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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. b) bod 1.3, § 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. 5    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 a rozhodnutím (autoremedúrou) č. 6397-3807/37/2018/ 

Sob/374390107/Z4 zo dňa 5.2.2018 s právoplatnosťou 5.3.2018 (ďalej len „integrované 

povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke 

 

„Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ 

 (ďalej len „prevádzka“) 

 

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. 
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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: 

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, schválenie 

prevádzkového poriadku, povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

povrchových vôd alebo do podzemných vôd. 

 

Súčasťou konania je: 

V oblasti ochrany vôd 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd 

z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.  

Inšpekcia udeľuje súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd 

pre prevádzku Skládka odpadov Senec – 3. etapa a určuje platnosť súhlasu do 11.10.2028. 

 

V oblasti odpadov 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona IPKZ udelenie 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, 

Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre 

prevádzku Skládka odpadov Senec- 3 etapa a určuje platnosť súhlasu do 11.01.2020. 

 

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

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov. 

Inšpekcia 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 19.06.2018 

a určuje platnosť súhlasu do 11.10.2023. 

 

 
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 19.06.2018 a určuje platnosť 

súhlasu do 11.10.2023. 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 11.01.2020. 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. 

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

 

 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.5 mení na: 

5.1 Podmienky povolenia na vypúšťanie zrážkových vôd z okolitého terénu cez obvodový 

odvodňovací rigol vsakom do podzemných vôd: 

  

1. Miesto vypúšťania zrážkových vôd na vlastnom pozemku – vsakom do horninového 

prostredia, vyústený súr. 48°14´42,28901“N a 17°23´11,36798“E. 

 

2. Spôsob vypúšťania vôd – cez výpustný objekt so zachytávaním plávajúcich nečistôt do 

horninového prostredia a následne sekundárne do podzemných vôd. 

 

3. Platnosť povolenia: do  12.10.2024.  

 

Odpadové vody a osobitné vody zo skládky nebudú vypúšťané. 

 

 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 19.06.2018 a určuje 

platnosť súhlasu do 11.10.2023. 

 

 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa bod III.I.2.3 mení na: 

2.3 Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky skládky a 2 

krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky, monitorovať 

vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu podzemných vôd. Pozorovanie 

vplyvu skládky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd vykonávať 

z vrtov HSV1, HSV2, HSV2A, HSV4 a HSV5, pričom vrty HSV2 a HSV2A sú 

referenčné vrty a vrty HSV1, HSV4 a HSV5 sú vrty indikačné. Monitoring podzemných 

vôd bude vykonávať právny subjekt, ktorý má oprávnenie na vykonávanie geologických 

prác v nasledovných ukazovateľoch: pH, celkový obsah organického uhlíka (TOC), 

úroveň hladiny podzemnej vody, teplota vody, NEL ič, tenzidy, fenoly, vodivosť, 

fluoridy, ťažké kovy (B, Hg, As, Ni, CR celk, Cu, Zn). 

 

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

zo dňa 22.07.2008 právoplatného dňa 24.07.2008 v znení jeho zmien a doplnkov     z o s t á 

v a j ú   n e z m e n e n é.  Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.  

 

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 
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vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3, § 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. 5 integrovaného povolenia na základe žiadosti 

prevádzkovateľa zo dňa 19.06.2018 doručenej na inšpekciu dňa 20.06.2018.  

 

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: 

A) v oblasti ochrany vôd 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona IPKZ povolenie na vypúšťanie vôd 

z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd.  

 

B) v oblasti odpadov: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona IPKZ udelenie 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, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona 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. 6465-23698/37/2018/Sob/Z5 zo 

dňa 13.07.2018 účastníkom konania (prevádzkovateľ, Mesto Senec) a dotknutému orgánu 

(Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie) začatie správneho konania vo 

veci vydania zmeny č. 5 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 email dňa 18.07.2018, ktorého predmetom bola žiadosť o nazretie do spisov. 

 

Inšpekcia emailom zo dňa 19.7.2018 určila termíny, v ktorých je možné nazerať do spisu.  

 

Dňa 23.7.2018 splnomocnená osoba za Mesto Senec prišla nazrieť do spisu, z čoho sa 

vyhotovilo Nazretie do spisu pod č. 6465-24837/37/2018/Sob/Z5 a dátumom 23.7.2018.   

 

Mesto Senec listom č.: 980-35285/2018/Niž zo dňa 31.07.2018 podalo žiadosť 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie k zmene č. 5 integrovaného povolenia do termínu 17.09.2018 

 

Inšpekcia listom č. 6465-26773/37/2018/Sob/Z5 zo dňa 07.08.2018 predĺžila účastníkom 

konania a dotknutému orgánu lehoty pre vydanie zmeny č. 5 integrovaného povolenia do 

termínu 17.09.2018.  

 

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

1. Mesto Senec listom č. 980-35285/2018/Niž zo dňa 31.07.2018 žiadalo o predĺženie 

lehoty na vyjadrenie do termínu 17.09.2018. Inšpekcia listom č. 6465-
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26773/37/2018/Sob/Z5 zo dňa 07.08.2018 predĺžila účastníkom konania 

a dotknutému orgánu lehotu na vyjadrenie do termínu 17.09.2018.  

 

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

Mesto Senec listom č.: 980-38783/2018/Niž zo dňa 11.09.2018 dáva nasledovné 

pripomienky: 

Prevádzkový poriadok 

1. Časť 2.1 stavebné objekty skládky – SO 11 Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd – 

mesto požaduje taký spôsob odvádzania povrchového odtoku, aby tento nebol odvádzaný 

do priestoru pod skládku I. a I.a etapy,  

2. Izolačná fólia – Mesto má podozrenie, že došlo k jej poškodeniu vzhľadom na organické 

znečistenie v podzemnej vode v okolí vrtu HSV- 2, 

3. Časť 3.1.2.1 – medzi sledovanými ukazovateľmi priesakových kvapalín absentuje TOXlim 

(ekotoxicita na živé organizmy) ktorej sledovanie stanovuje rozhodnutie č. 550-

24828/37/2008/Koz,Sta/373200107, 

Geofaktory stanovené vyššie uvedeným rozhodnutím má monitorovať právnická osoba, 

ktorá má vydané geologické oprávnenie evidovaná na ministerstve. V registri Geologických 

oprávnení, aktualizovanému ku dňu 01.07.2018, sa v zozname právnických osôb 

spoločnosť GEO-Komárno s.r.o. nenachádza, 

4. V časti 6.6 sa konštatuje, že ,,... je málo pravdepodobné znečistenie podzemných vôd 

výluhmi zo skládky.“ Sledované hodnoty TOC – celkový organický uhlík vo vrtoch HSV – 

2 a HSV – 5 za obdobie rokov 2011-2018 prekračujú hraničné hodnoty koncentrácie 

znečisťujúcej látky stanovenej pre podzemnú vodu (ID,IT), ktoré sú stanovené Smernicou 

MŽP SR 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. Vysoké 

koncentrácie TOC vo vodách sú z pohľadu ochrany zdravia človeka a životného prostredia 

negatívnym javom, nakoľko takéto vody sa stávajú nevhodná na pitné a rekreačné účely. 

Sú škodlivé tiež pre vodné organizmy vzhľadom k tomu, že vysoké hodnoty TOC 

spôsobujú znížený obsah kyslíka vo vode, čo spôsobuje nadmerné bujnenie anaeróbnych 

mikroorganizmov, 

Správa o vybudovaní nového referenčného vrtu HSV – 2A 

5. Úvod: Vrt HSV 21 – Mestu Senec nie je jasné, prečo je lokalizovaný na mieste, v ktorom 

,,už nemôže byť ovplyvnený prípadnými únikmi kontaminácii zo skládky, resp. 

z nakladania s priesakovými kvapalinami“. Nový vrt by mal byť lokalizovaný tak, aby 

monitoroval znečistenie zo skládky odpadov, 

6. Obr. 1 na strane 3 nekorešponduje s hydrogeologickou mapou v M 1: 200 000 zo zdroja 

www.geology.sk   

 

Vyjadrenie inšpekcie: 

Odsek 1:. Stavebný objekt SO 11 Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd bol predmetom 

stavebného konania pri prvotnom povoľovaní Skládky odpadov Senec – 3 etapa a následne aj 

kolaudácie stavby. Mesto Senec malo možnosť sa ku konaniu vyjadriť, zniesť námietky 

a pripomienky. Odtok nie je odvádzaný do priestoru pod skládku I. a I.a etapy, ale je vyústený 

súr. 48°14´42,28901“N a 17°23´11,36798“E. Pod I. a I.a etapou skládky preteká. Nakoľko je 

prevádzka Skládky odpadov Senec – 3 etapa stavebné povolená  a skolaudovaná, inšpekcia 

berie pripomienku na vedomie. 
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Odsek 2: Prevádzkovateľ zasiela na inšpekciu ,,Kontrolu tesnosti izolačnej fólie pre prevádzku 

Senec skládka odpadov, 3 etapa“ vypracovanú odbore spôsobilou osobou, kde v období máj 

a september 2017 neboli detegované netesnosti.  Za rok 2018 prevádzkovateľ zaslal ,,Kontrolu 

tesnosti izolačnej fólie pre prevádzku Senec skládka odpadov, 3 etapa“ vypracovanú odbore 

spôsobilou osobou, s dátumom vypracovania apríl 2018 s výsledkom: izolačná fólia je na 

kontrolovaných plochách predmetnej skládky ku dňu 19.4.2018 bez netesností.  

 

Odsek 3: Ukazovateľ TOXlim, bol v rozhodnutí č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/ 374390107 zo 

dňa 22.7.2008 uvedený v bode III.I.2.1 integrovaného povolenia. Na základe rozhodnutia č. 

6397-30702/37/2017/Sob/374390107/Z4 zo dňa 20.11.2017 právoplatného dňom 05.03.2018 sa 

bod III.I.2.1 zmenil a sledovaný ukazovateľ TOXlim už nie je predmetom monitorovania.  

  

Odsek 4: V časti 6.6 prevádzkového poriadku je spomenuté, že je málo pravdepodobné 

znečistenie podzemných vôd výluhmi zo skládky. Prevádzkovateľ predkladá ,,Kontrolu tesnosti 

izolačnej fólie pre prevádzku Senec skládka odpadov, 3 etapa“ vypracovanú odbore spôsobilou 

osobou, kde v období máj, september 2017 a apríl 2018 neboli detekované netesnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že skládka odpadov 3 etapy má tesnenie skládky v bezporuchovom 

stave. Vrt HSV-2A bol vybudovaný ako referenčný vrt preukazujúci znečistenie podzemných 

vôd pritekajúcich do areálu skládky a slúži na porovnanie s indikačnými vrtmi.  

 

Odsek 5: Novovybudovaný vrt HSV-2A je vrt referenčný a je lokalizovaný v smere prúdenia 

podzemných vôd v mieste nad skládkou. Tento vrt nahrádza, resp. dopĺňa pôvodný referenčný 

vrt HSV-2. Vrt HSV-2A sa vybudoval na základe žiadosti Mesta Senec a následné bol 

povolený zmenou č. 4 integrovaného povolenia, ktorá je právoplatná. Referenčné vrty HSV-2 

a HSV-2A sú umiestnené v smere prúdenia podzemných vôd pre telesom skládky (vrty ktoré 

nie sú ovplyvnené prevádzkou) a indikačné vrty HSV-1, HSV-4 a HSV-5 sú osadené za 

telesom skládky.  

 

Odsek 6: Správa o vybudovaní nového referenčného vrtu HSV-2A je iba prílohou k žiadosti 

a nie je predmetom schvaľovania. Predmetný obr. 1 poukazuje na smer prúdenia podzemných 

vôd.  

 

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej a predĺženej lehote neboli vznesené.  

 

Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 5 

integrovaného povolenia, ktorej predmetom bolo schválenie prevádzkového poriadku Skládky 

odpadov Senec – 3 etapa, udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov a udelenie súhlasu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.  

 

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 
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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. 

 

 

 

 

             Ing. Jozef Prohászka                 

                                                                                               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 


