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R O Z H O D N U T I E 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

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 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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 

prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania 

vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2, 7 a 8; písm. f) bod 4; ods. 7; §17 ods. 1 zákona 

o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o správnom konaní“) vydáva  

 

z m e n u   i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a  

 

vydaného rozhodnutím č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 zo dňa 22.07.2008 

právoplatného dňom  24.07.2008 (ďalej len IP) 

 

pre prevádzku: „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“, Senec – Červený majer, (ďalej len 

„skládka“ ), 

prevádzkovateľovi: AVE Bratislava, s.r.o., Hlohová 6, 821 07 Bratislava, IČO: 35939443 

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

I. Súčasťou integrovaného povoľovania prevádzky bolo konanie o zmene IP podľa § 8 

zákona o IPKZ: 

 

v oblasti odpadov:  

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ, konanie o udelení súhlasu na 

zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúceho konania 

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 
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- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ, konanie o udelení súhlasu na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane prepravy 

v oblasti ochrany zdravia ľudí  

- podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona o IPKZ posudzovanie návrhov na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi 

 

II. Vo výrokovej časti integrovaného povolenia č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 

zo dňa 22.07.2008 právoplatného dňom  24.07.2008 sa mení a dopĺňa text nasledovne: 

 

1. V integrovanom povolení č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 zo dňa 22.07.2008 

právoplatného dňom 24.07.2008 sa opravuje variabilný symbol prevádzky v čísle 

rozhodnutia uvedený nesprávne na: č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/3743901107. 

 

2. Na prvej strane IP sa mení prevádzkovateľ skládky odpadov na: AVE Bratislava s.r.o., 

Hlohová 6, 821 07 Bratislava, IČO: 35 939 443. 

 

3. Na strane 6/26 sa mení vlastník pozemkov p. č. 5066/2, 5066/9, 5066/18, 5069/3, 5070/1, 

5070/2, 5070/3 na základe LV č. 3376 z SUN CITY, s.r.o. Senec na AVE Bratislava, 

s.r.o., Hlohová 6, 821 07 Bratislava 

 

4. Na základe geometrického plánu zo dňa 27.10.2009 na zameranie novostavby skládky 

odpadu p. č. 5066/32, 5069/15, 5070/22 na vydanie kolaudačného rozhodnutia a na 

oddelenie pozemkov p. č. 5066/2, 5069/3, 5070/1,23 sa mení v IP umiestnenie telesa 

skládky na pozemkoch p. č. 5066/32, 5069/15 a 5070/22. Z tohto dôvodu inšpekcia 

ukladá podmienku prevádzkovateľovi skládky odpadov: 

4.1. Prevádzkovateľ požiada príslušný Pozemkový úrad o vyňatie pozemkov p. č. 

5066/32 a 5070/22 príp. 5070/23 z pôdohospodárskeho fondu. Termín: najneskôr 

do 12/2011 

 

5. V súvislosti s rozšírením povolenia ukladania viac druhov odpadov na skládke sa 

nahrádza príloha č. 2 IP (na ktorú je odkaz v bode č. D 10 na strane 14/26) novou 

prílohou č. 2. 

 

6. Na strane 14/26 sa v bode D 15 mení povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

a inšpekcia udeľuje súhlas na nakladenie s nebezpečnými odpadmi podľa zmenenej 

tabuľky č. 1 v max. množstve 6001 t/rok na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

 

7. Na strane 15/26 v súvislosti so zmeneným bodom D 15 sa dopĺňa a mení tabuľka č. 1 

nasledovne: 

 
Tab. č. 1 

Kat. číslo Názov odpadu Kategória Max. 

množstvo 

t/rok  

13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N 

1,0 13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja  N 
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13 05 02 Kaly z odlučovačov vody a oleja N 

13 05 07 Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N 

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 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlófluorované 

uhľovodíky, HCFC, HFC 

N 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako 

uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (svetelné zdroje 

s obsahom ortuti, žiarivky) 

N 

16 06 01 olovené batérie N 

19 07 02 priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca 

nebezp. látky 

N 6000 

 

8. Na strane 16/26 sa dopĺňajú ďalšie podmienky nakladania s odpadmi v časti D: 

 

24. Na skládku sa môžu ukladať len kaly, ktoré sú špecifikované z akej činnosti 

pochádzajú s určitou predpísanou sušinou po predložení týchto parametrov na 

inšpekciu a odsúhlasení inšpekciou. 

 

25. Na skládku sa nemôžu ukladať odpady kategórie 20, t.j. odpady, ktoré sa separujú 

z komunálneho odpadu ako papier a lepenka, sklo, textil, plasty, kovy, a ďalšie 

separované zložky, s výnimkou odpadov uvedených v podmienke v bode 31. 

 

26. Odpady zaradené do kategórie končiace číslom 99 sa môžu ukladať na skládku až po 

vykonaní analýz vlastností odpadu a predložení odborného posudku inšpekcii. 

 

27. Biologicky rozložiteľné odpady je zakázané ukladať na skládku. 

 

28. Odpady kategorizované ako „ostatný odpad“ iný ako „nebezpečný odpad“ 

(vyznačený v prílohe č. 2 rozhodnutia kurzívou) v tej istej triede odpadov sa môžu 

ukladať na skládke len po predložení analýz na zistenie nebezpečných vlastností, ak 

odpad nemá nebezpečné vlastnosti podľa § 1 ods. b) – príloha č. 2 a 4 k vyhl. MŽP 

SR č. 284/2001 Z.z.. 

 

29. Odpady sa musia ukladať na skládku v súlade so Smernicou Rady 1999/31/ES 

z 26.4.1999 s dôrazom na článok 5 o nakladaní s odpadmi, ktoré sú 

neakceptovateľné na skládkach. 

 

30. Priesaková kvapalina sa môže používať na skrápanie skládky až po vykonaní analýz 

na zistenie nebezpečných vlastností podľa prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 284/2001 

Z.z., ak tieto analýzy preukážu, že priesaková kvapalina nemá nebezpečné vlastnosti 

a môže sa zaradiť podľa katalógu odpadov ako ostatný odpad. 
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31. Odpady podskupiny 15 01 a 20 01 sa môžu ukladať na skládku len v tom prípade, ak 

nie sú vhodné na zhodnotenie po separovaní (napr. sú znečistené). 

 

32. Odpady:  

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

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

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

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

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 

17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 

17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 

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

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 

170903 

 

sa môžu ukladať na skládku po doložení písomného čestného prehlásenia pôvodcu 

„že stavebné odpady neobsahujú nebezpečné látky“ a podpise kontrolujúceho 

zamestnanca skládky. 

 

33. Inšpekcia schvaľuje aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov zo dňa 

22.2.2010, doplnený v zmysle odvolania prevádzkovateľa zo dňa 22.11.2010 

zmenenou prílohou č. 2 podľa zmeny č. 1 IP a podmienok uvedených v tomto 

rozhodnutí.  

 

Ostatné podmienky IP č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 zo dňa 22.07.2008 

právoplatného dňom 24.07.2008 zostávajú v platnosti. Toto rozhodnutie je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou.   

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

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 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na základe žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia 

prerokovanej v uskutočnenom konaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a konania 

vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 2, 7 a 8; písm. f) bod 4; ods. 7; §17 ods. 1 zákona 

o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  vydáva 

zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku: „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“, 903 01 

Senec – Červený majer, prevádzkovateľovi: AVE Bratislava, s.r.o., Hlohová 6, 821 07 

Bratislava, IČO: 35939443 na základe žiadosti prevádzkovateľa, doručenej inšpekcii dňa 

05.05.2010, doplnenej dňa 13.07.2010. 

 

K žiadosti prevádzkovateľa bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho 

poplatku zo dňa 22.11.2010 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov, položka 171a, písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 

331,50 €.  
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Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a v rozsahu svojej 

právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie po doplnení je úplné, preto 

v súlade s § 12 zákona o IPKZ vydala oznámenie o začatí konania listom č. 5933-

23942/37/2010/Koz a č. 5933-23943/37/2010/Koz zo dňa 09.08.2010 účastníkom konania 

a dotknutým orgánom a verejnosti s 30 dňovou lehotou na vyjadrenie. Inšpekcia zároveň 

v súlade s § 12 zákona o IPKZ doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa.  

Účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky 

k zmene integrovaného povolenia.  

Bez pripomienok sa vyjadrili: 

- Mestský úrad v Senci – listom značky SEN 23875/982/2010 zo dňa 10.09.2010 

- SC Suncity, s.r.o. Senec – listom č. 26/2010 zo dňa 12.08.2010. 

- OÚ ŽP v Senci, úsek odpadového hospodárstva – listom č. ŽP/OH/1908/2010 CHA zo 

dňa 10.09.2010. 

Ostatné dotknuté orgány ani účastníci sa v danej lehote nevyjadrili.  
 

Nakoľko sa jedná o zmenu, ktorá nemá negatívny vplyv na človeka alebo na životné 

prostredie, inšpekcia v konaní o zmene povolenia upustila od niektorých úkonov – zverejnenia 

žiadosti a vykonania ústneho pojednávania. 

 

V pôvodnom integrovanom povolení sa opravuje variabilný symbol prevádzky v čísle 

rozhodnutia, ktorý bol uvedený nesprávne. 

 
V zmene integrovaného povolenia bolo zohľadnené oznámenie zmeny prevádzkovateľa 

skládky z EKOLO, s.r.o. Senec na AVE Bratislava, s.r.o., Hlohová 6, 821 07 Bratislava na 

základe listu bez značky doručeného inšpekcii dňa 13.11.2009 a zmeny vlastníctva pozemkov na 

základe výpisu z listu vlastníctva č. 3376. 

 

Rozšírenie druhov ukladaných odpadov bolo povolené okrem odpadov kvapalných, 

odpadov biologicky rozložiteľných a odpadov zo separovaného zberu. Odpady zaradené ako 

„odpady inak nešpecifikované“ v triede xx xx 99 je možné ukladať na skládku len za predpokladu 

splnenia podmienky uvedenej v bode 26. 
 

 Prevádzkovateľ podal odvolanie voči rozhodnutiu č. 5933-29012/37/2010/Koz/ 

374390107/Z1 zo dňa 27.10.2010 listom bez značky zo dňa 22.11.2010 v zákonnej lehote, 

ktorým žiadal doplniť do zmeny rozhodnutia niektoré druhy odpadov, ktoré je povolené 

skládkovať na skládke odpadov a ktoré boli uvedené v žiadosti o zmenu IP. Správny orgán 

podľa § 56 správneho poriadku nepokladal za potrebné vyzvať účastníkov konania 

o vyjadrenie k odvolaniu prevádzkovateľa, nakoľko sa v konaní vyjadrili súhlasne k celému 

zoznamu odpadov uvedených prevádzkovateľom v predloženej žiadosti. Správny orgán 

vyhovel odvolaniu prevádzkovateľa v plnom rozsahu a doplnil do zoznamu odpadov 

povolených zneškodňovať na skládke požadované druhy odpadov a ďalej doplnil do zmeny 

rozhodnutia aj príslušné podmienky uvedené v bode č. 31 a 32 tohto rozhodnutia. Doplnenie 

povolených druhov odpadov do rozhodnutia sa premietlo aj do prevádzkového poriadku 

skládky odsúhlaseného správnym orgánom týmto rozhodnutím. 

 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení 

účastníkov konania a dotknutých orgánov, predloženého prevádzkového poriadku skládky 

odpadov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne 
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ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ usúdila, že nie sú ohrozené ani 

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

splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli 

súčasťou integrovaného povoľovania a  preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto povolenia.  

 

 

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 odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2,  do 15 dní odo dňa doručenia písomného 

vyhotovenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných 

riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť 

preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

   

        RNDr. Jaroslav Haško, CSc. 

        riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2: Zoznam povolených druhov odpadov povolených skládkovať na skládke 

 

 

Doručí sa: 

a) účastníkom konania: 

- AVE Bratislava, s.r.o., Hlohová 6, 821 07 Bratislava  

- Mesto Senec, Mestský úrad, Mierové nám. 8, 903 01 Senec 

- SC SUNCITY, s.r.o., Fándlyho 3, 903 01 Senec  

- Združenie spoločných užívateľov lesa sv. Martina v Senci, František Kompán, A. 

Sládkoviča 2, 903 01 Senec 

- Prof. Rudol Strasser v zastúpení JUDr. Rudolf Rezső Szabó – advokát, Lubinská 6,    

811 03 Bratislava 

 

b) na vedomie - dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti: 

- Obvodný úrad životného prostredia v Senci, úsek odpadového hospodárstva, Hurbanova 

21, 903 01 Senec  

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

- Obvodný lesný úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava 

- Obvodný pozemkový úrad v Senci,  Hurbanova 21, 903 01 Senec  


