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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 § 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 (ďalej len „zákon o IPKZ“), na 

základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a bod 4 zákona o IPKZ, podľa § 

19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), 

vydáva 

          

 

z m e n u    č. 7    i n t e g r o v a n é h o    p o v o l e n i a,  
         

ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 zo dňa 

22.07.2008 , ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2008, zmenené rozhodnutím č. 8904-

33815/37/2009/Koz/373200107/KR zo dňa 20.10.2009 s právoplatnosťou 20.10.2009, 

rozhodnutím č.  5933-15695/37/2011/Koz/374390107/Z1 zo dňa 26.05.2011 s právoplatnosťou 

16.06.2011, rozhodnutím č. 7339-7616/37/2016/Sob/374390107/Z3 zo dňa 02.05.2016 

s právoplatnosťou 09.12.2016, rozhodnutím č. 4186-18374/37/2017/Sob/374390107/Kr  zo dňa 

15.06.2017 s právoplatnosťou 26.6.2017, rozhodnutím č. 6397-30702/37/2017/Sob/ 

374390107/Z4 zo dňa 20.11.2017, rozhodnutím (autoremedúrou) č. 6397-3807/37/2018/ 

Sob/374390107/Z4 zo dňa 5.2.2018 s právoplatnosťou 5.3.2018, rozhodnutím č. 6465-

34159/37/2018/Sob/374390107/Z5 zo dňa 19.10.2018 s právoplatnosťou 07.11.2018, 

rozhodnutím č. 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6  zo dňa 22.10.2018 s právoplatnosťou 

07.11.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke 

 

„Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ 

 (ďalej len „prevádzka“) 
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona 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:  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.  

sídlo:    Osvetová 24, 821 05 Bratislava 

IČO:    36 357 065  

Variabilný symbol: 374390107 

 
 

Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa 

zákona o IPKZ: 
 

v oblasti odpadov: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 

a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ udeľuje súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládka odpadov 

Senec- 3 etapa a určuje platnosť súhlasu do 31.08.2020. Súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa obmedzuje na maximálne množstvo 

dovezeného odpadu do 3000 m3/mesiac a maximálne do naplnenia kapacity. Platnosť 

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

rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred 

uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu. 

 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ schvaľuje prevádzkový 

poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládka odpadov Senec 

– 3. etapa, vypracovaným Ing. Marcelou Hrubou, schválením RNDr. Petrom Krasnecom, 

PhD., MBA s dátumom vypracovania 12.04.2019 a určuje platnosť súhlasu do 31.08.2020. 

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 

ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 

mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu. 

 

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie 
 

 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.1.14 mení na: 

1.14 Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov len v súlade s 

prevádzkovým poriadkom, vypracovaným Ing. Marcelou Hrubou, schváleným RNDr. 

Petrom Krasnecom, PhD., MBA s dátumom vypracovania 12.04.2019 a určuje platnosť 

súhlasu do 31.08.2020. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak 

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

prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto 

skutočnosť inšpekciu. 
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 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.1.15 mení na: 

1.15 Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov len so súhlasom na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládka odpadov 

Senec 3. etapa a inšpekcia určuje platnosť súhlasu do 31.08.2020. Súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa obmedzuje na maximálne 

množstvo dovezeného odpadu do 3000 m3/mesiac a maximálne do naplnenia kapacity. 

Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, 

ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 

mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu. 

 Súhlas sa vydáva na činnosť D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme. 

 

 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa mení bod III.D.16. na: 

16. Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre 

prevádzku Skládka odpadov Senec – 3. etapa, vypracovaným Ing. Marcelou Hrubou, 

schváleným RNDr. Petrom Krasnecom, PhD., MBA s dátumom 12.04.2019 a určuje 

platnosť súhlasu do 31.08.2020. 

 

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 

zo dňa 22.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2008 v znení nasledujúcich 

zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené. 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 550-

24828/37/2008/Koz,Sta/374390107 zo dňa 22.07.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

24.07.2008.  

  

 
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 konania 

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

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

zmenu č. 7 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 12.04.2019 

doručenej na inšpekciu dňa 23.04.2019.  

 

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia 

nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 

 

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie: 

v oblasti odpadov: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 

a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, 

 

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 5476-15724/37/2019/Sob/Z7 zo 

dňa 17.06.2019 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Mesto Senec) a dotknutému orgánu 
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(Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie) začatie správneho konania vo 

veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Senec – 3. 

etapa“ a určila účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.  

 

Mesto Senec, Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec (ďalej len 

,,Mesto Senec“) v zastúpení Ing. Lenkou Nižnanskou referentkou ochrany životného prostredia, 

zaslalo lisom č. 882-31535/2019/Niž zo dňa 20.06.2019 doručením dňa 24.6.2019 žiadosť 

o predlženie lehoty na vyjadrenie k zmene č. 7 integrovaného povolenia. 

 

Inšpekcia listom č. 5476-24521/37/2019/Sob/Z7 zo dňa 02.07.2019 predĺžila účastníkom 

konania a dotknutému orgánu lehotu na vyjadrenie sa do termínu 19.08.2019.  

 

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v predlženej lehote vyjadrilo: 

1. Mesto Senec listom č.: 882-33515/2019/Niž zo dňa 05.08.2019 dáva nasledovné 

pripomienky: 

- Mesto Senec žiada, aby monitoring skládky odpadov vykonávala právnická, alebo 

fyzická osoba zapísaná v zozname vydaných geologických oprávnení, ktorý vedie 

MŽP SR, právnická osoba realizujúca do súčasnosti monitoring geofaktorov 

životného prostredia nemá vydané takéto oprávnenie. 

- V žiadosti v časti D 1.1 doplniť zoznam o látky spôsobujúce zápach a opatrenia na 

elimináciu zápachu (nezvlhčovať povrch skládky priesakovou kvapalinou; jednotlivé 

zhutnené vrstvy odpadu prekrývať zeminou hrúbky 0,2 m), vzhľadom na opakované 

sťažnosti obyvateľov mesta Senec na neznesiteľný zápach. 

- Žiadosť kapitola D 3.3 Metodika – neexistuje žiadna STN, ktorá by pojednávala 

o znečistení podzemných vôd; mesto Senec žiada, aby sa výsledky monitoringu 

porovnávali so záväznými právnymi normami, nakoľko v monitorovacích vrtoch 

HSV – 2 a HSV – 5 je dlhodobo prekročené intervenčné kritérium TOC, čo je 

kritická hodnota koncentrácie tejto znečisťujúcej látky stanovenej pre podzemnú 

vodu, toto prekročenie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú 

pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. Je nutné 

vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika 

znečisteného územia.  

- Nesúhlasíme s odvádzaním povrchového odtoku do priestoru pod I. a I.A etapu, 

vzhľadom k tomu, že hydrologické vlastnosti pôdy v týchto miestach neumožňujú 

vode prirodzene vsakovať; žiadame navrhnúť iné riešenie. 

- Kapitola F.2.2 v prevádzkovom poriadku - ,, pri prekročení % podielu metánu sa 

pristúpi k opatreniam a navrhne sa technológia či bezpečného spálenia vznikajúceho 

plynu“ – čo je týmto myslené, aká je číselná hodnota prekročenia % podielu metánu? 

Takúto hodnotu požadujeme jednoznačné uviesť v PP. 

 

Vyjadrenie inšpekcie: 

- Monitoring kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny skládky vykonáva 

RNDr. Zoltán Varjú, č. preukazu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

geologických prác – 379/1993 vydané Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej 
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geologickej správy s platnosťou do 13.11.2023 pod č.: 5072/2009-9.3 zo dňa 

29.4.2009.    

- V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v bode D1.1 na str. 18 sú napísané 

emitujúce látky. Prevádzkovateľ má povinnosť obmedzovať emisie prachu na telese 

skládky, zabraňovať možnosti mimoriadnej havárie – požiaru skrápaním telesa 

skládky priesakovou kvapalinou, ak spĺňa kvalitu odpadu ,,O“ podľa prílohy č. 1 

vyhlášky 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadu a dočasnom uskladnení odpadovej 

ortuti. Ak túto kvalitu nespĺňa alebo v prípade nadmerného množstva priesakovej 

kvapaliny v období prívalových dažďov je prevádzkovateľ povinný odviesť ju na 

čističku odpadových vôd.  

- Na strane 22 a 23 žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 7 sú v tabuľke ,,D3.3 

Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri 

prevádzke skládky“ uvedené použité metódy aj príslušné normy STN. V Čiastkovej 

správe ,,Hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov Senec – Červený 

majer 3. etapa na kvalitu podzemných vôd“ v 1.Q 2019 nebolo detekované 

prekročenie nameraných hodnôt z podzemných vôd s limitovanými hodnotami 

pokynu MŽP SR č. 1617/97-min., časť IV., prílohy č. 2 a ani v prípade priesakových 

kvapalín Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadu a dočasnom 

uskladnení odpadovej ortuti. V prípade prekročenia niektorých ukazovateľov sú 

inšpekciou nariadené opatrenia na nápravu.   

- Pripomienka nie je predmetom zmeny č. 7, mesto Senec malo v dobe vydávanie 

integrovaného povolenia možnosť vyjadriť svoje námietky a pripomienky čo 

neurobilo. Stavba bola riadne povolená rozhodnutím č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/ 

374390107 zo dňa 22.07.2008 právoplatného dňa 24.07.2008 a skolaudovaná 

rozhodnutím č. 8904-33815/37/2009/Koz/373200107/KR zo dňa 20.10.2009 

s právoplatnosťou dňa  22.10.2009. 

- Odvádzanie a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku alebo do podzemných vôd 

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona o IPKZ nie je súčasťou konania o zmene 

Integrovaného povolenia č. 7 a preto nie sú podmienky vypúšťania určené vo výroku 

rozhodnutia. Podmienky nie sú súčasťou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie 

odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných 

odpadov ani súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov. 

- Prevádzkovateľ na str. 30 Prevádzkového poriadku doplnil text: 

- na základe získaných výsledkov za určité časové obdobie oprávnená firma 

navrhne spôsob odvetrania skládky, odsávania plynu alebo energetického 

spracovania v zmysle normy STN 83 808 Skládkovanie odpadov. Skládkový 

plyn.  

- Prevádzkovateľ na str. 32 Prevádzkového poriadku doplnil odrážku: 

- Pri monitorovaní plynov a navrhovaní odplyňovacieho systému sa postupuje 

v zmysle STN 83 808 Skládkovanie odpadov. Skládkový plyn. 

 

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej a predĺženej lehote neboli vznesené.  
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Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 7 

integrovaného povolenia, ktorej predmetom bolo vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov a schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládka odpadov Senec – 3. etapa.  

 

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na 

životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie. 

 

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia, preskúmala 

žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ 

a zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e  

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Richard Molnár                 

           riaditeľ 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania: 

1. AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava  

2. Mesto Senec, Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec  

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia): 

3. Okresný úrad v Senci, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 

Senec 


