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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 1.1 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. 6    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. 

 



strana 2/5 k  rozhodnutiu č. 6466-34852/37/2018/Sob/374390107/Z6 

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 odber povrchových vôd a podzemných vôd – určenie dĺžky platnosti 

súhlasu na max 10 rokov . 

 

Súčasťou konania je: 

V oblasti ochrany vôd 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona IPKZ povolenie na odber povrchových vôd 

a podzemných vôd.  

Inšpekcia udeľuje súhlas na odber povrchových a podzemných vôd pre prevádzku 

Skládka odpadov Senec – 3. etapa a určuje platnosť súhlasu do 12.10.2028. 

 

 

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie 
 

 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa bod III.A.4.1 mení a dopĺňa: 

Pôvodný text: 

4.1. Inšpekcia povoľuje prevádzkovateľovi odber úžitkovej vody z vrtu HSV 1 v množstve Q 

= 0,2 l/s na základe predložených podkladov (projektovej dokumentácie, správy 

o zhodnotení hydrogeologických pomerov v mieste odberu, výsledkov čerpacieho 

pokusu, výsledkov rozborov vody a stanoviska SVP, š.p. OZ Bratislava.  

 

Nový text: 

4.1 Inšpekcia predlžuje prevádzkovateľovi súhlas na odber podzemnej vody z vrtu HSV 1 

v množstve Q = 0,2 l/s súradnicovo 48°14´46,52914“N a 17°23´12,33746“E na základe 

žiadosti a predložených podkladov (projektovej dokumentácie, správy o zhodnotení 

hydrogeologických pomerov v mieste odberu, výsledkov čerpacieho pokusu, výsledkov 

rozborov vody a stanoviska SVP, š.p. OZ Bratislava a určuje platnosť súhlasu do termínu 

12.10.2028. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene 

podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ 

minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu. 

 
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 

vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona 
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o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva 

zmenu č. 6 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 1.1 zákona IPKZ povolenie na odber povrchových vôd 

a podzemných vôd – určenie dĺžky platnosti súhlasu. 

 

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 6466-23699/37/2018/Sob/Z6 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. 6 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 

inšpekcia vyhotovila záznam o Nazretie do spisu pod č. 6466-24838/37/2018/Sob/Z6 

s dátumom 23.7.2018.   

Mesto Senec listom č.: 981-35284/2018/Niž zo dňa 31.07.2018 podalo žiadosť 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie k zmene č. 6 integrovaného povolenia do termínu 17.09.2018 

Inšpekcia listom č. 6466-26774/37/2018/Sob/Z6 zo dňa 07.08.2018 predĺžila účastníkom 

konania a dotknutému orgánu lehoty na vyjadrenie sa k zmene č. 6 integrovaného povolenia do 

termínu 17.09.2018.  

 

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

1. Mesto Senec listom č. 981-35284/2018/Niž zo dňa 31.07.2018 žiadalo o predĺženie 

lehoty na vyjadrenie do termínu 17.09.2018. Inšpekcia listom č. 6466-

26774/37/2018/Sob/Z6 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: 

1. Mesto Senec listom č.: 981-37874/2018/Niž zo dňa 11.09.2018 dáva nasledovné 

pripomienky: 

- V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len ,,vodný zákon“) je orgán 

štátnej vodnej správy viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinu 

podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov 

a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (minimálna hladina 

podzemných vôd) a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy 

s výpočtom množstiev podzemnej vody (ďalej len ,,záverečná správa“). Rozhodnutie 

je potrebné ak odber podzemnej vody z jedného odberného miesta presiahne 15 000 

m3 ročné alebo 1250 m3 
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- V prípade, že bude odber podzemnej vody väčší ako 15 000 m3 ročne alebo 1250 m3 

mesačne je potrebné zabezpečiť hydrogeologický prieskum, ktorého výsledkom je 

Záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných vôd vypracovaná osobou 

odborne spôsobilou na hydrogeologický prieskum – Hydrogeológ, 

- Ak užívateľ zdroja podzemných vôd vedie dlhodobo (min. 2 roky) podrobnú 

prevádzkovú evidenciu a požaduje zvýšiť odberné množstvo je potrebné vykonať aj 

poloprevádzkovú hydrodynamickú skúšku v trvaní min 22 dní s požadovaným 

odberným množstvom. 

- Ak užívateľ zdroja podzemných vôd nevedie dlhodobo (min. 2 roky) podrobnú 

evidenciu, pred vypracovaním Záverečnej správy bude nevyhnutné vykonať 

potrebné geologické práce v zmysle Spoločného usmernenia pre žiadateľov 

o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) vodného zákona. 

 

Vyjadrenie inšpekcie: 

Prevádzkovateľ využíva podzemnú vodu predovšetkým na: sociálne zariadenia - WC, 

umývanie rúk, umývanie podláh, čistenie áut od prípadných nečistôt a iné. Odber podzemných 

vôd neprekračuje množstvo 15 000m3 ročne a ani 1 250m3 mesačne. Z uvedených dôvodov nie 

je potrebné vypracovať Záverečnú správu. Prevádzkovateľ má vydaný platný súhlas na odber 

povrchových a podzemných vôd, ale z dôvodu novely zákona, bolo potrebné obmedziť súhlas 

na určitú dobu, ktorý inšpekcia v súlade s novelou zákona č. 51/2018 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, prehodnotila a časovo obmedzila.      

 

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. 6 

integrovaného povolenia, ktorej predmetom bolo vydanie súhlasu na odber povrchových vôd 

a podzemných vôd – určenie dĺžky platnosti súhlasu na max 10 rokov.  

 

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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


