
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 
Legionárska 5, 012 05  Žilina 

 

Číslo: 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6      V Žiline, dňa 19. 12. 2016 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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, 

podľa § 8 ods. 5 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, 

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 a č. 4987-

29111/2016/Chy/770860108/Z5-SP, zo dňa 29. 09. 2016 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 

2 zákona o IPKZ, takto: 

 

1.) 

V časti: 

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

Semeteš“ je: 
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dopĺňa: 

 

Súčasťou integrovaného povolenia je: 

a) v oblasti odpadového hospodárstva: 

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov 

Turzovka – Semeteš 2.a kazeta“ 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) 

- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ. 

 

 

Inšpekcia schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Rozšírenie skládky odpadov 

Turzovka – Semeteš (2. kazeta), SO - 11 uzatvorenie a rekultivácia skládky“, z marca 2015, ktorú 

vypracoval ktorú vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. č. 33, 974 01 Banská Bystrica, 

zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2. 

 

Inšpekcia schvaľuje časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5% z rozpočtových 

nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku 

odpadov, ktoré je prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť na osobitný účet, na ktorý bude 

odvádzať prostriedky účelovej finančnej rezervy, v hodnote 23 970,- EUR. 

 

 

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 

odpadov Turzovka – Semeteš, 2. kazeta“, z októbra 2016: 

- sprevádzkovanie skládkového telesa Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2a. kazeta“ - 

(ďalej len „2a. kazeta“), parametre novej kazety, 

- ukladanie odpadov v 2a. kazete v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na 

uzatvorenie skládky odpadov, 

- rozsah odpadov, ktorých zneškodňovanie je na skládke odpadov povolené, 

- zmeny v rozsahu povolených zneškodňovaných odpadov v súvislosti so zmenou 

legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo, 

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

 

Inšpekcia schvaľuje „Východiskovú správu zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ II. a III. etapa“, ktorú vypracoval 

prevádzkovateľ WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká v septembri 2016. 

 

 

2.) 

V časti: 

I. Údaje o prevádzke 

A. Zaradenie prevádzky 
(str. 13/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

3/22 rozhodnutia č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 02.12.2013) 
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mení odsek „3. Zaradenie skládky odpadov“ takto: 

 
3. Zaradenie skládky odpadov: 

Skládka odpadov je zaradená podľa platných právnych predpisov na úseku odpadového 

hospodárstva do triedy: 

- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

 

3.) 

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 v znení strana 

3/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1) 

 

 

mení a dopĺňa odsek: 

 

1. Charakteristika prevádzky 

- dátum začatia činnosti prevádzky: r. 2009, 

- predpoklad ukončenia činnosti:   12/2053, 

- umiestnenie prevádzky: kraj Žilinský, okres Čadca, Mesto Turzovka, k.ú. Turzovka, I. etapa 

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, II. a III. etapa na pozemkoch parc. č. 

KNC 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/8, 5432/9, 5432/10, 5432/12, 5432/13, 

5432/14, 5432/15, 5432/16, 5432/17, 5432/18, 5431/25, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 

5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/5, 5428/10, 5428/11, totožné s KNE č. 4489, 4499/2, v k.ú. 

Turzovka, parcely sú neusporiadané. 

- celková projektovaná kapacita prevádzky 5 kaziet: 198 445 m3 uloženého odpadu,  

- kapacita 1. kazety: 53 280 m3 uloženého odpadu, 

- kapacita 2a. kazety: 43 100 m3 uloženého odpadu, 

- v prevádzke je vykonávaná činnosť podľa prílohy č.2 k zákonu o odpadoch:  

– D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.  

- celková plocha uzatvorenia a rekultivácie 1. kazety skládky odpadov:  6 997,9 m2, 

- povolená plocha 1. etapy uzatvorenia časti skládky odpadov:      2 228,7 m2. 

 

 

4.) 

V časti: 

2. Opis prevádzky 

 

V odseku 

Členenie prevádzky: 

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

3/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 
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mení a dopĺňa nasledovné riadky takto: 

 

Členenie prevádzky: 

f) protipožiarne zariadenie – zabezpečené rozlievaním priesakovej kvapaliny rozvodom 

z čerpacej stanice do dvoch hydrantov, hasiace prístroje, náradie pri prevádzkovom objekte,  

g) tesniaci systém skládky odpadov  

- 1. kazeta: 

- podložie pod skládkou odpadov tvoria hlinitokamenité až kamenité sute, je nevyhovujúce, 

preto: 

- v 1. kazete je vybudované umelé ílové tesnenie hrúbky 0,5 m s minimálnym koeficientom 

priepustnosti kf = 0,192.10-9 m.s-1, doplnené fóliou JUNIFOL PEHD, hrúbky 1,5 mm, 

s ochrannou geotextíliou TIPPTEX 300 g.m-2, 

- 2a. kazeta: 

- podložie pod skládkou odpadov tvoria piesčité íly a íly so strednou až vysokou plasticitou, 

ktoré prechádzajú na kamenitoílovité sute, je nevyhovujúce, 

- v 2a. kazete je vybudované umelé ílové tesnenie hrúbky 2 x 0,25 m s minimálnym 

koeficientom priepustnosti kf = 0,5891.10-9 doplnené fóliou Carbofol HDPE 406, hrúbky 

1,5 mm, s ochrannou geotextíliou TIPPTEX 300 g.m-2, 

h) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín: 

- 1. kazeta: 

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

geotextíliou TIPPTEX 300 g.m-2, na svahoch je položený drenážny geokompozit spolu s 

membránou, 

- drenážne potrubie uložené pozdĺž bočnej hrany je z PVC-U kanalizačných rúr s priemerom 

DN 200 mm, perforované, obalené geotextíliou, je obsypané štrkom frakcie 16/32 mm v 

požadovanej  hrúbke 0,5 m, zaústené do akumulačnej nádrže cez betónovú šachtu DN 1000 

mm, po realizácii II. etapy výstavby je drenážne potrubie je cez revíznu šachtu RŠ6 

napojené na novovybudovanú kanalizáciu, ktorá je zaústená do akumulačnej nádrže,  

- pôvodná akumulačná nádrž na priesakovú kvapalinu pri 1. kazete, otvorená nádrž s 

objemom 72 m3, zhotovená z minerálneho tesnenia zhodného s tesnením dna skládky 

odpadov a fólia HDPE 1,5 mm bude po sprevádzkovaní 2a. kazety zasypaná odpadom,  

- 2a. kazeta: 

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

geotextíliou TIPPTEX 300 g.m-2, na svahoch je položený drenážny geokompozit spolu s 

membránou, 

- drenážne potrubie uložené pozdĺž päty deliacej hrádzky je z HDPE kanalizačných rúr s 

priemerom DN 225 x 13,5 mm, perforované, obalené geotextíliou, obsypané štrkom frakcie 

16/32 mm v hrúbke 0,5 m, cez revíznu šachtu RŠ4 je napojené na hlavný zberač, kde je 

osadený zasúvadlový uzáver DN 200, na opačnom konci je potrubie vyvedené na hornú 

hrádzu telesa kde je preplachovacia šachta,  

- hlavný zberač je vedený po vonkajšom svahu bočnej hrádze – zváraná nepriepustná 

kanalizácia z HDPE kanalizačných rúr s priemerom DN 225 x 13,5 mm je zaústená do 

akumulačnej nádrže cez revíznu šachtu RŠ1, revízne šachty RŠ1 – RŠ6 tvorí šachtové dno 

PEHD DN 600, skruž z korugovanej rúry priemeru 600mm a plastový poklop.  

- akumulačná nádrž na priesakovú kvapalinu je otvorená nádrž s objemom 233 m3, bez 

signalizácie, tesnenie nádrže tvorí minerálne ílové tesnenie 2 x 250 mm, zhodné s tesnením 

dna skládky odpadov a fólia HDPE 1,5 mm, na dne sú v štrkovom lôžku uložené betónové 

panely,  

- akumulačná nádrž je HDPE potrubím 225 x 13,5 mm spojená s čerpacou šachtou, ktorá je 

napojená na rozvod priesakovej kvapaliny na spätný rozstrek, na potrubí je osadený 

posúvačový uzáver DN200, v čerpacej šachte je osadené čerpadlo s parametrami Q = 3,0 
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l/s, dopravná výška H = 35,0 m, príkon 2,45 kW, spätný výtlak priesakovej kvapaliny do 

telesa skládky odpadov je HDPE potrubím DN 50 dĺžky 125 m, vedeným z vnútornej 

strany bočnej hrádze a ukončeným hydrantom,   

i) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie  

- 1. kazeta: 

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

studničných skruží DN 1000 s perforáciami, ktoré sú položené na betónových paneloch, 

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

studne sa budú navyšovať postupne, pribúdajúcim odpadom, 

- 2a. kazeta: 

- pasívne odplynenie pomocou studní v počte 2 ks - na štrkovom lôžku je položený cestný 

panel 2 x 3 m, na ktorom je zo zvarovanej sieťoviny vytvarovaný hranol 1,5 x 1,5 m výšky 

2 m, vyplnený kamenivom v strede ktorého je osadená perforovaná HDPE rúra DN 150 

dĺžky 3 m, studne sa budú navyšovať postupne, pribúdajúcim odpadom, 

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

odpadov, z vrtu MV-2 na rozhraní 1. a 2. kazety a z dvoch nových monitorovacích vrtov 

MV-3 a MV-5 pod skládkou odpadov,   

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

nad 1. kazetou skládky odpadov a VH-2 v pod 2. kazetou skládky odpadov,  

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

monitorovacích miest, jedno v mieste zaústenia drenážnej rúry spod telesa 1. kazety do 

prekládky potoka a druhé v mieste zaústenia druhej drenážnej rúry spod telesa 2. kazety v 

teréne pôvodného toku pod opornou hrádzou 2. kazety,  

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

dvoch odplyňovacích studniach v 1. kazete a v dvoch odplyňovacích studniach v 2a. kazete, 

n) odvodňovací systém pre povrchové vody –  

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

betónových tvárnic, uložených v betónovom lôžku, v dĺžke 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 dažďovej 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 mrežou, zatrubnenie je z betónových rúr TBR 

50/220 v dĺžke 63 m, zaústené do preložky potoka, 

- drenážne vody spod telesa 1. kazety sú odvádzané dvoma drenážnymi rebrami FLEXI DN 

150 mm, jeden v dĺžke 113,5 m, ktorý je zaústený do preložky potoka a druhý 68,5 m, ktorý 

je napojený do drenážneho potrubia pod 2. kazetou,  

na odvádzanie drenážnych vôd spod telesa 2. kazety je vybudovaných šesť drenážnych 

potrubí DN 150, ktoré sú napojené do hlavného drénu DN 300 dĺžky l46 m, ktorý je pod 2. 

kazetou zaústený do pôvodného koryta potoka,  

pod akumulačnou nádržou na priesakovú kvapalinu je vybudovaný samostatný drenážny 

systém, pozostávajúci z hlavného zberača DN 300, do ktorého sú zaústené tri drenáže DN 

150, hlavný zberač je tiež zaústený do koryta bývalého potoka.  

 

 

5.) 

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 

3/22 rozhodnutia č. 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4, zo dňa 06.08.2014) 

 

mení podmienku č. A.1.5.1. takto: 
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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“ z októbra 

2016. Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku je platný do 31.12.2021. Platnosť 

súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli 

rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím 

tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii. 

 

 

6.) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania 
2. Podmienky pre dobu prevádzkovania 

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

6/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 

 

mení podmienku č. A.2.1., takto: 

 

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

15,30 hod., mimo toho času, len na základe  vopred oznámených požiadaviek 

dodávateľov odpadov prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý zabezpečí prítomnosť 

zodpovedných pracovníkov skládky odpadov. 

 

 

7.) 

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 v znení strana 

6/22 rozhodnutia č. 4455-11367/2012/Chy/770860108-Z2, zo dňa 19.04.2012) 

 

 

mení podmienku č. A.3.1. takto: 

 

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

SR č.365/2015 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 

Kategó 

ria 

odpadu 

01 01 01 Odpady z ťažby rudných nerastov O 

01 01 02 Odpady z ťažby nerudných nerastov O 

01 03 06 Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05  O 

01 03 08 Prachový a práškový odpad iný ako v 01 03 07 O 

01 04 08 Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 04 09  Odpadový piesok a íly O 

01 04 10 Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O 

01 04 11 Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 010 4 07 O 
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01 04 12 Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené  

v 01 04 07 a v 01 04 11 

O 

01 04 13 Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 05 04 Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O 

01 05 07 Vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom baritu iné ako uvedené v 01 05 05  

a 01 05 06 

O 

01 05 08 Vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 

05 a 01 05 06 

O 

02 01 01 Kaly z prania a čistenia O 

02 01 03 Odpadové rastlinné pletivá (len nevhodné na zhodnocovanie) O 

02 01 04 Odpadové plasty (okrem obalov) O 

02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva  

02 01 09 Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O 

02 01 10 Odpadové kovy O 

02 02 01 Kaly z prania a čistenia O 

02 02 03 Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O 

02 02 04 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 03 01 Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O 

02 03 02 Odpady z konzervačných činidiel O 

02 03 03 Odpady z extrakcie rozpúšťadlami O 

02 03 04 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 03 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 04 01 Zemina z čistenia a prania repy O 

02 04 02 Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O 

02 04 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 05 01 Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 05 02 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 06 01 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 06 02 Odpady z konzervačných činidiel O 

02 06 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 07 01 Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O 

02 07 03 Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 07 04 Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 07 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

03 01 01 Odpadová kôra a korok O 

03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ 

drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 

O 

03 03 01 Odpadová kôra a drevo O 

03 03 02 Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu O 

03 03 07 Mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O 

03 03 08 Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O 

03 03 09 Odpad z vápennej usadeniny O 

03 03 10 Výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O 

04 01 01 Odpadová glejovka a štiepenka  O 

04 01 07 Kaly z kvapalného odpadu neobsahujúceho chróm spracovaného najmä  

v mieste svojho vzniku 

O 

04 01 09 Odpady z vypracúvania a apretácie O 

04 02 09 Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, 

plastomér) 

O 

04 02 10 Organické látky prírodného pôvodu, napr. tuky, vosky O 

04 02 15 Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O 
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04 02 17 Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O 

04 02 20 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako 

uvedené v 04 02 19 

O 

04 02 21 Odpady z nespracovaných textilných vlákien O 

04 02 22 Odpady zo spracovaných textilných vlákien O 

05 01 10 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako 

uvedené 

O 

05 01 13 Kaly z napájacej vody pre kotly O 

05 01 14 Odpady z chladiacich kolón O 

05 01 16 Odpady s obsahom síry z odsírovania ropy O 

05 01 17 Bitúmen O 

05 06 04 Odpad z chladiacich kolón O 

05 07 02 Odpady obsahujúce síru O 

06 05 03 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho 

vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02 

O 

06 06 03 Odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O 

06 09 02 Troska obsahujúca fosfor O 

06 09 04 Odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 O 

06 11 01 Odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika O 

06 13 03 Priemyselné sadze O 

07 01 12 Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku iné 

ako v 07 01 11 

O 

07 02 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako 

uvedené v 07 02 11 

O 

07 02 13 Odpadový plast O 

07 02 15 Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O 

07 02 17 Odpady obsahujúce silikóny iné, ako je uvedené 07 02 16 O 

07 03 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako  

uvedené v 07 03 11 

O 

07 04 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné  

ako uvedené v 07 04 11 

O 

07 05 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné  

ako uvedené v 07 05 11 

O 

07 05 14 Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O 

07 06 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné  

ako uvedené v 07 06 11 

 

07 07 12 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako 

uvedené v 07 07 11 

O 

08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 14 Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O 

08 01 18 Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O 

08 02 01 Odpadové náterové prášky O 

08 03 13 Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O 

08 03 15 Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O 

08 03 18 Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O 

08 04 10 Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 

08 04 12 Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11  O 

09 01 07 Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

09 01 08 Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

10 01 01 Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O 

10 01 02 Popolček z uhlia O 
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10 01 03 Popolček z rašeliny a neošetreného dreva O 

10 01 05 Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O 

10 01 07 Reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo 

forme kalu 

O 

10 01 15 Popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené 

v 10 01 14 

O 

10 01 17 Popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 O 

10 01 19 Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O 

10 01 21 Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako 

uvedené v 10 01 20 

O 

10 01 24 Piesky z fluidnej vrstvy O 

10 01 25 Odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne O 

10 01 26 Odpady z úpravy chladiacej vody O 

10 02 01 Odpad zo spracovania trosky O 

10 02 02 Nespracovaná troska O 

10 02 08 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O 

10 02 10 Okuje z valcovania O 

10 02 12 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O 

10 02 14 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 O 

10 02 15 Iné kaly a filtračné koláče O 

10 03 02 Anódový šrot O 

10 03 05 Odpadový oxid hlinitý O 

10 03 16 Peny iné ako uvedené v 10 03 15 O 

10 03 18 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 O 

10 03 20 Prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19 O 

10 03 22 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné 

ako uvedené v 10 03 21 

O 

10 03 24 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 O 

10 03 26 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 O 

10 03 28 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 O 

10 03 30 Odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené       

v 10 03 29 

O 

10 04 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 O 

10 05 01 Trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 05 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 05 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O 

10 06 01 Trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 06 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 06 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 06 10 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O 

10 07 01 Trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 07 02 Stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 07 03 Tuhé odpady z čistenia plynov O 

10 07 04 Iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 07 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 07 08 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O 

10 08 04 Tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 08 09 Iné trosky O 

10 08 11 Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O 

10 08 13 Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 O 

10 08 14 Anódový šrot O 
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10 08 16 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O 

10 08 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené 

v 10 08 17 

O 

10 08 20 Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O 

10 09 03 Pecná troska O 

10 09 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené  

v 10 09 05 

O 

10 09 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené  

v 10 09 07 

O 

10 09 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O 

10 09 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O 

10 09 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O 

10 09 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15 O 

10 10 03 Pecná troska O 

10 10 06 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené  

v 10 10 05 

O 

10 10 08 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené  

v 10 10 07 

O 

10 10 10 Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O 

10 10 12 Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O 

10 10 14 Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O 

10 10 16 Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené  

v 10 10 15 

O 

10 11 03 Odpadové vláknité materiály na báze skla O 

10 11 05 Tuhé znečisťujúce látky  O 

10 11 10 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený 

v 10 11 09 

O 

10 11 12 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O 

10 11 14 Kal z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13 O 

10 11 16 Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15 O 

10 11 18 Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené  

v 10 11 17 

O 

10 11 20 Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 10 11 19 

O 

10 12 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 

10 12 03 Tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 12 05 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 12 06 Vyradené formy O 

10 12 08  Odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice 

a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní 

O 

10 12 10 Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 O 

10 12 12  Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 O 

10 12 13 Kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

10 13 01 Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 

10 13 04  Odpady z pálenia a hasenia vápna O 

10 13 06 Tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 O 

10 13 07 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O 

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O 

10 13 11  Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené  

v 10 13 09 a 10 13 10 

O 

10 13 13 Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 O 
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10 13 14 Odpadový betón a betónový kal O 

11 01 10 Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O 

11 01 12 Vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 O 

11 01 14 Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 O 

11 02 03 Odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O 

11 02 06 Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O 

11 05 01 Tvrdý zinok O 

11 05 02 Zinkový popol O 

12 01 01 Piliny a triesky zo železných kovov O 

12 01 02 Prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03 Piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 Prach a zlomky z neželezných kovov O 

12 01 05 Hobliny a triesky z plastov O 

12 01 13 Odpady zo zvárania O 

12 01 15 Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O 

12 01 17 Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O 

12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O 

15 01 05 Kompozitné obaly O 

15 01 06 Zmiešané obaly O 

15 01 09 Obaly z textilu O 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky – len ako konštrukčný prvok pri budovaní 

skládky 

O 

16 01 12 Brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O 

16 01 16 Nádrže na skvapalnený plyn O 

16 01 19 Plasty  (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu) O 

16 01 20 Sklo (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu) O 

16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 

16 03 04 Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O 

16 11 02 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických 

procesov iné ako uvedené v 16 11 01 

O 

16 11 04 Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov  

iné ako uvedené v 16 11 03 

O 

16 11 06 Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako 

uvedené v 16 11 05 

O 

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 a keramiky iné ako 

uvedené  v 17 01 06 

O 

17 02 01 Drevo O 

17 02 02 Sklo     (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu) O 

17 02 03 Plasty   (iba nezhodnotiteľné po dotriedení odpadu) O 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

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 05 O 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 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 

18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným O 
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požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy napríklad obväzy, sadrové 

odtlačky a obväzy posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky  

19 01 02 Železné materiály odstránené z popola O 

19 01 12 Popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 O 

19 01 14 Popolček iný ako uvedený v 19 01 13 O 

19 01 16 Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O 

19 01 18 Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 O 

19 01 19 Piesky z fluidnej vrstvy O 

19 02 03 Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako 

nebezpečné  

O 

19 02 06 Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 O 

19 02 10 Horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 O 

19 03 05 Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O 

19 03 07 Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O 

19 04 01 Vitrifikovaný odpad O 

19 05 01 Nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov  O 

19 05 02 Nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu  O 

19 05 03 Kompost nevyhovujúcej kvality O 

19 06 04 Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O 

19 06 06 Zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného 

odpadu 

O 

19 08 01 Zhrabky z hrablíc O 

19 08 02 Odpady z lapačov piesku O 

19 08 05 Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd  

19 08 12 Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené 

v 19 08 11 

O 

19 08 14 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako 

uvedené v 19 08 13 

O 

19 09 01 Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O 

19 09 02 Kaly z čírenia vody O 

19 09 03 Kaly z dekarbonizácie O 

19 09 04 Použité aktívne uhlie O 

19 09 05 Nasýtené alebo použité iontomeničové žiariče O 

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov O 

19 10 04 Úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03 O 

19 10 06 Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 O 

19 11 06 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako 

uvedené v 19 11 05 

O 

 19 12 01 Papier a lepenka O 

19 12 04 Plasty a guma O 

19 12 05 Sklo O 

19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

19 12 08 Textílie O 

19 12 09 Minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo) O 

19 12 10 Horľavý odpad (palivo z odpadov)  O 

19 12 12 Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 

odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 

O 

19 13 02 Tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 

19 13 04 Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O 

19 13 06 Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05  O 

20 01 10 Šatstvo O 
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20 01 11 Textílie O 

20 01 25 Jedlé tuky a oleje O 

20 01 28 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 30 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 O 

20 01 32 Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 O 

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

20 01 41 Odpady z vymetania komínov O 

20 02 02 Zemina a kamenivo O 

20 02 03 Iné biologicky nerozložiteľné materiály O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 Odpad z trhovísk O 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc O 

20 03 04 Kal zo septikov O 

20 03 06 Odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 Objemový odpad O 

20 03 08  Drobný stavebný odpad  

 

 

Mení podmienku A.3.2., takto: 

 

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

podľa Katalógu odpadov v kategórii O - ostatný odpad:  

- 20 03 01 - zmesový komunálny odpad 

 

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 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 škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok podľa prílohy č. 5, 

6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

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

výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, uvedené v § 13 písm. e) bod 

7, § 33 písm. a) a § 43 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch. 

8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky 

rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

 

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. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1357&qid=1450085528788&from=SK
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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). 

 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 Vyhlášky 

MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej 

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

nebezpečný, 

 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. 

 

 

8.) 

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) 

 

mení podmienku A.5.1, takto:  

 

A.5.1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať 1. a 2a. kazetu skládky odpadov na základe 

platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa 

podmienky D.1.3. integrovaného povolenia, maximálne však do naplnenia povolenej 

kapacity 1.a 2a. kazety 96 380 m3. Prevádzkovanie v časti I. etapy uzatvárania skládky 

odpadov bolo dňom 02.01.2014 ukončené. 

 

Mení podmienku A.5.11, takto:  

 

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

tiažou uloženého odpadu nedošlo k posunutiu fólie na bočnom svahu, prípadne k jej 

pretrhnutiu. 

 

Mení podmienku A.5.12, takto:  

 

A.5.12. Pri ukladaní odpadu v 2a. kazete zabezpečiť voľnú plochu min. 2 metre od päty deliacej 

hrádzky medzi 2a. kazetou a 2b. kazetou tak, aby nedošlo k presypaniu odpadu mimo 

teleso 2a. kazety, na nezabezpečenú plochu 2b. kazety a aby zostala voľná manipulačná 

plocha plynulé napojenie tesnenia pri budovaní 2b. kazety. 

 

Mení podmienku A.5.16. takto:  

 

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

informovať príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve. 
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Ruší podmienku A.5.23.  

  

Podmienka č. A.5.23. sa ruší v plnom znení.  

 

Mení podmienku A.5.24. takto:  

 

A.5.24. Priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov zachytávať drenážnym systémom priesakových 

kvapalín do vodotesnej akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu o objeme 233 m3. 

  

Mení podmienku A.5.28. takto:  

 

A.5.28. Kanalizačné potrubie na odvádzanie priesakových kvapalín z telesa 1. a 2a.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. 

 

Mení podmienku A.5.29. takto:  

 

A.5.29. Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v referenčnom vrte 

MV1 nad skládkou odpadov, v monitorovacích vrtoch MV-2, MV-3 a MV-5 pod 

skládkou odpadov a v dvoch monitorovacích miestach na monitorovanie drenážnych vôd 

spod telesa skládky odpadov, jedno v mieste zaústenia drenážnej rúry do prekládky 

potoka a druhé v mieste zaústenia druhej drenážnej rúry, v teréne pôvodného toku, pod 

opornou hrádzou 2. kazety. Pri monitorovaní spolupracovať s miestnou organizáciou SRZ 

v Turzovke. 

 

Mení podmienku A.5.38. takto: 

 

A.5.38. Prevádzkovateľ je pri prevádzkovaní skládky odpadov povinný plniť povinnosti 

prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa požiadaviek Mesta 

Turzovka.  

 

Mení podmienku A.5.41. takto: 

 

 

A.5.41. Počas prevádzkovania skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vytvárať účelovú 

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

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

ÚFR ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) musí 

dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a 

zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov alebo jej časti po jej uzavretí.  

 

Mení podmienku A.5.42. takto: 

 

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

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

použitie prostriedkov len na uzavretie, rekultiváciu skládky odpadov a na účel uvedený 

v bode A.5.33. tohto rozhodnutia. Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s 

prostriedkami ÚFR, ktoré ním boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet.  
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 Uvedené sa nevzťahuje na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov účelovej 

finančnej rezervy. 

 

Mení podmienku A.5.43. takto: 

 

A.5.43.Prevádzkovateľ skládky odpadov každoročne odvedie na osobitný účet ročnú výšku 

prostriedkov ÚFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a každoročne doručí 

do 15. februára kalendárneho roka inšpekcii a Okresnému úradu Čadca, Odbor 

starostlivosti pre životné prostredie ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného 

v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky 

viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny 

rok. 
 

Vkladá podmienku A.5.45. ktorá znie: 
 

A.5.45.Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred začatím prevádzkovania 2a. kazety povinný 

jednorazovo zložiť na osobitný účet, na ktorý bude odvádzať prostriedky ÚFR, časť ÚFR 

vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na uzavretie a rekultiváciu, 

monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov, v hodnote 23 970,- EUR. 

 

 

9.) 

V časti: 

A. Podmienky prevádzkovania  
sa názov odseku: 

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami 

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

11/18 rozhodnutia č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 02.12.201) 

 

mení na: 

 

6. Podmienky pre skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami 

 

V celom rozsahu integrovaného povolenia a jeho zmien sa slová „škodlivé látky“ nahrádzajú 

slovami „znečisťujúce látky“ a slová „manipulácia so škodlivými látkami“ sa nahrádzajú slovami 

„zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami“. 

 

 

10.) 

V časti : 

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov 
(str. 19/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009) 

 

Ruší časť „D“ v plnom znení. 

 

Vkladá novú časť „D“, ktorá znie: 

 

 

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi, minimalizáciu vzniku odpadov 

a ich zhromažďovanie a ďalšie nakladanie s odpadmi 
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1.) Podmienky súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

 

D.1.1. Skládka odpadov je zaradená do triedy Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný. 

 

D.1.2. V prevádzke sa vykonáva zneškodňovanie odpadov činnosťou, podľa prílohy č. 2 

k zákonu o odpadoch, D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.   

 

D.1.3. Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre 1. a 2a. 

kazetu skládky odpadov je do 31.12.2021. 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. 

 

D.1.4. Na skládke odpadov je dovolené zneškodňovanie odpadov zaradených podľa katalógu 

odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 (Zoznam odpadov, ktorých zneškodňovanie je na 

skládke odpadov povolené). 

 

D.1.5. Na skládke odpadov nie je dovolené zneškodňovanie iných odpadov, okrem odpadov 

uvedených v tomto integrovanom povolení. 

 

D.1.6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a 

o nakladaní s nimi, 

 

D.1.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov, podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Evidenčný list 

skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov v elektronickej podobe alebo 

v písomnej podobe po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia skládky 

odpadov. 

 

D.1.8. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje. Ohlásenie o vzniku odpadu a 

nakladaní s ním a Evidenčný list skládky odpadov sa podáva za obdobie kalendárneho 

roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára 

nasledujúceho roka. 

 

2.) Podmienky pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov vyprodukovaných pri vlastnej 

činnosti:  

 
D.2.1. Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady vyprodukované pri vlastnej činnosti na 

základe platného súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov vydaného Okresným 

úradom Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o 

odpadoch, ktorý predloží inšpekcii na vedomie.  

 
D.2.2. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní zariadenia vznikajú ako pôvodcovi nasledovné druhy 

nebezpečných odpadov uvedené v tabuľke č. 2, zaradené podľa Katalógu odpadov, v 

celkovom množstve nebezpečných odpadov, cca 300 kg za rok:  

 

Tabuľka č.2 

Kód 

odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu  Kategória 

odpadu 
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08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N 

13 02 05  Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 08  Iné motorové, prevodové a mazacie oleje  

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 
N 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 Olejové filtre N 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené 

v 16 02 09 až 16 02 12 (žiarivky) 

N 

16 06 01  Olovené batérie N 

20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 

01 21 a 20 01 23, obsahujúce  nebezpečné časti 

N 

 

D.2.3. Vznik nového druhu nebezpečného odpadu je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii. 

 

D.2.4. Prevádzkovateľ musí pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov plniť povinnosti držiteľa 

odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom 

hospodárstve. 

 

D.2.5. Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať vznik nebezpečných odpadov. 

 

D.2.6. Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné 

odpady je prevádzkovateľ povinný označiť varovnými symbolmi a identifikačným listom 

nebezpečných odpadov. 

 

B.2.7. Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa 

katalógu odpadov.  

 

B.2.8. Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej 

osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

v odpadovom hospodárstve. 

 

B.2.9. Prepravu nebezpečných odpadov je možné vykonávať len na základe povolenia 

príslušného obvodného úradu životného prostredia, prostredníctvom oprávnenej osoby. 

 

B.2.10. Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom 

nakladania s nebezpečným odpadom v zmysle podmienok integrovaného povolenia 

a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.  

 

B.2.11. Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť 

umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných 

odpadov. 

 

3. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie ostatných odpadov 

 

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 

20 01 02 Papier a lepenka   O 

20 01 02  Sklo O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01  Zmesový komunálny odpad O 

 

D.3.2. V prevádzke sa vykonáva zhromažďovanie ostatných odpadov. 

D.3.3. Prevádzkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať tak, aby minimalizoval vznik 

vlastného odpadu.  

D.3.4. Vzniknuté odpady je prevádzkovateľ povinný prednostne materiálovo alebo energeticky 

zhodnocovať.  

D.3.5. Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa 

Katalógu odpadov.  

D.3.6. Prevádzkovateľ je povinný odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, 

zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia, resp. 

zneškodnenia.  

D.3.7. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenčné listy odpadov vzniknutých pri 

činnosti skládky odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

D.3.8. Prevádzkovateľ je povinný podávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. 

 

 

11.) 

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 

I.2.1. Podzemné vody 
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. 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 
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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, MV-3 a MV-

5 – pod skládkou 

odpadov a dvoch 

drenážnych 

potrubiach na 

drenážne vody spod 

1. a 2. kazety 

skládky odpadov 

Podľa schválených 

metodík/ výsledky 

porovnať s pokynom 

MSPNM SR a MŽP 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. 

 

 

12. 

V časti: 

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
I.3. Ďalší monitoring 

I.3.1. Monitorovanie meteorologických údajov 

str. 24/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení strana 

13/18 rozhodnutia č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 02.12.201) 

 

 

mení tabuľku č. 9 

Tabuľka č.9 

Miesto merania: Skládka odpadov / najbližšia meteorologická stanica 

Parameter Frekvencia počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov 

Množstvo  zrážok mesačné súčty mesačné súčty 

Vyparovanie* mesačné súčty mesačné súčty 

* lyzimeter/priesakomer, alebo prostredníctvom iných vhodných metód. 

 

 

13. 

V časti  

I. Požiadavky 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 v znení strana 

15/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 

 

mení podmienku č. I.6.1. takto: 



strana 21 z 26  rozhodnutia 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6 

 

I.6.1. V prevádzkovom denníku evidovať nasledovné záznamy o: 

- menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v príslušný deň, 

- časovom využití zariadenia v príslušný deň, 

- množstve a druhoch prevzatých odpadov na zneškodnenie, vrátane označenia ich 

pôvodcov prípadne držiteľov (evidujú sa i údaje o vozidle),  

- mieste uloženia odpadov na skládke odpadov, 

- neprevzatí odpadu od pôvodcu a dôvody neprevzatia, 

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

skládke odpadov, 

- odobratých vzorkách odpadov, ich vyhodnotení a výsledných analýzach, 

- technickom stave zariadení na skládke odpadov (kompaktor, nakladač, čerpacia technika 

a pod....), 

- poruchách a haváriách zariadenia, mimoriadnych udalostiach na skládke odpadov 

a spôsobe ich odstránenia, vrátane ich záverov a vyhodnotení,  

- odstavení zariadenia, 

- vykonaných revíziách technických a technologických zariadení, 

- údržbe a oprave technických a technologických zariadení, 

- kontrolách vykonaných orgánmi štátnej správy a čase ich trvania, 

- dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku 

zariadenia, 

- umiestnení nebezpečných odpadov a stabilizovaných nebezpečných odpadov na skládke 

odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov, 

- zhutnení odpadu podľa osobitného predpisu, 

- hrúbke pracovnej vrstvy po zhutnení a o prekrývaní komunálnych odpadov a biologicky 

rozložiteľného odpadu inertným odpadom a inertným materiálom, napríklad zeminou, ak 

ide o skládku odpadov, 

- odbere vzoriek z monitorovacích vrtov, ak ide o skládku odpadov, 

- množstve a druhoch inertných odpadov a inertných materiálov použitých na prekrývanie 

uloženého odpadu, ak ide o skládku odpadov, 

- prečerpávaní vôd akumulovaných v telese skládky odpadov na odpad, ak ide o skládku 

odpadov, 

- ďalších prevádzkových činnostiach, ktoré sa v daný deň v prevádzke vykonali napr.:  

- záznamy o vykonaných školeniach zamestnancov, 

- záznamy o spotrebe škodlivých látok, vody. 

 

14. 

V časti  

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

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 

I.7. Podávanie správ 

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

16/22 rozhodnutia č. 7975-33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011) 

 

Mení tabuľku č. 11 takto: 

 

Tabuľka č. 11 

Náplň správy 
Uchovávanie 

správ 

Frekvencia 

a dátum dodania 

správy  

Príjemca 

správy 



strana 22 z 26  rozhodnutia 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6 

Kompletné údaje o prevádzke 

a jej emisiách v súlade 

s vyhláškou MŽP SR, ktorou sa 

vykonáva zákon o IPKZ 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a 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 30 rokov po jej 

uzavretí 

1 x ročne 

do 15. februára 

nasledujúceho 

roka 

Inšpekcia 

(odbor IPK) 

 

OÚ Čadca 

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 

 

OÚ Čadca  

Ohlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním, typ „P“ a  „D“ 

uchováva sa 5 

rokov v písomnej 

alebo elektronickej 

forme 

1 x ročne  

do 28. februára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia 

 

OÚ Čadca  

Evidenčný list skládky odpadov 

počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a do 30 rokov po 

jej uzavretí 

1 x ročne  

do 28. februára 

nasledujúceho 

roka 

inšpekcia  

 

OÚ Čadca  

Výpis z účtu ÚFR, ktorý 

dokladuje pohyby na účte za 

predchádzajúci kalendárny rok 

podpísaný prevádzkovateľom 

Počas 

prevádzkovania 

skládky odpadov 

a 30 rokov po jej 

uzavretí 

1 x ročne  

do 15. februára 

nasledujúceho 

roka 

Inšpekcia 

 

OÚ Čadca 

OÚ Čadca - Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

15. 

V časti : 

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

zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do 

uspokojivého stavu 
 

mení podmienky č. K.2., K.3. a K.4. takto: 

 

K.2. Do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia 

doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie 

skládky odpadov. 
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K.3. Po ukončení skládkovania v 1. kazete a následne v 2a. kazete skládky odpadov je 

prevádzkovateľ povinný vykonať opatrenia na zníženie 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 uloženého odpadu. 

K.1 Do 1 roka od vydania súhlasu na uzatvorenie 1. kazety resp. 2a. kazety skládky odpadov ich 

uzatvoriť a zrekultivovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou 

a monitorovať ju po dobu minimálne 30 rokov, v súlade s požiadavkami všeobecne 

záväzných právnych predpisov pre skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.  

 

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 24.10.2016, 

zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 34120/2016/OIPK dňa 28.10.2016, predložených dokladov 

a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 1 a bod 4 a § 8 ods.5 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 2a. 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. 

 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona o 

správnom konaní upovedomila listom č. 7958-34661/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 

03.11.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny 

integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je 

možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že svoje pripomienky si môžu uplatniť 

v stanovenej lehote.  

 

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 a  inšpekcii sú 

dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie 

navrhovaných zmien, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od 
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zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 

písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná 

o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona. + ústne pojednávanie 

 

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 09.12.2016, neboli boli 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 v prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ boli konania podľa §3 

zákona o IPKZ:  

a) v oblasti odpadového hospodárstva: 

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov 

Turzovka – Semeteš 2.a kazeta“ 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) 

- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ. 

 

Inšpekcia vydala súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov pre 2a kazetu podľa § 97 ods. 1 

písm. a) zákona o odpadoch v súlade s ustanovením § 97 ods. 12 zákona o odpadoch na základe 

miestnej obhliadky na preverenie skutočného stavu vyhotovenia stavby „Rozšírenie skládky 

odpadov Turzovka – Semeteš II. etapa“ v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas. Obhliadku 

stavby inšpekcia nariadila listom „Oznámenie o začatí konania vo veci trvalého užívania stavby 

Integrované zariadenie na nakladenie s odpadmi Tutzovka, II. etapa podľa projektovej 

dokumentácie Rozšírenie skládky odpadov Turzovka Semeteš, prizvanie na ústne pojednávanie“ 

č. 8099-35512/2016/Chy/770860108/KR-Z5, zo dňa 11.11.2016. Na obhliadku stavby boli 

prizvaní všetci účastníci tohto konania a dotknuté orgány. Obhliadka bola vykonaná v areáli 

prevádzky dňa 06.12.2015. Na obhliadke sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Združenia 

TKO Semeteš n. o. a inšpekcia. Ostatní účastníci konania, ani dotknuté orgány sa na obhliadke 

nezúčastnili.  

 

Inšpekcia schválila projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Rozšírenie skládky odpadov 

Turzovka – Semeteš (2. kazeta), SO - 11 uzatvorenie a rekultivácia skládky“, z marca 2015, ktorú 

vypracoval ktorú vypracoval NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. č. 33, 974 01 Banská Bystrica, 

zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2. 

 

Inšpekcia schválila časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5% z rozpočtových 

nákladov na uzavretie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku 

odpadov, ktoré je prevádzkovateľ povinný jednorazovo zložiť na osobitný účet, na ktorý bude 

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

 

Inšpekcia schválila prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka 

odpadov Turzovka – Semeteš, 2. kazeta“, z októbra 2016: 

- sprevádzkovanie skládkového telesa Skládka odpadov Turzovka - Semeteš 2a. kazeta“ - 

(ďalej len „2a. kazeta“), parametre novej kazety, 

- ukladanie odpadov v 2a. kazete v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie na 

uzatvorenie skládky odpadov, 

- rozsah odpadov, ktorých zneškodňovanie je na skládke odpadov povolené, 
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- zmeny v rozsahu povolených zneškodňovaných odpadov v súvislosti so zmenou 

legislatívnych predpisov platných pre odpadové hospodárstvo, 

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

 

Inšpekcia schválila „Východiskovú správu zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ II. a III. etapa“, ktorú vypracoval 

prevádzkovateľ WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká v septembri 2016. 

 

Inšpekcia zmenila podmienky integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou legislatívy 

platnej pre odpadové hospodárstvo: 

 upravila zoznam odpadov zneškodňovaných na skládke odpadov 

- vyňala odpady katal. č.: 02 07 02, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 16 02 

14, 19 07 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, ktoré sú v zmysle §13 písm. e) zákona 

o odpadoch zakázané zneškodňovať skládkovaním v nadväznosti na § 33, § 43 a § 58 ods. 1 

zákona o odpadoch,  

 zmenila názov nasledovných povolených zneškodňovaných odpadov katal. č.: 02 01 03, 10 01 

03, 10 12 08, 10 12 13, 17 01 03, 17 01 07, 18 01 04 a 19 13 02,  

 upravila podmienky prevádzkovania v súvislosti s evidenčnými a ohlasovacími 

povinnosťami prevádzkovateľa skládky odpadov, 

 doplnila podmienky súvisiace z tvorbou a odvádzaním ÚFR. 

 

Inšpekcia v podmienkach na monitorovanie skládky odpadov určila monitoring drenážnych 

vôd vytekajúcich z drenážnych potrubí spod 1. aj 2. kazety skládky odpadov z dôvodu, že ani 

v 1., ani v 2a. kazete nebol nainštalovaný v projektovej dokumentácií navrhovaný plošný elektro 

- fyzikálny kontrolný systém na sledovanie celistvosti uloženej HDPE fólie. Drenážne vody 

vytekajú priamo do povrchového toku a v prípade ich znečistenia môžu nepriaznivo ovplyvniť 

kvalitu povrchových vôd. 
 

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 

3. Spoločenstvo bývalých urbarialistov, PS Turzovka, Stred 177, 023 54 Turzovka  

4. Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka 

 

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

Palárikova 91, 022 01 Čadca  

6. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

7. Slovenský rybársky zväz Žilina, A. Kmeťa 20, 101 55 Žilina 

8. Správa CHKO Kysuce, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca  

9. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany  

10. Spis 

 

 

 

 

 

 

 

 


