina je odváţaná na ČOV,  

u) ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky vyţaduje: 

- zachytávanie vetrom unášaných odpadov – len oplotenie, siete nie sú vybudované, teleso 

1. kazety sa nachádza v terénnej jame, 

- stráţenie skládky odpadov – 24 hod., vykonáva stráţna sluţba, 

- deratizácia – vykonáva ju odborná organizácia, podľa potreby, 

- hutnenie odpadu – v čase vydávania integrovaného povolenia sa pouţíva buldozér na 

rozhŕňanie odpadu, kompaktor bude pouţívaný, aţ keď bude väčšia hrúbka odpadu,  

- prekrývanie odpadu – inertným a výkopovým materiálom v hrúbke 0,2 m, po dosiahnutí 

zhutnenej vrstvy odpadu 2 m, 

v) prevádzkovateľ vedie prevádzkový denník skládky odpadov, zaznamenáva všetky údaje, 

ktoré je povinný sledovať. 

 

 
Mení a dopĺňa nasledovný odsek takto: 

 
Výstupy z prevádzky:  
 

- odpady vyprodukované pri prevádzkovaní zariadenia, vody z povrchového odtoku, 
priesaková kvapalina. 

 

 

e) 

V časti: 

II. Podmienky povolenia 
 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

1. Všeobecné podmienky: 
(str. 14/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
 

 

mení podmienku A.1.5. takto: 

 

A.1.5. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do Prevádzkového 

poriadku skládky odpadov a predloţiť ho inšpekcii na vedomie v lehote do 30 dní od 

právoplatnosti tohto povolenia.  

 

 

Ruší podmienku A.1.10. 

 

Podmienka č. A.1.10. sa ruší v plnom znení. 
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f) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania 
(str. 15/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení a dopĺňa podmienky odseku 2. takto: 

 

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania 

 

A.2.1. Prevádzkovanie skládky odpadov uskutočňovať v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 

15,00 hod., v sobotu do 12,00 hod a mimo toho času, len na základe  vopred oznámených 

poţiadaviek dodávateľov odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý zabezpečí 

prítomnosť zodpovedných pracovníkov skládky odpadov. 

 

A.2.2. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný zabezpečiť nepretrţitú kontrolu prevádzky. 

 

 

g) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie 
(str. 15/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení a dopĺňa podmienky odseku 3. takto: 

 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie 

 

A.3.1. Na skládke odpadov je dovolené zneškodnenie odpadov zaradených podľa vyhlášky 

MŢP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg 

odpadov“), do kategórie O – ostatný odpad v rozsahu (tabuľka č.1): 

 

Tabuľka č.1 

Kód 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 Obaly z plastov O 

15 01 03 Obaly z dreva O 

15 01 04 Obaly z kovu O 

15 01 05 Kompozitné obaly O 

15 01 06 Zmiešané obaly O 

15 01 07 Obaly zo skla O 

15 01 09 Obaly z textilu O 

17 01 01 Betón O 

17 01 02 Tehly O 

17 01 03 Obkladačky, dlaţdice a keramika O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaţdíc a keramiky iné ako uvedené  O 
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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 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 01  Papier a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 10 Šatstvo O 

20 01 11 Textílie O 

20 01 25 Jedlé tuky a oleje O 

20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 41  Odpady z vymetania komínov O 

20 02 02 Zemina a kamenivo O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

 

 

A.3.2. Na skládke odpadov je moţné ukladať odpady z vlastnej produkcie, ktoré sú zaradené 

podľa Katalógu odpadov v kategórii O - ostatný odpad:  

- 20 03 01 - zmesový komunálny odpad 

- 15 01 02 - obaly z plastov 

A.3.3. Na skládke odpadov je zakázané ukladať iné druhy odpadov, ako sú uvedené v tomto 

povolení, bez povolenia inšpekcie. 

A.3.4. Na skládke odpadov je zakázané zneškodňovať biologicky rozloţiteľný odpad zo záhrad 

a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene.  

A.3.5. Prevádzkovateľ na skládke odpadov nakladá s nebezpečnými odpadmi, v rozsahu tabuľky 

č.2, uvedenými v bode D.1.2., ktoré vznikajú prevádzkovaním zariadenia, resp. 

vytriedením z komunálneho odpadu.  

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

Suroviny: 

 odpad kategórie O – ostatný odpad, v rozsahu tabuľky č.1, 

 inertný materiál, resp. inertné odpady na prekrývanie odpadu, 

 úţitková voda. 

 

Škodlivé látky: 

 motorová nafta -  podľa potrieb vozového parku, 

 motorové, prevodové, hydraulické oleje a mazadlá, v mnoţstve neprevyšujúcom 

potreby prevádzky, 

 priesaková kvapalina, 

 deratizačné prostriedky, 

 nebezpečné odpady vzniknuté pri činnosti prevádzky.  

 

Pomocné látky: 

 čistiace a dezinfekčné prostriedky, čisté sorpčné materiály (napr. handry, vapex), 

pomocné látky na zimnú údrţbu ciest (priemyselná soľ, štrkodrva), pomocné 

prostriedky na údrţbu jednotlivých zariadení skládky (napr. náterové látky - farby, 

riedidlá, atď.), nemrznúca zmes, postrek proti burine..... 

 

Energie: 

 elektrická energia. 
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Výstupy /výrobky: 

 odpady z vlastnej činnosti. 

 

 

h) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

5. Technicko-prevádzkové podmienky 
(str. 15/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

dopĺňa technicko-prevádzkové podmienky takto: 

 

A.5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať: 1. kazetu skládky odpadov do naplnenia jej 

voľnej  kapacity 53 280 m
3
.  

A.5.2. Prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov 

osobou v pracovnoprávnom, alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským 

vzdelaním ukončeným maturitou a najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú 

podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. 

A.5.3. Areál skládky odpadov musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením, 

uzamykateľnou bránou a pri vstupe vybavený informačnou tabuľou so základnými 

aktuálnymi údajmi o skládke odpadov. 

A.5.4. Vstup osôb a vozidiel na skládku odpadov, počas doby prevádzkovania skládky odpadov, 

musí odsúhlasiť zodpovedný pracovník.  

A.5.5. Na skládku odpadov je moţné preberať odpad aţ po kontrole druhu dodaného odpadu, 

jeho mnoţstva, preverení údajov o pôvode a vlastnostiach odpadu, ako aj údajov 

o dodávateľovi odpadu. 

A.5.6. Zodpovedný pracovník musí zaevidovať údaje o preberanom odpade do prevádzkového 

denníka a vyhotoviť drţiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu. 

A.5.7. Vizuálna kontrola odpadu sa musí vykonávať aj počas vysypávania odpadu na určenej 

časti skládky odpadov. 

A.5.8. Prevzatý odpad musí byť v kazete uloţený na vopred určenom mieste, podľa pokynov 

zodpovedného pracovníka tak, aby zosuvom odpadu, alebo hmotnosťou a tlakom odpadu 

nedošlo k porušeniu technického vybavenia kazety, t.j. tesnenie skládky odpadov, 

drenáţna vrstva s drenáţnym potrubím, plynové studne atď. 

A.5.9. Na skládke odpadov musí byť dodrţiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie 

a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní prekrývaný 

inertným materiálom, podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov. 

A.5.10. Na prvú vrstvu odpadu, ukladanú do novej kazety, pouţiť taký odpad, aby nedošlo 

k poškodeniu drenáţnej a tesniacej vrstvy skládky odpadov. Zhutnenie prvej vrstvy 

odpadu môţe byť vykonané aţ vtedy, keď vrstva uloţeného odpadu dosiahne výšku 2 m. 

A.5.11. Zabezpečiť postupné ukladanie odpadu v kazete, od dolnej časti  kazety smerom hore, 

aby tiaţou uloţeného odpadu nedošlo k posunutiu fólie, prípadne k jej pretrhnutiu. 

A.5.12. Zabezpečiť ukladanie odpadu v kazete tak, aby nedošlo k presypaniu odpadu mimo teleso 

I. etapy, na nezabezpečenú plochu, pred dobudovaním II. etapy. 
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A.5.13. Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť na skládke odpadov taký systém ukladania odpadov, 

aby aktívna plocha, t.j. plocha odpadov určená na ukladanie, rozhŕňanie a hutnenie 

odpadov, bez prekrytia inertným materiálom, bola primeraná manipulačnej ploche 

mechanizmov a vozidiel priváţajúcich odpad, ale aby nezasahovala na celú plochu 

povrchu skládky odpadov.  

A.5.14. Povrch odpadov aktuálne nevyuţívanej plochy telesa skládky odpadov má byť zhutnený 

a prekrytý inertným materiálom - inertným odpadom. 

A.5.15. Odpad, ktorý nezodpovedá deklarovaným údajom zodpovedný pracovník skládky 

odpadov nesmie na skládku odpadov prevziať. 

A.5.16. O odpade neprevzatom na skládku odpadov musí jej prevádzkovateľ bezodkladne 

informovať príslušný Obvodný úrad ţivotného prostredia, orgán štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve. 

A.5.17. Skládka odpadov musí byť vybavená funkčným zariadením na čistenie dopravných 

prostriedkov, ktoré zamedzí znečisteniu prístupovej komunikácie dopravnými 

prostriedkami vychádzajúcimi zo skládky odpadov.   

A.5.18. Vizuálne kontrolovať vozidlá odchádzajúce zo skládky odpadov a v prípade potreby 

zabezpečiť ich čistenie, aj čistenie príjazdovej komunikácie. 

A.5.19. Priemyselné odpadové vody z umývania vozidiel musia byť odvádzané cez usadzovaciu 

nádrţ do odlučovača ropných látok a následne potrubím popod spevnenú komunikáciu do 

telesa skládky odpadov. 

A.5.20. Usadzovaciu nádrţ a odlučovač ropných látok prevádzkovať a vykonávať ich údrţbu, 

podľa prevádzkového predpisu vypracovaného a schváleného prevádzkovateľom. 

A.5.21. Usadzovacia nádrţ musí byť pravidelne, minimálne 2 x do roka, vyčistená od usadeného 

kalu. Vykonané čistenie musí byť zaznamenané v prevádzkovom denníku. 

A.5.22. Kal zachytený v usadzovacej nádrţi musí byť zneškodnený na skládke odpadov. 

A.5.23. Počas celej doby prevádzkovania 1. kazety, aţ do doby sprevádzkovania 2. kazety, musí 

byť potrubie na dočasné odvádzanie daţďových vôd zo šachty vodotesne uzatvorené na 

oboch koncoch potrubia, t. j. na vstupe v betónovej šachte a na výstupe na voľnom 

priestranstve pod 1. kazetou. 

A.5.24. Priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov zachytávať drenáţnym systémom 

priesakových kvapalín do vodotesnej akumulačnej nádrţe na priesakovú kvapalinu 

o objeme 72 m
3
. 

A.5.25. Maximálna výška hladiny priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrţi musí byť 

viditeľne označená. 

A.5.26. Výška hladiny priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrţi musí byť pravidelne 

kontrolovaná a pri nadmernej tvorbe priesakovej kvapaliny sa musí odváţať na čistiareň 

odpadových vôd (ďalej len „ČOV“), na základe zmluvného vzťahu.  

A.5.27. Vykonávať skúšky nepriepustnosti nádrţe na priesakovú kvapalinu 1 x za 10 rokov, 

(alebo v termíne určenom pri poslednej skúške nepriepustnosti) a predkladať atesty o ich 

vykonaní.  

A.5.28. Kanalizačné potrubie na odvádzanie priesakových kvapalín z telesa 1. kazety musí byť 

vybavené funkčným ventilom na uzatvorenie odtoku priesakovej kvapaliny, v prípade 

potreby. Funkčnosť ventilu minimálne 1 x mesačne odskúšať. O vykonanej skúške 

zapísať záznam do prevádzkového denníka. 
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A.5.29. Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v referenčnom 

vrte MV1 nad skládkou odpadov, v monitorovacom vrte MV2 pod skládkou odpadov a 

v dvoch monitorovacích miestach na monitorovanie drenáţnych vôd spod telesa skládky 

odpadov, jedno v mieste zaústenia drenáţnej rúry do prekládky potoka a druhé v mieste 

zaústenia druhej drenáţnej rúry, v teréne pôvodného toku, pod opornou hrádzou 1. 

kazety. 

A.5.30. Pri zistení nepriaznivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd – kategória „C“, 

podľa Pokynu MSPNM SR a MŢP SR z 15.12.1997, (uverejnený vo Vestníku MŢP SR 

v roku 1998, ročník VI, čiastka 1), sa nesmie priesaková kvapalina spätne rozlievať do 

telesa skládky odpadov a prevádzkovateľ zabezpečí jej odváţanie na ČOV, na základe 

zmluvného vzťahu. O zistených skutočnostiach informovať inšpekciu. 

A.5.31. Kal zachytený v akumulačnej nádrţi priesakových kvapalín, na základe vykonanej 

analytickej kontroly, musí byť odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe, na 

základe zmluvného vzťahu. 

A.5.32. Záchytný rigol na zachytávanie daţďových vôd čistiť podľa potreby, minimálne však 2 x 

ročne. Vykonané čistenie musí byť zaznamenané v prevádzkovom denníku. 

A.5.33. Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení areálu skládky odpadov, alebo rozptýlený 

v jej blízkosti pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov, minimálne 4 x za rok, 

pri zvýšenom výskyte podľa potreby, činnosť zaznamenávať do prevádzkového denníka. 

A.5.34. Vykonávať opatrenia vedúce k zníţeniu prašnosti a zníţeniu pachovej záťaţe na telese 

skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácií úţitkovou vodou, kropením 

telesa skládky odpadov, dôsledným hutnením odpadu a prekrývaním odpadu inertným 

materiálom. 

A.5.35. Na odvádzanie skládkových plynov musí byť priebeţne budovaná sieť funkčných 

odplyňovacích studní.  

A.5.36. Na skládke odpadov musí byť zabezpečené zachytávanie a spracovanie skládkového 

plynu, ak sa na skládke odpadov vytvára v technicky spracovateľnom mnoţstve.  

A.5.37. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring skládky odpadov a prípadné vyuţitie 

skládkového plynu tak dlho, ako je to potrebné, najmenej však 30 rokov od uzavretia 

skládky odpadov. 

A.5.38. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať mnoţstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do 

ovzdušia podľa výpočtu, ktorý schválilo Mesto Turzovka.  

A.5.39. Zabezpečiť monitorovanie skládky odpadov podľa bodu I. tohto integrovaného 

povolenia. 

A.5.40. Na skládke odpadov musí byť pravidelne vykonávaná deratizácia, min. 1x za rok a  v 

prípade potreby aj dezinfekcia a dezinsekcia prostredníctvom oprávnenej osoby.  

A.5.41. Počas prevádzkovania 1. kazety skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vytvárať 

účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa pouţijú na uzavretie, 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení 

tak, aby ku dňu ukončenia prevádzkovania 1. kazety boli na osobitnom účte prostriedky 

vo výške celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu 1. kazety skládky odpadov 

a monitorovanie skládky odpadov, najmenej na 30 rokov po jej uzatvorení. 

A.5.42. Prostriedky tvoriace ÚFR je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný viesť na 

osobitnom účte, na ktorý bude prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň zabezpečí pouţitie 

prostriedkov len na uzavretie, rekultiváciu skládky odpadov a na účel uvedený v bode 

A.5.33. tohto rozhodnutia. 
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A.5.43. Prevádzkovateľ skládky odpadov odvedie kaţdoročne ročnú výšku prostriedkov ÚFR do 

31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

 

ch) 

V časti:  

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov 
 

1.) Podmienky pre nakladanie s nebezpečným odpadom: 
(str. 19/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení podmienku D.1.1. takto: 

  

D.1.1. Povolenie sa vzťahuje na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri 

činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“.  

 

 

Mení podmienku D.1.14. takto: 

 

D.1.14. Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje na 3 roky od dátumu 

právoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnosť povolenia inšpekcia predĺţi, a to 

aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto 

povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto 

skutočnosť inšpekcii. 

 

 

i) 

V časti:  

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

havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok beţnej 

prevádzky 
(str. 21/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

mení podmienku F.4. nasledovne: 

 

F.4. Zabezpečovať pravidelné školenia zamestnancov o prevádzkovom poriadku a havarijnom 

pláne 1 x ročne, ako aj protipoţiarne a BOZP školenia. O vykonaných školeniach viesť 

evidenciu.  

 

 

j) 

V časti:  

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

I.1 Kontrola emisií do ovzdušia 
(str. 22/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
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dopĺňa poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia takto: 

 

I.1.1. Monitoring emisií do ovzdušia: 

 

Tabuľka č. 4 

Parameter Frekvencia* Metóda analýzy/Technika 

obsah 

CH4, CO2, O2, 

H2S, H2, 

a atmosferický 

tlak   

4 x ročne 

počas 

prevádzky 

Podľa schválených metodík. 

Monitorovanie vykonávať meraním zloţenia 

skládkového plynu vo vybudovaných odplyňovacích 

studniach a zaráţanými sondami. 

 

I.1.1.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená 

organizácia. 

I.1.1.2 Po uzavretí skládky odpadov vyhodnocovať ukazovatele uvedené v tabuľke č.4, 2 x  

ročne.  

I.1.1.3 Prevádzkovateľ bude viesť prevádzkovú evidenciu malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

v súlade s poţiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných predpisov na úseku 

ochrany ovzdušia. 

 

 

I.1.2. Vizuálne posúdenie prašnosti a zápachu: 

 

Tabuľka č. 5 

Miesto emisie: Teleso skládky odpadov – počas prevádzky skládky odpadov 

Parameter Frekvencia Podmienky merania Metódy analýzy / Technika 

Sekundárna 

prašnosť 
Podľa potreby Vizuálne 

V prípade nepriaznivých ukazovateľov  

pouţiť technicky dostupné prostriedky. 

Zápach Podľa potreby Senzoricky 

V prípade nepriaznivých ukazovateľov 

prekrytie utlačenej vrstvy odpadov 

zeminou.  

 

 

k) 

V časti:  

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

 

I.2 Kontrola emisií do podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd 
(str. 22/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

dopĺňa poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do vôd takto: 

 

Kontrola hodnôt ukazovateľov znečistenia v podzemných vodách, priesakových kvapalinách 

a povrchových vodách bude uskutočňovaná tak, ako je uvedené v tabuľkách č. 6, 7 a 8: 

 

 

 



Strana 13 z 22  rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1  

I.2.1. Podzemné vody 

 

Tabuľka č. 6 

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

v dvoch potrubiach na drenáţne 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* 

Odber vzoriek z 

monitorovacích 

vrtov MV-1 – nad 

skládkou odpadov, 

MV-2 – pod 

skládkou odpadov 

a dvoch drenáţnych 

potrubiach na 

drenáţne vody spod 

skládky odpadov 

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s pokynom 

MSPNM SR a MŢP SR 

(viď. A.5.30.)  

Aniónaktívne tenzidy, fenoly, 

arzén, kadmium, ortuť, olovo, 

chróm, meď, zinok, nikel, AOX, 

 [mg/l] 

1 x ročne  

v letných 

mesiacoch 

detto 

 
detto 

*  Po uzatvorení 2 x ročne. 

 

I.2.1.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená 

organizácia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. 

I.2.1.2 Ukazovatele - teplota, pH, farba, zápach, zákal, elektrická vodivosť, budú určované 

priamo na mieste odberu vzoriek. 

I.2.1.3 Monitorovacie objekty musia byť riadne uzatvorené a zabezpečené proti vniknutiu. Ich 

otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údrţby.  

I.2.1.4 O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia ročnú správu. Vo vyhodnotení 

monitorovania vplyvu skládky odpadov za rok posúdiť vývoj výsledkov monitoringu, 

oproti predchádzajúcemu obdobiu.  

I.2.1.5 Pri zistení nepriaznivých ukazovateľov vo vzorkách podzemných vôd prekračujúcich 

medzné koncentrácie kategórie „B“, podľa Pokynu MSPNM SR a MŢP SR z 15.12.1997 

sa vyţaduje vysvetliť pôvod, či zdroj znečistenia. Pri zistení nepriaznivých ukazovateľov 

prekračujúcich medzné koncentrácie kategórie „C“ sa vyţadujú sanačné práce na 

zabránenie migrácie znečistenia do okolia.   

 

I.2.2. Priesakové kvapaliny 

 

Tabuľka č. 7 

Miesto merania: Sedimentačná nádrţ priesakových kvapalín  

Parameter Frekvencia 
Podmienky 

merania 

Metóda analýzy/ 

Technika 

Mnoţstvo priesakových kvapalín  
1 x 

mesačne 

V súlade s PP 

skládky odpadov 

Podľa schválených 

metodík.  

Zaznamenávať tieţ 

mnoţstvo odváţané na 

čistiareň odpadových vôd. 
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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 

Podľa schválených 

metodík. 

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 
detto 

 

I.2.2.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená 

organizácia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. 

I.2.2.2 Ukazovatele - teplota, pH, elektrická vodivosť, budú určované priamo na mieste odberu 

vzoriek.  

I.2.2.3 Po uzatvorení skládky odpadov vykonávať monitorovanie kvality priesakových 

kvapalín vykonávať 2 x ročne a rozšírenú analýzu 1 x za ročne. 

 

 

I.2.3. Povrchové vody 

 

Tabuľka č.8 

Miesto merania: Vodný tok prekládka potoka  

Parameter Frekvencia Podmienky merania 
Metóda analýzy/ 

Technika 

Kvalita povrchovej vody v 

ukazovateľoch: pH, 

CHSKCr, BSK5, N-NH4, 

NEL, NL, B, amónne 

ióny,  

 [mg/l] 

4 x ročne 

Vzorky sa odoberú 

z povrchového toku v profile 

VH-1 nad skládkou odpadov 

a  v profile VH-2 pod 

skládkou odpadov v smere 

toku.  

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s prílohou č.1 

k nariadeniu vlády 

č.296/2005 Z.z. 

As, Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, 

Zn, Ni, AOX 

 [mg/l] 

1 x ročne 

v letných 

mesiacoch 

detto 
Podľa schválených 

metodík 

 

I.2.3.1 Prevádzkovateľ zabezpečí, aby odber a analýzu vzoriek vykonávala oprávnená 

organizácia, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd. 

I.2.3.2 Ukazovatele - teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť - budú určované 

priamo na mieste odberu vzoriek. 

I.2.3.3 Po uzatvorení skládky odpadov monitorovanie kvality povrchových vôd vykonávať 2 x 

ročne a rozšírenú analýzu 1 x ročne.  

I.2.3.4 O výsledkoch merania vypracuje odborná organizácia ročnú správu. 

 

 

l) 

V časti: 

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
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I.3. Ďalší monitoring 
(str. 24/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 

dopĺňa poţiadavky na ďalší monitoring skládky odpadov takto: 

 

I.3.1. Monitorovanie meteorologických údajov 

 

Vykonávať pravidelný zber údajov, alebo pouţiť údaje z najbliţšej meteorologickej stanice 

a pravidelne vyhodnocovať podľa tabuľky č. 9. 

 

Tabuľka č.9 

Miesto merania: Skládka odpadov / najbliţšia meteorologická stanica 

Parameter Frekvencia počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov 

Mnoţstvo  zráţok mesačné súčty nevyţaduje sa 

Vyparovanie mesačné súčty nevyţaduje sa 

 

 

I.3.2. Topografia skládky odpadov 

 

Vyhodnocovať topografiu skládky odpadov podľa parametrov uvedených v tabuľke č. 10. 

 

Tabuľka č.10 

Miesto merania : Skládka odpadov 

Parameter Frekvencia 

počas 

prevádzky 

Podmienky 

merania 

Poznámka 

Plocha pokrytá odpadom, 

objem a zloţenie odpadu, 

miesto uloţenia stabilizovaného 

nebezpečného odpadu, metódy 

ukladania odpadu, čas a trvanie 

ukladania odpadu, výpočet 

voľnej kapacity 

1 x ročne 
V súlade s PP 

skládky odpadov 

Merané parametre budú 

podkladom pre situačný 

plán skládky odpadov. 

Sadanie úrovne telesa skládky 

odpadov 
1 x ročne 

V súlade s PP 

skládky odpadov 

Po uzatvorení skládky 

odpadov sa meranie 

vykoná v rovnakej 

frekvencii, ako počas 

prevádzky. 

 

 

m) 

V časti: 

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

 

I. 6. Kontrola prevádzky 
(str. 24/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
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dopĺňa podmienky I.6.1. a I.6.2., ktoré znejú: 

 

I.6.1. V prevádzkovom denníku viesť a uchovávať evidenciu: 

- mená zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v príslušný deň, 

- mnoţstvo a druhy prevzatých odpadov na zneškodnenie, vrátane označenia a evidencie 

pôvodcov odpadov (evidujú sa i údaje o vozidle), miesto uloţenia odpadov na skládke 

odpadov, 

- neprevzatie odpadu od pôvodcu a dôvody neprevzatia, 

- o spôsobe nakladania s pevnými a kvapalným odpadmi, vznikajúcimi z vlastnej činnosti 

na skládke odpadov, 

- o odobratých vzorkách odpadov, ich vyhodnotení a výsledných analýzach, 

- záznamy o technickom stave zariadení na skládke odpadov (kompaktor, nakladač, 

čerpacia technika a pod....), 

- záznamy o vykonaných revíziách technických a technologických zariadení, 

- záznamy o údrţbe a oprave technických a technologických zariadení, 

- záznamy o vykonaných školeniach zamestnancov, 

- záznamy o poruchách, havarijných stavoch, mimoriadnych udalostiach na skládke 

odpadov, vrátane opisu postupov, záverov a vyhodnotení,  

- záznamy o spotrebe škodlivých látok, energie, vody. 

I.6.2. Prevádzkový denník skládky odpadov bude uchovávaný do skončenia monitorovania po 

uzavretí skládky odpadov. 

 

 

n) 

V časti: 

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

 

I.7. Podávanie správ 
 (str. 24/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
 

 

dopĺňa podmienky I.7.1. aţ I.7.4., ktoré znejú: 

 

 

I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.11 

 

Tabuľka č.11 

Náplň Uchovávanie  
Frekvencia 

a dátum dodania  
Príjemca  

Kompletné údaje o prevádzke 

a jej emisiách  v súlade 

s vyhláškou MŢP SR č. 391/2003, 

ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a do 30 rokov po jej 

uzavretí  

1 x ročne  

do 15. februára 

nasledujúceho 

roka 

SHMÚ Bratislava 

 

inšpekcia 

(odbor IPK) 

Záverečná ročná správa 

z monitoringu podzemných vôd, 

priesakových kvapalín 

a povrchových vôd 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a do 30 rokov po jej 

uzavretí 

1 x ročne 

do 15. februára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia 

 

ObÚŢP Čadca 
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Ročná správa z monitoringu 

skládkových plynov 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a do 30 rokov po 

jej uzavretí 

1 x ročne  

do 15.februára 

nasledujúceho 

roka 

SHMÚ 

Bratislava 

 

inšpekcia 

Ročná správa z vyhodnotenia 

topografických údajov skládky 

odpadov 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a do 30 rokov po 

jej uzavretí 

1 x ročne  

do 15.februára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia 

 

ObÚŢP Čadca  

Hlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním 

uchováva sa 5 

rokov v písomnej 

forme 

1 x ročne  

do 31. januára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia 

 

ObÚŢP Čadca  

Evidenčný list skládky odpadov 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a do 30 rokov po 

jej uzavretí 

1 x ročne  

do 31. januára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia 

 

ObÚŢP Čadca  

 

 

I.7.2. Ostatné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.12. 

 

Tabuľka č. 12 

Náplň správy Uchovávanie správ 

Frekvencia 

a dátum dodania 

správy 

Príjemca správy 

Záznamy alebo protokoly 

z kontrol inšpekcie 

a ostatných orgánov 

štátnej správy  

počas prevádzkovania 

skládky odpadov a do 

30 rokov po jej 

uzavretí 

do 10 dní od 

obdrţania 

vyhotovených 

správ 

inšpekcia 

Mimoriadne udalosti, 

havárie a nadmerný 

okamţitý únik 

znečisťujúcich látok do 

ţivotného prostredia 

počas prevádzkovania 

skládky odpadov a do 

30 rokov po jej 

uzavretí 

hlásenie ihneď po 

vzniku, záverečná 

správa 

do 60 dní od 

vzniku 

dotknuté orgány 

podľa schváleného 

Havarijného plánu 

a Prevádzkového 

poriadku 

Súhrnná správa 

dokladujúca plnenie 

všetkých podmienok 

integrovaného povolenia, 

ktoré majú lehotu plnenia 

uchováva sa 5 rokov 

v písomnej forme 

1 x ročne 

do 15.februára 

nasledujúceho roka 

inšpekcia 

Oznámenie o výške 

poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia 

uchováva sa 5 rokov 

v písomnej forme 

1 x ročne  

do 15.februára 

nasledujúceho roka 

mesto Turzovka 

 

I.7.3. Bezodkladne informovať inšpekciu v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov: 

- poškodenie stability telesa skládky odpadov, zosuvy, porušenie stability zemnej hrádze, 

poţiar na skládke odpadov,  

- vznik akejkoľvek havárie v zmysle zákona o vodách alebo zákona o ovzduší, po 

vykonaní nevyhnutných opatrení, 
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- prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistených analýzou odobratých 

vzoriek z monitorovacích vrtov, 

- prekročenie prípustného znečistenia povrchových vôd, zistených analýzou odobratých 

vzoriek, 

- výskyt nebezpečného odpadu na skládke odpadov, ktorého okamţité odstránenie zo 

skládky odpadov nie je moţné, 

- preplnenie akumulačných nádrţí nad maximálnu hladinu, nekontrolovaný únik 

priesakových kvapalín do podzemných a povrchových vôd mimo telesa skládky odpadov. 

I. 7.4. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa 30 rokov po uzavretí skládky odpadov.  

I. 7.5. V prípade, ţe sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa tohto povolenia 

budú dlhodobo vykazovať nemennú a minimálnu hodnotu, alebo bude zaznamenaný 

výrazný pokles pod stanovené záväzné hodnoty, môţe prevádzkovateľ skládky odpadov 

poţiadať o zmenu rozsahu a intervalu monitorovania.  

 

 

o) 

V časti: 

J. Poţiadavky na skúšobnú prevádzku, opatrenia pri zmene technológie 

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
(str. 25/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 
 

 

mení a dopĺňa podmienky J.1. aţ J.17. takto: 

 

J.1. Prevádzkovateľ, v prípade zlyhania činnosti v prevádzke, je povinný dodrţiavať opatrenia 

uvedené v Havarijnom pláne a v Prevádzkovom poriadku. 

J.2. Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných 

a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí 

dodrţiavať pri prevádzkovaní zariadenia.  

J.3. V prípade výpadku kompaktora na dlhší čas, (v dôsledku poruchy na zariadení), zabezpečiť 

zhutňovanie odpadu iným vhodným mechanizmom. 

J.4. V prípade výpadku váhy na dlhší čas, (v dôsledku poruchy na zariadení), zabezpečiť 

váţenie odpadov na inom vhodnom váţiacom zariadení. 

J.5. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie do prevádzky zabezpečiť náhradný zdroj 

energie tak, aby pri prevádzke zariadení nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu ţivotného 

prostredia. 

J.6. O zistených udalostiach zlyhania činností a o vykonaných opatreniach viesť evidenciu. 

J.7. Všetky zmeny v prevádzke musí prevádzkovateľ neodkladne hlásiť inšpekcii. 

 

 

p) 

V časti:  

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

zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do 

uspokojivého stavu 
(str. 25/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

 



Strana 19 z 22  rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1  

Dopĺňa podmienky K.1. aţ K.6. takto:  

 

K.1 Predpokladané ukončenie činnosti v prevádzke okamţite nahlásiť inšpekcii. 

K.2 Poţiadať inšpekciu o vydanie súhlasu na uzavretie skládky odpadov s dostatočným 

predstihom pred plánovaným uzatvorením skládky odpadov.  

K.3 Po ukončení skládkovania v 1. kazete skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vykonať 

opatrenia na zníţenie nepriaznivých vplyvov skládky odpadov do doby realizácie jej 

uzatvorenia, t.j. odpady zhutniť a povrch telesa prekryť súvislou vrstvou inertného 

materiálu – odpadu, hrúbky minimálne 0,2 m, aby nedochádzalo k úletom uloţeného 

odpadu. 

K.4 Do 1 roka po ukončení skládkovania 1. kazetu skládky odpadov uzatvoriť a zrekultivovať v 

súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a monitorovať ju po dobu minimálne 30 

rokov, v súlade s poţiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov pre skládku 

odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.  

K.5 Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenáţny systém, 

monitorovacie sondy, potrubie odplynenia skládky odpadov, nádrţe na priesakové 

kvapaliny) zachovať v činnosti i po uzavretí skládky odpadov, minimálne po dobu tvorby 

priesakových kvapalín a skládkového plynu. 

K.6 So ţiadosťou o  súhlas na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov pri ukončení činnosti 

skládky odpadov predloţiť aktualizovanú projektovú dokumentáciu pre uzatváranie 

skládky odpadov, v ktorej bude dopracované: 

- nakladanie s priesakovými kvapalinami a skládkovými plynmi po uzatvorení skládky, 

- spôsob vyuţitia alebo odstránenia jestvujúcich objektov na skládke po jej uzatvorení. 

 

 

 

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

prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO 36 435 694, 

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

zostávajú nezmenené v platnosti.  

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5360-

32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe ţiadosti 
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prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO 36 435 694, 

zo dňa 29.09.2011, zaevidovanej na inšpekcii dňa 29.09.2011, pod evidenčným číslom 

27714/2011/OIPK, predloţených dokladov a na základe vykonaného konania podľa § 8 ods. 7, 

podľa § 8 ods.2 písm. a)1., písm. a)7., § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)8., písm. c)10. 

zákona o IPKZ, podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a podľa zákona 

o odpadoch, zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného 

povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 pre prevádzku „Skládka 

odpadov Turzovka - Semeteš“ vydaného pre prevádzkovateľa Zdruţenie TKO Semeteš n.o., 

Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka na nového prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., 

Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO 36 435 694, vydáva zmenu súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov, predlţuje platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

a určuje všeobecné podmienky prevádzkovania zariadenia. Zmena prevádzkovateľa zariadenia 

bola vykonaná na základe oznámenia nového prevádzkovateľa, zo dňa 09.11.2010, ktorým 

inšpekcii oznámil zmenu prevádzkovateľa Skládky odpadov Turzovka – Semeteš na nového 

prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO 36 435 694.  

 

Inšpekcia v súlade s § 3 zákona o správnom poriadku a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) 

zákona o IPKZ oznámila dňa 06.10.2011 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/ 

770860108, zo dňa 08.10.2009 v súvislosti so zmenami, ktoré nastali s kolaudáciou stavby 1. 

kazety skládky odpadov, stanovila lehotu na vyjadrenie, zároveň oznámila, kde je moţné 

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a ţe na neskôr uplatnené pripomienky sa v zmysle § 13 

ods. 3 zákona o IPKZ neprihliada. Inšpekcia podľa § 22 ods.5 zákona o IPKZ upustila od 

niektorých úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d), e) a f) zákona o IPKZ (od zverejnenia 

ţiadosti na svojej internetovej stránke, od zverejnenia  podstatných údajov  o podanej ţiadosti, 

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli, od zverejnenia výzvy 

zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môţu 

podať prihlášky  a výzvy verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť, na svojej internetovej stránke a na 

svojej úradnej tabuli, od zverejnenia údajov a výzvy na úradnej tabuli obce, od zaslania 

informácie cudziemu dotknutému orgánu) a v zmysle § 13 zákona o IPKZ od ústneho 

pojednávania. 

 

Inšpekcia určila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia č. 5360-

32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v rámci oznamovania konania lehotu 30 dní. 

Pred uplynutím tejto lehoty, boli ku dňu 10.11.2011, k navrhovanej zmene integrovaného 

povolenia inšpekcii doručené súhlasné stanoviská všetkých účastníkov konania a dotknutých 

orgánov, preto inšpekcia vo veci rozhodla. Účastníci konania a dotknuté orgány vo svojich 

vyjadreniach neuplatnili ţiadne poţiadavky, preto nebolo o nich rozhodované. 

 

 Skládka odpadov je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 5431/25, 5431/41, 5431/28, 

5431/32, 5432/1, 5432/9, 5432/10, 5432/8, 5432/11, 5432/12, 5428/11, 5432/14,5432/13, 

5428/10, ktoré sú vyňaté z PDF, a sú súčasťou parciel EKN č. 4487, 4489, 4490, 4499/2, 

33479/2, ku ktorým má WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká uzatvorenú 

zmluvu o prenájme pozemkov s:  Zdruţenie TKO Semeteš n.o. a, Urbariárna obec Turzovka 

a Povodie Váhu Piešťany. Novovytvorené parcely CKN 5431/41, 5432/9, 5432/10, 5432/11, 

5432/8, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5428/10, 5428/11, boli vytvorené v GP č. 9/2011 po 

skutočnom zameraní skládky odpadov 1. etapy a s parcelami 5431/38, 5432/6, 5428/2, 5431/28, 

5431/32, 5431/22, 5431/25, 5432/1, ktoré boli stanovené GP, ktorý je prílohou stavebného 

povolenia a sú v súlade s vydaným územným rozhodnutím na túto stavbu. 

 

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:  
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v oblasti ochrany ovzdušia: 

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o uţívaní malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, 1. kazeta, podľa § 8 ods. 2, písm. a)1. 

zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,  

- konanie o určenie všeobecných podmienok prevádzkovania prevádzky „Skládka odpadov 

Turzovka – Semeteš“, 1. kazeta, podľa § 8 ods. 2 písm. a)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 33 

ods. 3. písm. l) zákona o ovzduší, 

v oblasti odpadov: 

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa 

§8 ods. 2 písm. c)1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, 

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c)7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona 

o odpadoch, 

- konanie o udelenie súhlasu súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu 

zhromaţďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c)8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) 

zákona odpadoch, 

- posúdenie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ z hľadiska 

odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c)10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. 

b) zákona o odpadoch. 

 

Inšpekcia doplnila podmienky integrovaného povolenia o podmienky, ktoré vyplynuli 

z povolenia na trvalé uţívanie stavby 1. kazety Skládky odpadov Turzovka - Semeteš.  

 

Inšpekcia schválila projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka odpadov 1. kazeta 

Turzovka - Semeteš“, SO - 105 uzavretie a rekultivácia skládky, z februára 2011, ktorú 

vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Ţilina, zodpovedný projektant 

Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inţinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2 . 

 

Inšpekcia schválila v zmysle § 22 ods.17 zákona o odpadoch časť účelovej finančnej 

rezervy vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie skládky odpadov, ktoré 

je prevádzkovateľ povinný jednorázovo zloţiť na osobitný účet, na ktorý bude odvádzať 

prostriedky účelovej finančnej rezervy, v hodnote 12 098,- EUR. Prevádzkovateľ predloţil 

potvrdenie o vedení účtu zriadeného v zmysle § 22 ods.5 zákona o odpadoch ako účet účelovej 

finančnej rezervy a potvrdenie o zloţení časti účelovej finančnej rezervy vo 12 098,- EUR. 

 

Inšpekcia schválila prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 

odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta“, z roku 2011: 

- sprevádzkovanie skládkového telesa „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 1. kazeta“ 

parametre novej kazety, 

- ukladanie odpadov v 1. kazete v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na 

uzatvorenie skládky odpadov,   

- odvádzanie účelovej finančnej rezervy na základe výpočtu podľa schváleného výpočtu. 

 

 

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 

5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 preskúmala ţiadosť v zmysle zákona 

o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o 

ovzduší, zákona o verejnom zdraví, vyţiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých 

orgánov a zistila, ţe vykonávaním činnosti v prevádzke nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 

nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, 

preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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 moţno podať na Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia, 

Inšpektorát ţivotného prostredia v Ţiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Legionárska 5, 012 05 Ţilina 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 môţe byť preskúmaná 

súdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Bágel 

riaditeľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

 

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká  

2. Zdruţenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka  

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

4. Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka  

5. Správa ciest ŢSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Ţilina  

6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., M. R. Štefánika 1 Ţilina  

 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 

7. Obvodný úrad ţivotného prostredia v Čadci, štátna správa odpadového hospodárstva,  Horná 

ul. č. 2483, 022 01 Čadca 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 

9. spis 

 

 


