
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Legionárska 5, 012 05  Žilina 

 

Číslo: 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4      V Žiline, dňa 06.08.2014 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe 

konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1, bod 5 a  bod 6, a podľa § 19 ods.1 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 na vykonávanie činnosti v prevádzke 

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

Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká T, 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 a č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2  zo dňa 02.12.2013 (ďalej len 

„jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:  

 

 

mení a dopĺňa 

 

a) 

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) 
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dopĺňa: 

 

v oblasti odpadov:   

- 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 § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch 

– určenie dĺžky platnosti súhlasu, 

- udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 

písm. f) zákona o odpadoch  a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti 

súhlasu, 

- zmena súhlasu na uzavretie časti 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka 

– Semeteš“ I. etapa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 

písm. k) zákona o odpadoch. 

 

Inšpekcia schvaľuje aktualizovaný  prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, v ktorom sú zapracované zmeny vyplývajúce 

zo zmeny povolenia  – určenie dĺžky platnosti súhlasu na dobu 5 rokov od dátumu právoplatnosti 

tohto integrovaného povolenia. 

 

b) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 
1. Všeobecné podmienky: 

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

 

mení podmienku A.1.5.1.: 

 

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 1. kazeta. 

 

c) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
 

5. Technicko-prevádzkové podmienky 

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

  

mení podmienku A.5.1.: 

 

A.5.1. Platnosť súhlasu na prevádzkovanie 1. kazety skládky odpadov je 5 rokov od dátumu 

právoplatnosti tohto integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia jej voľnej 

kapacity 53 280 m
3
. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo 

k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia a do naplnenia 

projektovanej kapacity, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu 

oznámi túto skutočnosť inšpekcii. Prevádzkovanie v časti I. etapy uzatvárania skládky 

odpadov je dňom 02.01.2014 ukončené. 
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vkladá podmienku A.5.44.: 

 

A.5.44. Platnosť súhlasu na uzavretie  časti 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov 

Turzovka – Semeteš“ I. etapa je 2 roky od dátumu právoplatnosti tohto integrovaného 

povolenia. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, 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. 

 
 

 

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 

prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, zaevidovanej na 

inšpekcii pod číslom 18024/2014/OIPK dňa 20.06.2014 a na základe konania vykonaného podľa 

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1, bod 5 a  bod 6 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva 

podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, zákona o odpadoch a 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,  ktorou povoľuje zmenu súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, schvaľuje zmenu  prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a povoľuje zmenu súhlasu na uzavretie časti 1. 

kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ I. etapa. 

 

Prevádzkovateľ listom zo dňa 26.06.2014, zaevidovanom na inšpekcii pod číslom 

19378/2014 dňa 02.07.2014, požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. 

c) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 

171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny 

v prevádzke. 

Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa 

nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade 

s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.  

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch, 

položka 171a písm. c) vo výške 250 Eur v kolkových známkach.  

 

Dňa 27.06..2014 inšpekcia oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie 

správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolení , doručila týmto subjektom žiadosť o 

zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“  a určila 
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lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 16.07.2014.  Zároveň zverejnila podstatné údaje o 

podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou zainteresovanej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s 

možnosťou podať prihlášku a s výzvou verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

V súlade s  § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ  inšpekcia požiadala Mesto Turzovka, aby do 3 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle 

a zároveň na úradnej tabuli Mesta Turzovka, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, vyššie 

uvedené informácie. 

 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 upustila od ústneho pojednávania a predloženia náležitosti 

žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f), zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu 

a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo 

vyrábajú, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu 

zóny, územného rozhodnutia, nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako 

boli uvedené v integrovanom povolení.  

 

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od 

zainteresovanej verejnosti.  

 

V stanovenej lehote boli inšpekcii doručené stanoviská:  

Mesto Turzovka, list č. KC – 1445/2014 zo dňa 22.07.2014: 

Mesto Turzovka, ako dotknuté mesto podľa §11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z.z. informovalo do 3 

dní od doručenia „Oznámenia o začatí integrovaného konania vo veci“ verejnosť spôsobom 

v mieste obvyklým a síce, vyvesením oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle spolu 

s informáciou, kde je možné do oznámenia a návrhu dokumentu nahliadnuť, urobiť si z neho 

odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Počas uverejnenia uvedeného oznámenia 

v dobe 21 dní verejnosť nepodala žiadne námietky. Oznámenie bolo verejnosti sprístupnené od 

01.07.2014 do 22.07.2014. Mesto Turzovka, ako dotknuté mesto nemá námietky.  

 

Súčasťou integrovaného konania bolo: 

v oblasti odpadov:   

- 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 § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch 

– určenie dĺžky platnosti súhlasu, 

- udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 1 

písm. f) zákona o odpadoch  a § 81j ods. 1 zákona o odpadoch – určenie dĺžky platnosti 

súhlasu, 

- zmena súhlasu na uzavretie časti 1. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka 

– Semeteš“ I. etapa, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 

písm. k) zákona o odpadoch. 

 

 

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona 

o IPKZ,  zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povoľovania a 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 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  

 

 

 

Doručuje sa: 

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

2. Mesto Turzovka, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 
3. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná ul. č. 2483, 022 01 

Čadca 

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

 

 

 

 


