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R O Z H O D N U T I E 
 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona                   

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

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

o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 

925 54 Pusté Sady 131, IČO: 34 100 644, zo dňa 16. 11. 2020, doručenej Inšpekcii dňa 

18. 11. 2020 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovenia 

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a 

podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)  

 

 

 m e n í    a    d o p ĺ ň a    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

 

 

vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, zmenené 

a doplnené rozhodnutiami: 

 č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006 

 č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008  

 č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008  

 č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008  

 č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010  

 č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016 

 č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018 
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 č. 3971-14963/2019/Rum/370280104/Z9 zo dňa 23. 04. 2019 

 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:    

 

 

„Skládka odpadov Pusté Sady“ 

(ďalej len „prevádzka“), 

 

 

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:  

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,  ktoré prijímajú viac ako 10 t 

odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov. 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:   KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. 

Sídlo:    925 54 Pusté Sady č. 131 

IČO:     34 100 644 

 

nasledovne: 

 

 

1. V povolení v časti „Súčasťou povolenia je konanie...“ sa za odsek t) vkladá nový odsek 

u) v znení: 

 

„u) v oblasti odpadov: 

- podľa  ustanovenia §  3 ods.  3  písm.  c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti 

s ustanovením § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                    

o odpadoch“) – Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou stavby „Sereď – Pusté Sady, 

skládka odpadov – 2. stavba“ pre II. etapu skládky odpadov, 

 

- podľa ustanovenia §  3 ods.  3  písm.  c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti 

s ustanovením § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – Inšpekcia udeľuje 

súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

(dokument PP č. 38, Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

Skládka odpadov Pusté Sady, vypracoval: Ing. Eduard Fabo, november 2020) 

aktualizovaný v súvislosti s  kolaudáciou stavby „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 

2. stavba“ v rozsahu zrealizovanej II. etapy. 

 

Inšpekcia určuje platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov pre 2. stavbu I. etapu (1. a 2. časť) a 2. stavbu II. etapu   

(1. a 2. časť) a platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov na obdobie 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia 

č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021. 
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Súhlasy nadobúdajú platnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia zmeny 

integrovaného povolenia č. 646-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021.“ 

 

2. Vo výrokovej časti povolenia sa ruší text v znení: 

 

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1469/1, 1438, 1439/1 a 1859/1 v k. ú. 

Pusté Sady, ktoré sú právne nevysporiadané.“ 

 

a nahrádza sa textom v znení: 

 

„Prevádzka je umiestnená na pozemkoch k.ú. Pusté Sady. Vlastníkom pozemkov, na 

ktorých je prevádzka „Skládka odpadov Pusté Sady“ umiestnená, je spoločnosť 

KOMPLEX, záujmové združenie obcí, Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď, s 

ktorým má prevádzkovateľ KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. uzatvorenú 

Nájomnú zmluvu. Pozemky sú vedené na LV č. 1296 a umiestnenie 1. STAVBY je na 

p.č. 1438/5 a 2. STAVBY na p. č. 1859/6.“ 

 

3. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky sa body 1., 2. a 3. 

rušia a nahrádzajú sa novými bodmi 1., 2. a 3. v znení: 

 

„1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti: 

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ: 

       5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú 

celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov. 

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na 

činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie 

životného prostredia. 

 

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia: 

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 

predpisov: malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. 

 

 3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch: 

 Prevádzka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov činnosťou: D1 – Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. 

 Prevádzka je zaradená podľa § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní 

odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti do triedy: skládka odpadov na odpad, 

ktorý nie je nebezpečný.“ 

 

4. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzky, 1. Charakteristika prevádzky sa 

v texte za vetu v znení: 
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„V roku 2008 bola vybudovaná 2. stavba 1. etapa s kapacitou 321 218 m3.“ 

 

vkladá nová veta v znení: 

 

„Koncom roku 2020 bola vybudovaná 2. stavba II. etapa (1. a 2. časť) skládky odpadov 

s kapacitou 391 598 m3.“ 

 

5. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzky, 1. Charakteristika prevádzky sa za 

posledný odsek s názvom „V prevádzke sú vykonávané nasledovné činnosti:“ vkladá 

nový odsek v znení: 

 

„Stav prevádzky – základné údaje: 

Skládka odpadov Pusté Sady bola budovaná postupne v jednotlivých etapách s celkovou 

kapacitou 1 238 449 m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie 

dokladov v zmysle ustanovenia §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, ktorej 

podaním sa začalo konanie o vydaní konečného rozhodnutia pre prevádzku „Skládka 

odpadov Pusté Sady“, na základe preskúmania predloženej dokumentácie a vykonania 

miestnej obhliadky v zmysle ustanovenia §114c ods. 5 zákona o odpadoch, za účelom 

overenia splnenia požiadaviek na skládku odpadov uvedených v ustanovení §114c ods. 2 

písm. a) zákona o odpadoch vydala v zmysle ustanovenia § 114c ods. 7 zákona 

o odpadoch konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky 

odpadov „Skládka odpadov Pusté Sady“ č. 8132-38886/2019/Rum/370280104/KP 

zo dňa 24. 10. 2019 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 28. 10. 2019. 

 

Prevádzkovateľ má na prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“ vypracovanú 

východiskovú správu spoločnosťou AQUA-GEO, spol. s r.o., Škultétyho 4, 831 03 

Bratislava v termíne júl 2013, ktorá bola schválená Inšpekciou rozhodnutím 

č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016.“ 

 

Časti skládky Začiatok 

prevádzky 

(kolaudačné 

rozhodnutie) 

Stav prevádzky Uzatvorenie 

a rekultivácia 

(kolaudačné 

rozhodnutie) 

Projektovaná 

kapacita uloženého 

odpadu (m3) 

1.stavba I.etapa 

- 1. časť 

- 2. časť 

 

1994 

1998, súhlas 2001 

zrekultivovaná 

 

 

2003 

2018 

187 874 

71 834 

116 040 

1.stavba II.etapa 

- 1. sekcia 

- 2. sekcia 

2003 zrekultivovaná 

 

 

2009, 2010 

2018 

148 000 

2.stavba 

- I. etapa (1. a 2. časť) 

- II. etapa (1. a 2. časť) 

- III. etapa 

 

2008 

2021 

nevybudovaná 

 

v prevádzke 

 - 

 - 

 

 - 

 - 

 - 

902 575 

321 218 

391 598 
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6. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzky, 2. Opis prevádzky sa na konci za 

odsek s vetou v znení: 

 

„1. etapa – 1. a 2. časť skládky odpadov a 1. stavba 2. etapa skládky odpadov nemajú 

vybudované zariadenie na využitie alebo zneškodnenie skládkových plynov.“ 

 

vkladá nový text v znení: 

 

„2. stavba II. etapa (1. a 2. časť) pozostáva zo stavebných objektov 

S-01 Príprava základne 

 S-02 Skládkovacie priestory 

S-03 Záchytná drenáž + recirkulácia 

 S-05 Odvodňovacie rigoly a ochranné hrádze 

 S-08 Ochranná zeleň 

 S-19 Uzavretie a rekultivácia (odplyňovacia šachta) 

 

Tesniaci a drenážny systém dna a svahov 2. stavby skládky odpadov je tvorený 

nasledovnými vrstvami: 

- minerálne tesnenie 2 x 250 mm hutneného ílového materiálu kf,max < 1,0.10-9 m.s-1, 

- geoelektrický monitorovací systém izolačnej fólie, 

- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 1,5 mm, 

- ochranná vrstva – geotextília min. 800 g.m-2, 

- drenážna vrstva štrku frakcie 16-32 mm, hr. 500 mm. 

 

V rámci výstavby II. etapy 2. stavby skládky odpadov bolo v zmysle overenej 

projektovej dokumentácie zrealizované napojenie jednotlivých konštrukčných vrstiev 

dna a svahov skládkovacích priestorov II. etapy na príslušné existujúce konštrukčné 

vrstvy I. etapy skládky a súčasne bolo zrealizované napojenie drenážneho potrubia a 

potrubia pre spätný postrek priesakovej kvapaliny vybudovaného v rámci II. etapy 

skládky na príslušné existujúce potrubia I. etapy skládky. Po dokončení umelej 

tesniacej vrstvy z HDPE fólie bola na dne a svahoch skládkovacích priestorov 

vybudovaná jedna pozdĺžna a dve priečne deliace hrádzky z HDPE fólie vystužené 

drenážnym štrkom v použitých pneumatikách, pričom uvedené priečne deliace hrádzky 

boli okrem novovybudovanej pozdĺžnej deliacej hrádzky napojené na existujúcu 

pozdĺžnu deliacu hrádzku I. etapy skládky. Po dokončení dna a svahov skládkovacích 

priestorov II. etapy skládky boli pozdĺž novovybudovaných obvodových hrádzí 

skládky napojených na existujúce obvodové hrádze I. etapy skládky vybudované 

odvodňovacie rigoly napojené na odvodňovacie rigoly I. etapy skládky.“ 

 

7. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. 

Všeobecné podmienky sa znenie bodu 1.3. nahrádza novým znením: 

 

„1.3.  Prevádzkovateľ je povinný splniť a dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú  

uvedené v tomto povolení. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby 
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a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný 

postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.“  

 

8. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 2. 

Podmienky pre dobu prevádzkovania sa znenie bodov 2.3. a 2.4. nahrádza novým 

znením: 

 

„2.3.  Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov v súlade so 

schválených prevádzkovým poriadkom. V prípade zmeny v prevádzkovaní 

skládky je povinný prevádzkový poriadok aktualizovať. Prevádzkovateľ je 

povinný pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku prevádzky predložiť 

Inšpekcii žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. 

 

2.4. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou 

D1 a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov, uvedený ako posledný vo výrokovej časti 

povolenia, je udelený na obdobie 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

poslednej zmeny integrovaného povolenia, v ktorej sú predmetné súhlasy 

udelené. Platnosť súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas 

tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na 

vydanie súhlasov a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 

tejto lehoty termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.“ 

 

9. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 7. ruší a nahrádza sa textom v znení: 

 

„7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním päť rokov; Evidenčný list skládky 

odpadov uchovávať po celý čas trvania prevádzky a 30 rokov od uzavretia 

skládky odpadov.“ 

 

10. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 10. ruší a nahrádza sa textom v znení: 

 

„10. Na skládke odpadov v časti 2. stavba I. etapa (1. a 2. časť) a 2. stavba II. 

etapa (1. a 2. časť) skládky je povolené skládkovanie odpadov na dobu 5 

rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021, zaradených 

podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia.“ 

 

11. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 13. mení a znie: 

 

„13.  Na skládke odpadov je povolené skládkovanie odpadov do zaplnenia 

projektovanej kapacity 1. etapy skládky odpadov, t.j. 187 874 m3 (z toho 1. 
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etapy 1. časti 71 834 m3 a 1. etapy 2. časti 116 040 m3) a do zaplnenia 

projektovanej kapacity 1. stavby 2. etapy skládky odpadov, t.j. 148 000 m3, 

do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na 

uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky 

odpadov po jej uzatvorení, najdlhšie však do 15. 07. 2009.“ 

 

12. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa za bod 13. vkladajú nové body 13.1. a 13.2. v znení:  

 

„13.1. V 2. stavbe I. etape odpadov je povolené skládkovanie odpadov do 

zaplnenia projektovanej kapacity, t.j. 321 218 m3, do výšky uloženého 

odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie, S-19 Uzavretie 

a rekultivácia. Odpad v 2. stavbe I. etape je povolené ukladať min. 2 m od 

hrádze medzi I. a II. etapu z dôvodu bezproblémového napojenia tesnenia 

II. etapy. 

 

13.2. V 2. stavbe II. etape (1. a 2. časti) odpadov je povolené skládkovanie 

odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity, t.j. 391 598 m3, do výšky 

uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie, S-19 

Uzavretie a rekultivácia.“ 

 

13. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 14. ruší a nahrádza sa textom v znení: 

 

„14.  Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním: 

- kvapalné odpady, 

- odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, 

okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, 

- odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, 

- odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako 

konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov 

a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm, 

- odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty 

koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5, 

- vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

- vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po 

dotriedení, 

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky 

rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných 

odpadov po dotriedení.“ 

 

14. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 17. ruší a nahrádza sa textom v znení: 
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„17.  Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia vzniknú najmä 

odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.“ 

 

15. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 21. ruší v celom znení. 

 

16. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

sa text bodu 28. ruší a nahrádza sa textom v znení: 

 

„28.  Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas 

na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovania odpadov, 

uvedené v konaniach v bode u) vo výrokovej časti povolenia, sa udeľujú na 

obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia 

č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021. Platnosť týchto 

súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo 

v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu 

a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu 

doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov zmenou integrovaného 

povolenia.“  

 

17. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, F. Opatrenia na predchádzanie havárií 

a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií 

odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa text bodu 9. ruší a nahrádza sa textom 

v znení: 

 

„9.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol 

technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku 

vizuálne nekontrolovateľné raz za 10 rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne 

kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou 

medziplášťového priestoru, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijme opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov a následne určí termín ich ďalšej kontroly. 

 

9.2.  Prevádzkovateľ je povinný vykonať: 

a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov) 

 pred ich uvedením do prevádzky  

 nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne 

nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky 

s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok 

 nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne 

nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru 

každých 20 rokov od vykonania prvej skúšky 

 po ich rekonštrukcii alebo oprave, 

 pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok  

b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží 

 pred ich uvedením do prevádzky, 
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 po ich rekonštrukcii alebo oprave, 

 pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.“  

 

18. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do 

informačného systému, 6. Kontrola prevádzky sa bod 6.5. v celom obsahu dopĺňa 

o „2. stavbu skládky odpadov“. 

 

19. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do 

informačného systému, 7. Podávanie správ sa v podmienke 7.1. text v znení „do 31. 

mája“ ruší a nahrádza sa textom v znení „do 28. februára“. 

 

20. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do 

informačného systému, 7. Podávanie správ sa v podmienke 7.2. ruší text v znení: 

 

„Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

odpadového hospodárstva každoročne do 15. februára kalendárneho roka predkladať 

Inšpekcii ním podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom 

sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje 

pohyby na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.“  

 

21. V celom integrovanom povolení sa text „nebezpečné látky, resp. škodlivé látky“       

(vo všetkých gramatických tvaroch) v súvislosti so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon) nahrádza novým znením „znečisťujúce látky“, okrem podmienok v časti 

II. Záväzné podmienky, D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi.“ 

 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006 v znení neskorších 

zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“ a ostatné jeho 

podmienky    z o s t á v a j ú    n e z n e m e n é. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

 Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c)               

a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 

písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová 

spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 131,  IČO:  34 100 644 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo 

dňa 16. 11. 2020, doručenej Inšpekcii dňa 18. 11. 2020 a na základe konaní vykonaných podľa 
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ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením § 97 

ods. 1 písm. a) a e) bod 1. zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní mení 

a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“ v súvislosti so 

zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov a udelenia súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou stavby „Sereď – 

Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“ v rozsahu zrealizovanej II. etapy (1. a 2. časti) 

skládky odpadov a zapracovanie tejto zmeny do opisu a podmienok integrovaného povolenia. 

  

 Stavba „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“ zrealizovaná v rozsahu 

II. etapy bola povolená na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo  

stavebné povolenie na stavbu „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“, vydanú 

rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/ 

370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008, právoplatné dňa 14. 08. 2008. 

Povolenie na užívanie stavby „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“ 

zrealizovanej v rozsahu II. etapy 1. a 2. časti bolo vydané rozhodnutím Inšpekcie 

č. 435-582/2021/Rum/370280104/KR-Z2 zo dňa 12. 01. 2021. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo k predmetnej činnosti 

podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov vyjadrenie č. 3937/2008-3.4/hp zo dňa 25. 02. 2008, v ktorom 

konštatovalo, že realizáciou stavby nedôjde k prekročeniu pôvodne stanoveného rozsahu 

činnosti a 2. stavbu skládky nie je potrebné posudzovať z hľadiska vplyvov na životné 

prostredie. 

 

 Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje 

podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a 

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha 

spoplatneniu podľa tohto zákona. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii  

stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti a aktualizovaný prevádzkový 

poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

 

 Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní 

predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné 

doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o IPKZ 

upovedomila listom č. 9449-39397/2020/Rum/370280104/Z10 zo dňa 24. 11. 2020 

prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania                      

vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich 

pripomienok a námietok.   

 

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia 

ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje            
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na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona 

o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada 

o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde      

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania 

budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože 

žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho 

pojednávania. 

 

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v ustanovení § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

- vydanie povolenia pre nové prevádzky, 

- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu, 

- vydanie  alebo zmenu  povolenia pre  prevádzky,  pri ktorých sa navrhuje uplatňovať   

ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o IPKZ, 

- zmenu  povolenia  alebo  podmienok  povolenia pre prevádzky podľa ustanovenia § 33 

ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

 Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovení § 11 ods. 10 zákona o IPKZ 

upustila od: 

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ, 

- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného 

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa 

ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, 

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy 

dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej 

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 

najmenej 30 dní  podľa ustanovenia § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom 

webovom sídle  a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom 

podľa ustanovenia § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ, 

- ústneho pojednávania podľa ustanovenia § 15 zákona o IPKZ. 

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) 

zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú 

prevádzku Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva listom č. OU-GA-OSZP-2020/014388-002 zo dňa 02. 12. 2020, 

v ktorom uvádza, že po preskúmaní predložených podkladov k oznámeniu a k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia nemá pripomienky. 
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 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“ 

v súvislosti s kolaudáciou stavby „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“ v rozsahu 

zrealizovanej II. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov a zapracovanie tejto zmeny do opisu 

a podmienok integrovaného povolenia. 

 

Inšpekcia ďalej zapracovala do podmienok integrovaného povolenia aktuálny stav 

prevádzky v súvislosti s vydaním konečného rozhodnutia o pokračovaní činnosti 

prevádzkovania skládky odpadov „Skládka odpadov Pusté Sady“ č. 8132-38886/2019/ 

Rum/370280104/KP zo dňa 24. 10. 2019 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 28. 10. 2019 

ako celku, na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie dokladov v 

zmysle ustanovenia §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, ktorej podaním sa začalo 

konanie o vydaní konečného rozhodnutia pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“. 

Zároveň Inšpekcia aktualizovala vybrané podmienky integrovaného povolenia v súvislosti 

s aktuálnou platnou legislatívou v oblasti životného prostredia. 

 

 Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie: 

v oblasti odpadov 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením 

§ 97 ods. 1 písm. a)  zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre II. etapu 1. a 2. časť skládky odpadov 

v súvislosti s kolaudáciou stavby „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“, 

- podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením  

§ 97 ods. 1 písm. e)  bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti 

s  kolaudáciou stavby „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov – 2. stavba“ v rozsahu jej 

zrealizovanej II. etapy 1. a 2. časti. 

 

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný 

negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol 

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila 

opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.   

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela 

k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch 

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe 

preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu 

a vykonaného konania zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane 

obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie 



strana 13 zo 13 rozhodnutia č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 

  

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona 

o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                

P o u č e n i e 
 

 
Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať                       

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7,    

949 01 Nitra 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                               riaditeľ 

 
 

  

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1.  BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86 

2. Obec Livinské Opatovce, 956 32 Livinské Opatovce č. 99  

3. Obec Chudá Lehota, 956 38 Šíšov 

 

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti) 

4. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske 


