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H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného 

prostredia  

1 Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 
a emisií do životného  prostredia 

2 Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 
a emisií do životného  prostredia 

 

I Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou  

1 Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky 
s najlepšou dostupnou technikou 

2 Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami 
2.1 Znečisťovanie ovzdušia 
2.2 Znečisťovanie vody a pôdy 

 

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä 

opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám 

a na obmedzovanie ich prípadných následkov  

1 Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných 
materiálov a ďalších látok 

2 Opatrenia na hospodárne využitie energie  
3 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov  
4 Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia 

ľudí po skončení činnosti prevádzky  
5 Opatrenia systému environmentálneho manažmentu   
6 Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového 

integrovaného povolenia 
7 Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného 

prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky 
Environmentálne vhodný výrobok)  

 

K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík 

prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí 

pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na 

prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu  

 

L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) 

všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia  

 

M Návrh podmienok povolenia 

1  Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody 
a pôdy v prevádzke 

2  Určenie emisných limitov  
3  Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník 
4 Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie 

alebo zneškodnenie 
5 Podmienky hospodárenia s energiami  
6 Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov  
7 Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu 

znečisťovania 
8 Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 
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9 Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať 
a poskytovať do informačného systému 

10 Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti 
v prevádzke  

 

 

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne 

cudzí dotknutý orgán, ak má prevádzka cezhraničný vplyv  

 

O Prehlásenie 

 

P Prílohy k žiadosti:  

1 Údaje s označením „utajované a dôverné“ 
2 Ďalšie doklady 
 



 

 
6 

A.        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 
A1.  Základné informácie  

A1.1 Názov prevádzkovateľa  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 
A1.2 Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

A1.3 Druh žiadosti Zmena vydaného integrovaného povolenia  

A1.4 Adresa sídla 
prevádzkovateľa  

Osvetová 24, 821 05 Bratislava 

A1.5 Poštová adresa (pokiaľ sa 
líši od vyššie uvedenej) 

- nelíši sa 

A1.6 www adresa www.avesk.sk 

A1.7 Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

RNDr. Peter Krasnec, PhD., MBA, konateľ spoločnosti,              
Ing. Vítězslav Tymr, konateľ spoločnosti 

A1.8 IČO 36 357 065 

A1.9 Kód OKEČ (NACE), 
NOSE-P 

OKEČ : 90 00 2                          NOSE-P : 109.06 

A1.10 Výpis z obchodného 
registra alebo z inej 
evidencie 

výpis OR odd. 
Sro vložka č.: 
40469/B 

Príloha č.  1. 

A1.11 Splnomocnená kontaktná 
osoba  

Ing. Marcela Hrubá 
marcela.hruba@avesk.sk, mobil : 0905/526813 

A1.12 Identifikácia spracovateľa 
predkladanej žiadosti 

Ing. Marcela Hrubá 
marcela.hruba@avesk.sk, mobil : 0905/526813 
špecialista legislatívy a IMS 

 

A2.  Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného 
povolenia žiada 

2.1 

§ 3 ods. 3 písm. a) 
v oblasti ochrany ovzdušia11) 
1. 
súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných 
zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, - 
v rozsahu zmeny stavby MZZO 
 
§ 3 ods. 3 písm. b) 
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14) 
3. 
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby 
4. 
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na 
ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav 
povrchových vôd a podzemných vôd,  
 
§ 3 ods. 3 písm. c) 
v oblasti odpadov15) 
1. 
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,15a) - v rozsahu schválenia aktualizovanej projektovej 
dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky a v rozsahu dočasného uskladnenia 
odpadov po dobu do povolenia prevádzkovania novovybudovaného skládkovacieho 
priestoru, max. však po dobu 1 roka 
4. 
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, - v rozsahu predĺženia platnosti 
 
§ 3 ods. 4  
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 
86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len 
„inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa 

mailto:marcela.hruba@avesk.sk
mailto:marcela.hruba@avesk.sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-15a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#predpis.cast-druha.oddiel-4.skupinaParagrafov-stavebne_konanie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-86
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-86
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§ 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a 
vyvlastnenia. 
- o vydanie stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred dokončením 
Stavebné povolenie sa žiada len pre navýšenie západnej obvodovej hrádze realizáciou 
MSEB 
 

 
A3.  Informácie o povoľovanej prevádzke  

A31 Názov prevádzky Skládka odpadov Senec – 3. etapa   

A3.2 Adresa prevádzky Červený majer Senec 

A3.3 Umiestnenie prevádzky k.ú. Senec, okres Senec, kraj Bratislavský 

A3.4 Počet zamestnancov 5 

A3.5 Dátum začatia a predpokladaného 
ukončenia činnosti prevádzky 

začiatok prevádzkovania: 10/2009 
koniec prevádzkovania: nie je určený 

A3.6 Kategória činnosti, do ktorej 
prevádzka spadá podľa prílohy č.1 
zákona o IPKZ 

5.4. 

A3.7 Hodnota príslušného 
rozhodovacieho parametra v danej 
kategórii (podľa prílohy č.1 zákona 
o IPKZ) 

Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom 
predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za 
deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 
000 t, okrem skládok inertných odpadov.  
 

A3.8 Projektovaná hodnota vyššie 
uvedeného rozhodovacieho 
parametra 

SÚČASNÝ STAV : 550 000 m3 
 
PO REALIZÁCII ZMENY STAVBY PRED 
DOKONČENÍM : navýšenie kapacity o 66 000 m3 
 
SPOLU : 550 000 + 66 000 = 616 000 m3 

A3.9 Prevádzkovaná kapacita 
a prevádzkovaná doba (hod.) 

pravidelná prevádzková doba:  
7,00-15,00 hod.  
 

A3.10 Zoznam vykonávaných činností 
podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 
223/2001 

D1 

A3.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania 
ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 
Z.z. o ovzduší 

Skládka odpadov je kategorizovaná ako malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia. 

A3.12 Trieda skládky odpadov skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný  

 
A4.  Ďalšie informácie o prevádzke  

4.1 Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné 
prostredie 

Nie - Áno X 

Práve prebieha - Príloha 
č. 

 
1 

4.2 Cezhraničné vplyvy Nie x Áno -  - 

 
A5. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky 

A5.1 Územné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

Výst./951/94-Ka 
15.8.1994 

A5.1.1 Meno, priezvisko (názov) 
a adresa (sídlo) 
stavebníka 

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

A5.2 Stavebné povolenie Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

550-
24828/37/2008/Koz,Sta/3732001
07 
22.7.2008 

A5.2.1 Druh, účel a miesto stavby  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-120
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20160101.html#poznamky.poznamka-73
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A5.3 Kolaudačné rozhodnutie Číslo rozhodnutia 
a dátum jeho vydania 

8904-
33815/372009/koz/373200107/K
R 
20.10.2009 

A5.3.1 Predpokladaný termín 
dokončenia stavby 

9/2020 

A5.4 Parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku, 
s uvedením vlastníckych 
alebo iných práv podľa 
katastra nehnuteľnosti 

Teleso skládky - p.č. 5066/32, 5069/15, 5070/22 - vlastník 
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 
 

A5.5 Parcelné čísla susedných 
pozemkov a susedných 
stavieb alebo súvisiacich 
pozemkov, s uvedením 
subjektov, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva 
k týmto pozemkom 

p.č. 5066/2, 5069/3, 5070/27, 5070/2, 5070/23, 5070/11, 
5066/17, 5070/26, 5066/35 -  
vlastník AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 
 
 

A5.6 Členenie stavby na 
stavebné objekty 

Zmena stavby pred dokončením sa týka nasledovných 
stavebných objektov: 
 
SO  01  Príprava územia 
SO  02  Hrubé terénne úpravy 
SO  08  Odplynenie skládky 
SO 11  Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd 
SO  19  Oplotenie 
SO  20  Technická a biologická rekultivácia 
  

A5.6.1 Meno , priezvisko a adresa 
projektanta 

GEOSOFTING, spol. S.r.o. 
Solivarská 28 
Prešov 080 05 
IČO: 36 471 097 
Zod. projektant: autorizovaný stavebný inžinier - Jozef Onufer  
Autorizačné svedčenie registračné číslo: 3508*TZ*A2 
 

A5.7 Členenie stavby na 
prevádzkové súbory 

Stavba nemá delenie na prevádzkové súbory 

A5.7.1 Údaj o tom, či sa stavba 
uskutočňuje zhotoviteľom 
alebo svojpomocou 

zhotoviteľom 

A5.8 Členenie stavby na 
stavebné objekty 

Zmena stavby pred dokončením rieši nasledujúce SO: 
 
SO  01  Príprava územia 
SO  02  Hrubé terénne úpravy 
SO  08  Odplynenie skládky 
SO 11  Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd 
SO  19  Oplotenie 
SO  20  Technická a biologická rekultivácia 
 

A5.9 Členenie stavby na 
prevádzkové súbory 

Stavba nemá delenie na prevádzkové súbory 
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A5.10 Zoznam účastníkov 
stavebného konania 
 
 

1. AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 
05 Bratislava  
2. Mesto Senec, Mierové námestie 1, 903 01 Senec  
3. Občianske združenie MOJE MESTO, Kollárova 5, 903 01 
Senec  
4. Martin Hybský, Námestie 1. mája 68/39, 903 01 Senec  
5. Ing. Róbert Hirsch, splnomocnenec občianskej iniciatívy, 
Pezinská 53, 903 01 Senec  
6. Ing. Marianna Glončáková, J. Smreka 8, 90301 Senec  
7. Ing. Marianna Glončáková, ako splnomocnená zástupkyňa 
účastníkov konania, J. Smreka 8, 90301 Senec  
8. Ing. David Tengeri, splnomocnenec občianskej iniciatívy, 
Dúhová 44, 903 01 Senec  
9. Ing. Mária Hudáková, A. Dubčeka 1, 903 01 Senec  
10. Mgr. Katarína Orságová, splnomocnenec občianskej 
iniciatívy, Okružná 43, 903 01 Senec  
11. Ing. Ľubomír Olekšák, Letná 1080/32, 064 01 Stará 
Ľubovňa  
12. Juraj Zeerak, Kysucká 2, 903 01 Senec  
13. Ľudmila Hlavatová, Námestie 1. mája 24, 903 01 Senec  
14. Ildikó Galambosová, splnomocnenec občianskej iniciatívy, 
Fučíkova 31, 903 01 Senec  
15. Elena Múčková, Chalúpkova 22, 903 01 Senec  
16. Ing. Bohuslav Katrenčík, Dušnica 522/11, 906 38 
Rohožník 
17. Geosofting, Solivarská 28, 080 05 Prešov, Jozef Onufer 

 

A5.  Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  
A5.1 Názov prevádzky podľa platného integrovaného 

povolenia 
Skládka odpadov Senec – 3. etapa 

- 

A5.2 Číslo platného integrovaného povolenia Uvedené na prvej strane žiadosti 

A5.3 Hodnotenie vplyvov na životné prostredie 
zmenou zariadenia 

Nie - Áno X 

Práve 
prebieha 

- Príloha č. 5 

A5.4 Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného 
povolenia 

Výstavba mechanicko-stabilizovanej 
hrádze v SZ časti skládky za účelom 
navýšenia kapacity ukladacieho priestoru 

 

A6. Utajované a dôverné údaje 
P. č. Označenie 

príslušného bodu 
žiadosti 

Utajovaný/dôverný údaj 
Dôvody, pre ktoré je tento údaj 
považovaný za utajovaný/dôverný 

A6.1 Žiadny Žiadny Žiadny 

 

B  Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
B1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby 

a služieb  
P. č. Opis prevádzky 

B1.1 SÚČASNÝ STAV: 
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný sa nachádza na južnom okraji poblíž 
„Martinského lesa“, cca 500 m severne od diaľnice D – 61 Bratislava – Trnava (úsek medzi 14 
– 15 km). Lokalita skládky je vzdialená cca 2,5 km SZ od mesta Senec. Z hľadiska osadenia 
skládky v teréne sa jedná o skládku, ktorej teleso skládky je osadené pod úrovňou  terénu 
a jeho horná hrana bude nad úrovňou terénu. 
Skládka je komunikačne napojená na miestnu komunikáciu spájajúcu štátnu cestu č. 61 Senec 
– Blatné a osadu Martin. Skládka má regionálny charakter – slúži na zneškodňovanie nie 
nebezpečných odpadov komunálnych a priemyselných  
Všetky stavebné objekty skládky a skládkovací priestor sú budované v súlade s  platnou 
legislatívou  SR. 
Celý areál skládky je oplotený oplotením výšky 2,5 m, pričom na strane susediacej s lesom je 
vybudované bariérove (betónové) oplotenie a ostatné časti bude tvoriť oplotenie pletivové. 
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Oplotenie skládkových priestorov je navrhnuté z drôteného poplastovaného pletiva šírky 2000 
mm, upevneného k oceľovým stĺpikom výšky 3300 mm  
Pred vstupom do prevádzkovej časti je umiestnená informačná tabuľa s označením názvu 
a sídla prevádzkovateľa skládky, s vyznačením prevádzkovej doby skládky, triedy skládky 
a zoznamu druhov zneškodňovaných odpadov. 
Prevádzková časť skládky je vybavená prevádzkovým objektom, ktorý slúži pre administratívne 
a sociálne potreby zamestnancov skládky. Sociálno – prevádzkový objekt pozostáva 
z murovanej budovy, v ktorej sa nachádza váhovňa a kancelárske priestory. Druhá časť 
prevádzkového objektu slúži pre robotníkov ako šatňa, oddychová miestnosť a umývarka. 
Prevádzkový objekt Studňa je navrhovaná v zelenom páse cca 10 m od sociálno – 
prevádzkového objektu. Predpokladaná hĺbka studne je cca 30 m, čerpací agregát sa umiestni 
cca 20 m pod terénom. Studňa je vŕtaná priemer vrtu 267 – 483 mm. 
Úžitkový vodovod je odkanalizovaný do vybudovanej žumpy.  
Vstupná prevádzková časť skládky je vybavená autováhou, ktorá je navrhnutá ako mostová, 
digitálna tenzometrická s nosnou konštrukciou zo železového betónu. Maximálna váživosť 
60.000 kg, minimálna váživosť 400 kg, trieda presnosti III. Dĺžka vážnej plochy 12 m. 
Komunikácie a spevnené plochy tvoria prístupové komunikácie ku skládke a k záchytnej nádrži 
priesakových vôd, spevnené plochy vo vnútri areálu a technologickú komunikáciu do 
skládkového telesa. Technologická komunikácia, ktorej smerová a výšková poloha sa počas 
prevádzky mení, bude spevnená cestnými panelmi. Ostatné komunikácie a spevnené plochy, 
počas prevádzky budú nemenené a budú betónové. 
Záchytné priekopy budú vybudované okolo celého obvodu skládky slúžia na zachytenie 
prívalových povrchových vôd a ich odvedenie mimo areál skládky.  
Tesniaci systém skládky bude zabezpečený kombinovaným tesnením z fólie PEHD 2,0 mm 
a minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m pričom súčiniteľ filtrácie kf  < 2 x 10-9 m/s. Ochranu fólie tvorí 
geotextília PP 600 g/cm2, min. CBR 5,0 kN, min. pozdĺžna pevnosť 30 kN, drenážna vrstva 
štrku hrúbky 0,58m frakcie 160 – 32 mm. 
Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru - konštrukcia skládkovacieho 
priestoru:  

- drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m, frakcia 16 - 32 mm, 
- ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília , PP 600 g/cm2, min. CBR 5,0 kN, min. 

pozdĺžna pevnosť 30 kN 
- tesniaca fólia PEHD hr. 2,0 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia, 
- tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 2 x 0,25 m, súčiniteľ filtrácie kf  < 2 x 10-9 m/s 
- upravené a zhutnené podložie. 

Drenážny systém je tvorený plošným drénom zo štrkovej vrstvy hrúbky 0,5 m frakcie 16 – 32 
mm a perforovaných drenážnych potrubí PEHD priemeru 315 x 27,8 mm v skládkovacích 
priestoroch perforované a 2x obalené sieťovinou s okom 1 x 1 mm. Potrubie je po celej dĺžke 
obsypané štrkovým drénom. Zberný drén je ukončený vyvedením na úroveň obvodovej hrádze 
z potrubia PEHD 110 x 10 mm s osadeným lemovým krúžkom a zaslepenou prírubou pre 
umožnenie preplachovania potrubia. Jestvujúce potrubie je vyústené do šachty vybudovanej 
pred miestom pred jestvujúcou nádržou priesakových vôd. V tejto šachte je osadené čerpadlo 
pre prečerpávanie priesakových kvapalín do  akumulačnej nádrž priesakových kvapalín (SO 
05) s plochou 37 m x 24 m = 888 m2 a užitočným objemom nádrže ( výška kvapaliny 2,5 m ):  
1.115 m2 . Je utesnená minerálnym tesnením 500 mm a HDPE fóliou hrúbky 2,0 mm.  
Recirkuláciu priesakových kvapalín zabezpečuje čerpadlo (výkon – výtlak T=cca 60 m, Q=cca 
9 l/s) umiestnené v čerpacej šachte a  výtlačné potrubie, ktoré dopraví priesakovú kvapalinu do 
hydrantov, z ktorých sa polieva teleso skládky. 
Odplynenie skládky sa realizuje pomocou 15tich odplyňovacích šácht perforovaných PE rúr 
priemeru 160 mm a posuvnej oceľovej pažnice priemeru 820 mm.  Šachty  na odplynenie a 
pozorovanie sú navrhnuté nasledovne: 

- spevnený podklad (betónový), 
- studňová skruž uložená na betónovom podklade, 
- oceľová pažnica s navarenými okami, 
- obsyp HDPE rúry – štrk frakcie 16 – 32 mm, 
- HDPE rúra DN 100, perforácia 15% - zabezpečuje odber vznikajúceho plynu, resp. 

čerpanie a odvedenie plynu zo skládky celým perforovaným profilom sondy. HDPE 
rúra je ukončená lemovým nákružkom, točivou prírubou a zaslepovacou prírubou DN 
100. 

Odvedenie zrážkových vôd je rigolom po obvode systémom obvodových rigolov. 
Monitorovací systém skládky je tvorený dvoma referenčnými vrtmi - HSV2 a HSV2A a troma 
indikačnými vrtmi HV5, HSV4 a HSV1. Sondy tvoria PVC rúry priemeru 110 mm s perforáciou 
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v hĺbkovom intervale 8,5 – 13,0 m pod terénom. 
Monitorovací systém je naviac doplnený elektrickým monitorovacím systémom CEMS ( 
kontrolný monitorovací systém včasného varovania ) tesnosti izolačnej fólie HDPE ( systém 
firmy GEODYN Bratislava ).Monitorovanie je vykonávané 2 x ročne.  
   
Prevádzka skládky odpadov je organizačne a technologicky zabezpečená nasledujúcimi 
zásadami: 
1. Skládka je prevádzkovaná v súlade s podmienkami uvedenými v § 6 a § 7 Vyhlášky MŽP 

SR č. 382/2018 Z.z. v platnom znení o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení 
kovovej ortuti. 

2. Základné informácie o organizácii skládky sú uvedené na informačnej tabuli umiestnenej 
pri vstupe na skládku. Obsahuje názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkovú 
dobu, zoznam druhov odpadov zneškodňovaných skládkovaním, zodpovednú osobu a 
číslo rozhodnutia povolenia skládky. 

3. Odpad na skládku je možné dovážať len po určenej prístupovej trase. Vjazd dodávateľov 
odpadu na skládku je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej 
tabuli. Dovoz odpadu v dobe mimo prevádzky musí byť vopred dohodnutý a schválený 
zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo bude zaznamenané v Prevádzkovom denníku 
skládky. 

4. Dodávateľ odpadu je povinný v prípade prepravy odpadu v otvorených automobiloch 
zabezpečiť, aby pri preprave neboli znečisťované prístupové komunikácie a ich okolie 
uvoľneným odpadom. 

5. Vjazd a vstup na skládku je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka skládky. 
6. Zvozové vozidlá môžu vchádzať do priestoru skládky max. rýchlosťou 20 km/hod., pričom 

plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi. 
7. Prevádzkovateľ a pôvodca (dodávateľ) odpadu si rozsah požadovaných dokladov, údajov, 

podmienok k preberaniu odpadov na skládku upravia v zmluvnom vzťahu. V zmluve sa 
stanoví druh odpadu, cena za zneškodnenie a ostatné predpísané vzájomné podmienky. 

8. Prevádzkovateľ zariadenia pri prvej a opakovanej dodávke odpadu do zariadenia 
skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov, údajov podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok k preberaniu odpadu. Po vjazde vykoná kontrolu hmotnosti 
dodaného odpadu, vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu za účelom overenia 
deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade potreby 
zabezpečí kontrolné námatkové  odbery vzoriek odpadu a skúšky, analýzy odpadov za 
účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. 

9. Po kontrole dodaného odpadu prevádzkovateľ vykoná evidenciu prevzatého odpadu. 
Prevádzkový denník skládky a evidencia odpadov musí obsahovať všetky údaje podľa § 10 
Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch. 

10. Prevádzkovateľ zariadenia vedie a spracúva „Evidenčný list odpadu“ v zmysle Prílohy č. 1 
k Vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v platnom znení o evidenčnej a ohlasovacej 
povinnosti a „Evidenčný list skládky odpadov“ v zmysle Prílohy č. 7 k Vyhláške MŽP SR č. 
366/2015 Z.z. v platnom znení 

11. Po registrácii odchádza zvozové vozidlo po  vyznačenej trase podľa pokynov 
zodpovedného zamestnanca skládky do určeného priestoru skládky, kde odpad vysype.  

12. Zamestnanec skládky pri rozhrnutí odpadu skontroluje, či odpad zodpovedá deklarovaným 
charakteristikám a prevádzkovým podmienkam skládky. 

13. Odpad sa pred uložením na skládke upraví v priestoroch skládkovacieho telesa strojným 
zariadení - kompaktorom, hlavne u odpadov väčšieho rozmeru. 

14. V prípade, že odpad nezodpovedá bodu 7. tohoto prevádzkového poriadku, je 
zamestnanec skládky povinný tento odpad odmietnuť, nariadiť jeho odstránenie a vykonať 
o tom záznam do prevádzkového denníka a prevádzkovateľ skládky má povinnosť túto 
skutočnosť v zmysle § 17 písm. l) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v aktuálnom 
znení bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
(Slovenská inšpekcia životného prostredia). 

15. Náklady na odstránenie nepovoleného odpadu, resp. závadného stavu na skládke 
spôsobeného týmto odpadom, znáša dodávateľ odpadu. (Zabezpečí prevádzkovateľ 
skládky v zmluve s producentmi odpadu). 

16. Dodávatelia odpadu sa môžu zdržovať v areáli skládky len po dobu potrebnú na vyloženie 
odpadu. 

17. Všetky mimoriadne udalosti, návštevy, odbery vzoriek, merania, kontroly a pod. sú 
zapísané v prevádzkovom denníku. 
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18. Prevádzkovateľ zariadenia umožní prístup kontrolným orgánom do objektov, priestorov a 
zariadení a na vyžiadanie predloží dokumentáciu a poskytne pravdivé a úplné informácie 
súvisiace s odpadovým hospodárstvom. 

19. Za uloženie odpadu na skládku  za účelom jeho zneškodnenia sa platí poplatok podľa 
platnej legislatívy o poplatkoch za uloženie odpadov – zákon NR SR č. 329/2018 Z.z. 
Zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Za správnosť výpočtu výšky poplatku zodpovedá 
prevádzkovateľ skládky. 

20. Na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy prevádzkovateľ zariadenia 
v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie 
ľudí a životné prostredie, zneškodní odpad, pokiaľ je to pre prevádzkovateľa technicky 
možné. Náklady, ktoré vznikli rozhodnutím, uhrádza pôvodca. Pokiaľ nie je známy alebo 
náklady neuhradí, tak náklady hradí orgán štátnej správy, ktorý rozhodnutie vydal. 

 
Výstavbou a prevádzkovaním tejto skládky odpadov sa docielil stav bezpečného ukladania 
odpadov v zmysle platnej legislatívy. Prevádzkovaním tejto skládky je umožnené ukončenie 
„prevádzky“ nepovolených skládok odpadov v regióne, čím sa zlepší stav životného prostredia. 
Skládka odpadov sa výsadbou zelene počas prevádzky a následnou rekultiváciou skládky po 
ukončení prevádzky postupne bude začleňovať do okolitej krajiny, pričom budú dodržané 
všetky opatrenia na obmedzenie vplyvu skládky na životné prostredie. 
 
ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM: 
Doložený projekt z dôvodu ktorého žiadame o vydanie stavebného povolenia rieši zmenu 
stavby pred dokončením v dvoch oblastiach: 

- Prvá časť stavebných prác sa týka rekonštrukcie a navýšenia obvodovej hrádze 
skládky zatriedená ako  "b, prístavba, ktorou sa stavba pôdorysne rozširuje a ktorá je 
navzájom prevádzkovo spojená s pôvodnou stavbou." Rekonštrukciou a prístavbou 
bude na stavebných parcelách  KN-C č. 5066/32, 5069/15, a 5070/22, navýšená a 
posilnená obvodová hrádza skládky tak, aby umožnila zvýšenie využiteľnej kapacity 
skládky pri dodržaní stabilitných, prevádzkových, bezpečnostných a 
environmentálnych požiadaviek súčasnej legislatívy. Na tieto parcely už bolo vydané 
stavebné povolenie v roku 2008 a bola vybudovaná kazeta skládky. Účelom zmeny 
stavby je zvýšenie stability a optimalizácia využiteľného objemu telesa existujúcej 
skládky odpadov s názvom prevádzky „Skládka odpadov Senec - 3. etapa“ v lokalite 
Senec - Červený Majer prostredníctvom vertikálneho navýšenia obvodovej hrádze 
telesa  aktívne  prevádzkovanej  skládky odpadov na jej severozápadnom okraji. 
Vybudovaním vystuženej zemnej hrádze sa v konečnom dôsledku navýši voľný objem 
jestvujúcej skládky odpadov o max. 66 000 m3  a to aj bez jej plošného rozširovania na 
ďalšie parcely. 

- Druhú časť stavebných prác tvoria zemné práce spojené s presunom hmôt a úpravou 
uloženého odpadu a následnej technickej a biologickej rekultivácie územia. 
Požadovaný konečný stav územia je parková úprava terénu v súlade s čl. 5.3 STN 83 
8104. Po svahovaní a zhutnení odpadu sa povrch skládky upraví do projektom 
predpísaných priečnych sklonov svahov v súlade so stabilitnými výpočtami. Následne 
sa zrealizuje plošné odplynenie a na vrcholovej plošine horizontálne odplyňovacie 
drény. Na takto pripravený povrch odpadu sa vybuduje povrchové tesnenie v zmysle § 
8 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. pozostávajúce z tesniacej a drenážnej vrstvy. Na 
odvádzanie zrážkovej vody z drenážnej vrstvy na stabilizačných lávkach sa vybudujú 
obvodové flexidreny. Následne sa vybuduje potrubné prepojenie jednotlivých 
odplyňovacích studní na odvod zachyteného skládkového plynu a hlavný plynový 
zberač a biofiltračná jednotka. 

 

 

 
B2. Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci 

celého závodu 
P. č. Názov listu Referenčné číslo mapového 

listu z katastrálnych máp 
Príloha č. 

B1.2 Prehľadná situácia M 1: 50 000                          - - 
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B3. Opis prevádzky 
B3.1 Názov technologického 

Uzla 
Projektovaná 
kapacita 

Technická charakteristika Odkaz na blokovú 
schému v prílohe 
č. P. č. 

B3.1.
1 

Skládka odpadov 
 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 

SÚČASNÝ STAV: 
550 000 m3 
 
ZMENA STAVBY 
PRED 
DOKONČENÍM: 
Navýšenie o ďalších 
66 000 m3 

Samostatný skládkovací 
priestor (kazeta)-skladba:   
- drenážna vrstva štrku 

hr. 0,5 m, frakcia 16 - 
32 mm, 

- ochranná vrstva 
tesniaceho prvku – 
geotextília 600 g/m2,  

- tesniaca fólia PEHD 
hr. 2,0 mm + 
monitorovací systém 
fóliového tesnenia, 

- tesniaca vrstva – 
minerálne tesnenie 2 x 
0,25 m, 

- upravené a zhutnené 
podložie. 

 
 
 

SO - 03 
 

 
 

B3.2 
 
 
 
 
 
 

Názov skladu, 
medziskladu, 
skladovacích 
a prevádzkových 
nádrží, potrubných 
rozvodov 
a manipulačných plôch 
surovín, výrobkov, 
pomocných látok 
a odpadov 

Projektovaná 
kapacita 

Technická charakteristika Odkaz na blokovú 
schému v prílohe 

č. 

P. č. 

B3.2.
1 

Akumulačná nádrž 
a recirkulácia  
priesakových vôd 
 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 

700 m3   
 
Nie je potrebné 
navyšovať jej 
kapacitu – bez 
zmeny 

Akumulačná nádrž je 
vybudovaná na voľnej 
ploche.  Skladba 
podložia: 

 Podklad- 
štrkopieskové 
lôžko 0,5 mm 

 PEHD 2,0 mm 

 Monitorovací 
systém 

Recirkuláciu 
priesakových kvapalín 
zabezpečuje čerpadlo 
(výkon – výtlak T=cca 60 
m, Q=cca 9 l/s) 
umiestnené v čerpacej 
šachte a  výtlačné 
potrubie, ktoré dopravuje 
priesakovú kvapalinu do 
hydrantov, z ktorých sa 
polieva teleso skládky. 

SO - 05 
 
 
 
 
 
 
 

SO - 07 
 
 
 

B3.2.
3 

Odplynenie skládky 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 

 
Zmena stavby pred 
dokončením – 
 
Ešte počas 
prevádzky skládky 
sa na každú 
odplyňovaciu studňu 
OŠ1 až OŠ15 osadí 

Odplynenie skládky je 
zabezpečené 
odplyňovacími šachtami 
budovanými 
z drenážneho štrku, 
v ktorom je osadené 
HDPE potrubie. Šachty  
na odplynenie a 
pozorovanie sú 

SO - 08 
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biofiltračná 
vložka, ktorá 
zabezpečí oxidáciu 
metánu a 
zachytávanie 
prchavých 
organických 
zlúčenín ako 
nositeľov 
zápachu zo skládky.  
 
Po uzavretí skládky 
sa pred pokládkou 
hornej tesniacej 
vrstvy kombináciou 
plošnej drenáže zo 
syntetických 
geokompozitov na 
svahoch a 
horizontálnych 
drénov na 
vrcholovej plošine 
vytvorí plošne 
tesnenie. Spojením 
jestvujúcich 
vertikálnych 
odplyňovacích 
studni a plošného 
tesnenia sa cez 
hlavný 
plynový zberač bude 
odvádzať skládkový 
plyn do biofiltračnej 
jednotky a následne 
po prečistení 
vypúšťať 
do ovzdušia. 

navrhnuté nasledovne: 
- betónový 

podklad, 
- studňová skruž  

uložená na betónovom  
podklade, 

- oceľová pažnica 
s navarenými okami, 

- obsyp HDPE rúry 
 – štrk frakcie 16 – 32 

mm, 
- HDPE rúra DN 

 100, perforácia 15% -  
zabezpečuje odber  
vznikajúceho plynu, resp.  
čerpenie a odvedenie 

plynu  
zo skládky celým 
 perforovaným profilom  
sondy. HDPE rúra je  
ukončená lemovým  
nákružkom, točivou  
prírubou a zaslepovacou  
prírubou DN 100. 
 

B3.3 Názov ostatných 

súvisiacich činnosti 

Charakteristika a opis 

činnosti 

Väzba činnosti na vyššie 

charakterizované 

technologické uzly a sklady 

Odkaz na blokovú 

schému v prílohe č. 
P. č. 

B3.3.
1 

Automobilová váha 
Digitálna tenzometrická  
 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 
 

Slúži k váženiu 
a registrácii 
množstva 
dovážaných 
odpadov 

Skládka odpadov   
 

B3.3.
2 

Monitorovacie sondy 
 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 

Slúži 
k monitorovaniu 
kvality podzemných 
vôd nad a pod 
skládkou 

Skládka odpadov   
SO 07 

 

B3.3.
4 

Sociálno prevádzková 
budova – kontajnerový 
systém 
 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 

Slúži k technickému 
a sociálnemu 
zázemiu obsluhy 
prevádzky 

Skládka odpadov    
 

B3.3.
5 

Rekultivácia a uzavretie 
skládky 
 
/ KOVOPROJEKT – 
Ekologické stavby  

Slúži k  
bezpečnému uzave-
retiu povrchu 
skládky pred 
zrážkovými vodami 

Skládka odpadov SO - 20 
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spol. s r. o., 
Vietnamská 22 
823 70  Bratislava / 
/ dokumentácia  - 
projekt stavby / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOSOFTING, spol. 
S.r.o. 
Solivarská 28 
Prešov 080 05 

a začleneniu 
skládky do okolitej 
krajiny. 
Rekultivácia skládky 
je rozdelená do 
dvoch  častí: 
Úprava povrchu  
skládky – jedná  
sa o úpravu svahov 
do sklonu 1 : 2,5 zo 
strany  obvodovej 
hrádze a z úpravy 
 plochy na vrchu 
 skládkového telesa 
do sklonu  2%. Zo  
strany pokračovania 
skládkovania bude  
sklon svahu 1 : 1. 
 Povrch bude po 
 úprave zhutnený,  
úprava bude 
vykonaná tak aby po 
obvode bola 
odhalená drenážna 
vrstva štrku pre 
možnosť napojenia 
štrkovej  
odplyňovacej  
vrstvy. 
Uzavretie a rekul- 
tivácia skládky  
odpadov 
na neupravený 
a zhutnený povrch 
sa uložia jednotlivé 
vrstvy 
v nasledovnom  

zložení: 
- odplyňovacia 
vrstva, štrk hrúbky 
300 mm, 

- geotextília min. 
400 g/m2 
(separačná vrstva), 

- minerálne tesnenie 
 hr. 500 mm (2 x 
250 mm), 

- geotextília min. 
400  g/m2 
(separačná vrstva), 

- drenážna vrstva 
hrúbky 500 mm, 
- rekultivačná vrstva  
hrúbky 1000 mm, 
- vegetačný kryt –  
zatrávnenie. 
 
ZMENA STAVBY 
PRED 
DOKONČENÍM: 

V predkladanom 
projekte pre zmenu 
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Dokumentácia – zmena 
stavby pred 
dokončením 
 
 
 
 

stavby pred 
dokončením 
dochádza: 

 - k náhrade štrkovej 
odplyňovacej 
drenáže za 
synteticky geodrén 
(GDN) 
-k náhrade 
minerálneho 
tesnenia (CCL) za 
bentonitové rohože 
(GCL) 
-vypustenie 
tesniacej fólie HDPE 
1,5 mm (legislatíva 
vyžaduje len pre 
skládky s NO) 
-k náhrade plošnej 
štrkovej 
odvodňovacej 
drenáže za 
synteticky geodrén 
(GDN) 
-použitie novších 
geosyntetických 
materiálov oproti 
povodne 
navrhovaným 
Uvedené zmeny 
vyplývajú z 
aktuálnych 
legislatívnych 
požiadaviek vo 
vyhláške č. 
382/2018 Z.z. a 
najmä výsledkov 
stabilitných výpočtov 
- zvýšenia stability 
telesa skládky 
znížením statického 
zaťaženia 
rekultivačných 
vrstiev (viď Vzorový 
rez - rekultivačne 
vrstvy). 

 

B4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé 
technologické uzly  

B4.1 Názov blokovej 
schémy 

Slovný opis Príloha č. 

B4.1.1 Skládka odpadov Bloková schéma rieši tok surovín (odpadov) od ich 
príjmu až po zabezpečenie ich zneškodnenia 
v zariadení - na skládke odpadov. 

- 

B4.2 Názov 
materiálovej 
bilancie 

Slovný opis Príloha č. 

B4.1.2 Skládka odpadov Materiálová bilancia rieši tok materiálov od ich príjmu 
až po zabezpečenie ich zneškodnenia alebo 
zhodnotenia v  na to určenom zariadení. 

- 

B4.3 Názov blokovej Slovný opis Príloha č. 
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schémy 

   

B4.1.3 Skládka odpadov  Bloková schéma rieši spôsob odvádzania 
priesakových, zrážkových. 

- 

 

B5. Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky 

P. č. Vypracovaná v zmysle zákona Príloha č. 

B5.1 Prevádzkový poriadok, Opatrenia pre prípad havárie zákon NR SR 79/2015 Z.z., 
vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z., vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a vyhláška 
MŽP SR č. 382/2018 Z.z. 

3 

B5.2 Prevádzkový denník skládky, vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z. Neprikladá 
sa k žiadosti 

B5.3 Technologický reglement, vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z. Súčasť 
Pr.poriadku 

– príloha č. 3 

B5.4 Súhlas na zhromažďovanie NO – zákon 79/2015 Z.z., vyhláška MŽP SR 
371/2015 Z.z. a vyhláška MŽP SR 365/2015 Z.z. 

Nie je 
potrebné 

prikladať – 
bolo 

predložené 
pri 

predošlom 
konaní 

B5.5 Havarijný plán, vyhláška MŽP SR 100/2005 Z.z. Neprikladá 
sa k žiadosti 
– schválený 

SIŽP – 
ochrana vôd 

B5.6 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (OO) - zákon 79/2015 
Z.z., vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z. a vyhláška MŽP SR 365/2015 Z.z 

V areáli 
prevádzkarn

e sa 
nachádza aj 
zariadenie 

na zber 
odpadov kat. 

O (hlavne 
triedený zber 

z obcí), no 
ide 

o samostatn
é zariadenie, 

ktoré 
nespadá pod 
zákon IPKZ 

 
 

C Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších 
látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo 
vyrábajú  

C1. Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke 
používajú  

C1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  
P. č. Prevádzk

a 
Surovina, 
pomocný 
materiál, 
ďalšie  látky 

Opis  a vlastnosti CAS Ročná 
spotreb

a (t) 

Množstvo využité 
ako výrobok za 

rok (%) 

C1.1.
1 

Skládka nafta Pohonná látka pre 
kompaktor 

 60 Žiadne 

C1.1.
2 

Skládka  nafta Pohonná látka pre traktor  1 Žiadne 

C1.1.
3 

Skládka oleje Pomocná surovina 
k prevádzke kompaktora 

 
 

0,2 Žiadne 

C1.1. Skládka priesaková Používa sa na  V 
závislosti 

Žiadne 
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4 voda rozstrekovanie povrchu 
skládkovacích telies – 
zníženie prašnosti 

 
 
 

od 
množstva 

zrážok  

 

C1.2 Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely  
 Zdroj 

vody 
Využitie v prevádzke Spotreba technologickej a úžitkovej vody 

P. č. Ø (l.s-1) Max   
(l.s-

1) 

m 3.deň-1 m 3 .rok-1 Merná 
spotreb
a na 
jednotk
u 
výrobku 
(jedn.) 

% 
využitia 
vo 
výrobku 

C1.2.
1 

Vŕtaná 
studňa 

na sociálne účely  0,20   1 200 Výrobo
k sa 

nevyrá
ba 

 

P. č. Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, 
úprava vody  

C1.2.
2 

Vŕtaná studňa hĺbky 30,0 m p.t., priemer vrtu 267 – 483 mm. 

P. č. Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie 

C1.2.
3 

 

Rozvod úžitkovej vody do objektu prevádzkovej budovy  je potrubím 25 mm . 
Odkanalizovanie je do žumpy s úžitkovým objemom 20 m3 je realizované odpadovým 
potrubím o priemere 125 mm.  

 

C1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely  
 

Zdroj pitnej vody 
Využitie 

v prevádzk
e 

Spotreba pitnej vody 

P. č. 
 (l.s-1) Max.  

(l.s-1) 
m3.deň -1 m3.rok –1 

 

C1.3.1 
Pitná voda je zakupovaná 
v obchodnej sieti 

žiadne   0,1 25 

 Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody 

C1.3.2 Pre pitné účely obchodne zakupovaná stolová voda 

 Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania 

C1.3.3  

 

C2. Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú 
C2.1 Výrobky alebo skupiny určených výrobkov 

P. č. Prevádzka Výrobok alebo  
určený výrobok 

Opis výrobku alebo určeného 
výrobku 

CAS Výroba 
(t.rok-1) 

C2.1.1 Skládka 
odpadov 

Nevýrobná 
činnosť 

nie nie Nie 

 

C2.2.  Medziprodukty  

P. č. Prevádzka 

                             
           
Názov  

medziproduktu 

Opis medziproduktu CAS 

Výroba 
za rok  
(t/rok) 

Množstvo 
využité ako 

výrobok  
(%) 

C2.2.1 
Skládka 
odpadov 

Nevýrobná 
činnosť 

 nie nie nie nie 

 

C3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané 
C3.1. Vstupy  energie a palív 
P.č. Vstupy energie a palív Ročná spotreba/ 

množstvo (jedn.) 
Výhrevnosť 
(GJ.jedn.-1) 

Prepočet na GJ 

C3.1.1 Zemný plyn  - - - 
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C3.1.2 Hnedé uhlie - - - 

C3.1.3 Čierne uhlie - - - 

C3.1.4 Koks - - - 

C3.1.5 Iné pevné palivá - - - 

C3.1.6 VOŤ - - - 

C3.1.7 VOĽ - - - 

C3.1.8 Nafta na kúrenie - - - 

C3.1.9 Iné plyny - - - 

C3.1.10 Nafta pre dopravu 200 000 l - - 

C3.1.11 Druhotná energia - - - 

C3.1.12 Obnoviteľné zdroje - - - 

C3.1.13 Nákup el. energie 60 500 kWh 218 GJ - 

C3.1.14 Nákup tepla - - - 

C3.1.15 Iné palivá  - - - 

C3.1.16 Celkový vstup energie  a palív v GJ  - - - 
 

C3.2  Vlastná výroba energií z palív 
C3.2.1 Inštalovaný elektrický výkon celkom 

v MWel 
žiadny 

C3.2.2 Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep žiadny 

C3.2.3 Výroba elektriny  v MWh a v GJ žiadna 

C3.2.4 Výroba tepla  v GJ žiadna 

C3.2.5 Výroba chladu  v GJ  Žiadna 

C3.2.6 Predaj vyrobeného tepla  v GJ Žiadne 

C3.2.7 Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ Žiadna 

 

C3.3 Opis všetkých spotrebičov energií 

P. č. 
Označenie,  

názov a technický  
opis spotrebičov 

Ročná spotreba energie 

Skutočná 
energetická 

účinnosť 
spotrebičov 

Cieľová  
energetická 

účinnosť 
spotrebičov 

 

Spotrebiče v 
administratívnej 
budove,  
čerpadlá na skládke,  
hala na druhotné 
suroviny  

Spolu 100 MWh (t.j. 100 000 
KWh) 

Neeviduje sa Neeviduje sa 

 

C3.4 Využitie energií 
C3.4.1 Celkový nákup a výroba energie v GJ 218 GJ 

C3.4.2 Celkový predaj energie v GJ Nie 

C3.4.3 Celková spotreba energie v GJ 218 GJ 

C3.4.4 Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV 
v GJ 

0,6301 GJ 

C3.4.5 Celková spotreba energie na výrobu chladu  nie 

C3.4.6 Celková spotreba energie na výrobu tlakového 
vzduchu 

Nie 

C3.4.7 Celková spotreba energie na technologické  
a súvisiace procesy v GJ 

217 GJ 

 
 

C3.5 Merná spotreba  energie  
 

P. č. 
 

Výrobok 
 

Jedn. 
Merná spotreba energie na jednotku výrobku 

Elektrická energia Teplo GJ.jedn-1 GJ. jedn-1  
spolu kWh. jedn-1 GJ. jedn-1 

C3.5.1 zneškodnený odpad 
(cca 60 000 t/r) 

t 
0,36 0,0015 0,0011 0,0129 
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D Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje 

o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do 
jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom 
významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné 
prostredie a na zdravie ľudí 

D1. Znečisťovanie ovzdušia 
D1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok 

a spôsob zachytávania emisií 

P. č. 
Zdroj emisií, spôsob 
zachytávania emisií 

Emitovaná látka,   
a jej vlastnosti 

Údaje o emisiách 

mg.m-3 kg.h-1 
OU.m-

3 
t.rok-1 

Merná 
produkcia na 

jednotku 

výrobku (jedn) 

D1.1.1 

Zdroj :skládkovacia 
plocha  
Zachytávanie : 
postrekovanie 
povrchu 

prach 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
nemerané 

D1.1.2 

Zdroj : skládkovacia 
plocha  
Zachytávanie : 
prekrývaním odpadu 

úlety 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
nemerané 

D1.1.3 

Zdroj : Skládkový 
plyn 
Zachytávanie : 
Nezachytávaný, 
odvádzanie cez 
odplyňovacie šachty 
a povrch skládky 

Vlastnosti : 
CH4   
CO2  
O2  
H2S   

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
nemerané 

D1.1.4 
Zdroj : 
Kompaktor 
Zachytávanie : 

Spaliny 
 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

 
Neme-
rané 

  
nemerané 

        

 

D1.2 Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje 
emisií 

 
P. č. 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa 

blokovej 
schémy 

Názov a typ 
vypúšťania 

emisií 

Napoje
né 
zdroje 
emisií 

Priemer 
bodového 

alebo 
plocha 

plošného 
miesta 

vypúšťania 

Zemepisná 
šírka 

a dĺžka / 
súradnicov
á sieť X-Y 

Výška 
vypúš
ťania 
(m) 

Objemov
ý prietok 
(mn,s,

3.s-

1) 
 

Teplota 
emisií 
(oC) 

D1.2.1 Skládkovacia 
plocha a  

 odplyňovacie 
šachty 

CH4   
CO2  
O2  
H2S 

nie - neurčené neurč
ené 

neurčené Neurče
né 

 
D2.  Znečisťovanie povrchových vôd  
D2.1.  Recipienty odpadových vôd 
D2.1.1 Názov vodného toku nie 

D2.1.2 Číslo hydrologického povodia nie 
D2.1.3  Riečny kilometer   nie 

D2.1.4 
Ukazovatele stavu vody v toku 
a jeho znečistenia  

nie 

 

D2.2  Produkované odpadové vody  
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D2.2.1Zoznam zdrojov odpadových vôd  
 

Zdroj odpadovej 
vody 

Charakteristika 
odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č.  (l.s-1) 
max.    
(l.s-1) 

m3.deň.-

1 
m3.rok-1 

Merná 
produkcia na  

jednotku odpadu  
(jedn) 

1. 
Sociálno-

prevádzková 
budova 

WC      

2. Teleso skládky 

Priesaková 
kvapalina 
-výluh 
z uložených 
odpadov tvorený 
zrážkovými 
vodami, ktoré sa 
dostávajú do 
telesa skládky. 
Množstvo a 
vlastnosti sú 
pravidelne 
monitorované. 

- - 

V 
závislosti 

od 
zrážok 

V 
závislosti 

od 
zrážok 

V závislosti od 
zrážok  

2.2.1.2 
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, 
charakter vypúšťania 

Kontaminovaná dažďová voda presiaknutá odpadom a zachytená na fóliovom tesnení je drenážnou 
vrstvou a potrubím gravitačne odvádzaná do jestvujúcej drenážnej šachty, z tejto je voda čerpaná 
pomocou jestvujúceho potrubia do čerpacej šachty a ďalej gravitačne odteká do jestvujúcej 
akumulačnej nádrže a pomocou recirkulačného systému skládky vracaná späť na povrch telesa 
skládky. 
 
Prípadné prebytky v období s väčším úhrnom atmosférických zrážok alebo pri nabehnutí prevádzky 
nového sektoru sa budú odvážať na zmluvne dohodnutú ČOV. 
Splaškové odpadové vody sú zhromažďované v žumpe a po naplnení sú odvážané na dohodnutú 
čistiareň odpadových vôd.  

 

D2.2.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

 
 
 

P. č. 

Zdroj/ 
producent 
odpadovej 

vody 

Identifikác
ia miesta 
vypúšťani
a podľa 
blokovej 
schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia 

a jeho 
vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncentrácia    
(jedn.) 

Roč
ná 
emi
sia  
(t) 

Koncentrácia     
(jedn.) 

Ročn
á 
emisi
a (t) 

Merná 
produkci

a na 
jednotku 
výrobku   
(jedn) 

Merná 
emisia na 
jednotku 

charakteri
stického 

parametra 

D2.2.2.1 
Sociálno-

prevádzkov
á budova  

nádrž 
 20m3 

- 
Nepožadova-

né 
nie 

Nepožadova-
né 

nie nie nie 

 
D2.3 Odpadové vody preberané od iných pôvodcov 
D2.3.1Zoznam preberaných odpadových vôd 

 Zdroj/produc
ent 

odpadových 
vôd 

Charakteristika 
odpadových vôd 

Prevzaté množstvo 

P. č. Q (l.s-1) Qmax  (l.s-1) m3.deň.-1 m3.rok-1 

D2.3.1.1 nie nie nie nie nie nie 
P. č. Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia 

D2.3.1.2 Nie 

 
 

D2.3.2Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd 
P. č. Zdroj/ producent Identifikácia Ukazovateľ Pred čistením Po čistení 
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odpadových vôd miesta 
vypúšťania 

podľa 
blokovej 
schémy 

znečistenia 
a jeho 

vlastnosti Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročná 
emisia  

(t) 

Koncentrác
ia    (jedn.) 

Ročná 
emisia 

(t) 

Merná 
produkcia 

na 
jednotku 
výrobku  
(jedn.) 

D2.3.2.1 nie nie nie nie nie nie nie nie 
D2.4 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd   

 
 

P. č. 

Identifikác
ia miesta 
vypúšťani
a podľa 
blokovej 
schémy 

Zemepisná 
šírka 
a dĺžka / 
súradnicová 
sieť X-Y 

Zdroj / 
producen

t 
odpadov
ej vody 

Recipient Odpadové vody 

Názov Ukazovate
ľ  

znečisteni
a 

Objemový 
prietok   
(l.s-1) 
Q355 

Produkovan
é množstvo  

(l.s-1, 
maxl.s-1 
m3.deň-1, 
m3.rok-1 ) 

Ukazovatele 
znečistenia 

(mg.l-1, 
max mg.l-1, 

kg.rok-1 

t.rok-1) 

D2.4.1 nie nie nie nie nie nie nie nie 
 
D2.5 Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 

P. č. 
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na 
vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu 
trvania nakladania 

1 priesakové vody sa nevypúšťajú – žiaden vplyv 

2 

Povrchové vody z komunikácie a telesa skládky budú odtekať gravitačne, pomocou priečneho 
spádu. 

Pri návrhu odvádzania zrážkových vôd z obvodových rigolov skládky - vetiev A a B je riešený 
odtok z nového jestvujúceho lapača splavenín cez nový krytý kanál PVC DN 300 dl. 12,0 m do 
zbernej nádrže. Zberná nádrž bude monolitická (napr. typový výrobok Prefa BBK o rozmeroch 
6,5 x 2,4 x 2,35 m, objem 22 m3) osadená na zhutnené štrkové lôžko na vzdušnej strane 
jestvujúcej zemnej hrádze. 
 
Pri návrhu odvádzania zrážkových vôd z obvodových rigolov skládky - vetiev C a D je riešený 
odtok z jestvujúceho lapača splavenín pri nádrži priesakových vôd cez nový krytý kanál PVC 
DN 300 dl. 8,0 m do zbernej nádrže. Zberná nádrž bude podobne ako u vetvy A + B 
monolitická (alebo plastová, min. objem 20 m3) osadená na zhutnené štrkové lôžko vedľa 
panelovej cesty k nádrži priesakových vôd. 
 
Zachytená zrážková voda z nádrží sa bude podľa potreby odčerpávať cisternou na kropenie 
a čistenie ciest v areáli skládky alebo zavlažovanie vegetácie na rekultivovanom povrchu 
skládky. Zároveň môže tento objekt slúžiť ako požiarna nádrž. 

 
D2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do 

verejnej kanalizácie 
D2.6.1Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok 

vypúšťaných do verejnej kanalizácie 
 

Zdroj odpadovej 
vody 

Charakteristika 
odpadovej vody 

Produkované množstvo  odpadovej vody 

P. č.  (l.s-1) 
max.    
(l.s-1) 

M3.deň.-

1 
m3.rok-1 

Merná produkcia na 
jednotku výrobku 

D2.6.1.1 nie nie nie nie nie nie nie 

P. č. 
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, 
charakter vypúšťania 

D2.6.1.2 nie 

 

D2.6.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom 
obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

P. č. Zdroj / Identifikácia Ukazovateľ    Pred čistením  Po čistení 
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producent 
odpadove

j vody  

miesta 
vypúšťania 

podľa 
blokovej 
schémy 

znečistenia 
a jeho 

vlastnosti  Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročn
á 

emisi
a  (t) 

Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročn
á 
emisi
a (t) 

Merná 
emisia na 
jednotku 
výrobku 

Merná 
emisia na 
jednotku 
charakter
istického 
parametr

a 

D2.6.2.1 nie nie nie nie nie nie nie nie nie 
 

D2.6.3Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť 
škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie 

 
 

P. č. 

Identifiká
cia 

miesta 
vypúšťan
ia podľa 
blokovej 
schémy 

Zemepisná 
šírka a dĺžka 

/ 
súradnicová 

sieť X-Y 

Zdroj / 
producent 
odpadovej 

vody 

Prevádzkovateľ 
(vlastník) 
verejnej 

kanalizácie 

Odpadové vody 

Produkované 
množstvo  

 (l.s-1, max l.s-1, 
m3.deň-1, 
m3.rok-1 ) 

Ukazovatele 
znečistenia  

(mg.l-1, 
max mg.l-1, 

kg.rok-1 

t.rok-1) 

D2.6.3.1 nie nie nie nie nie nie 
 

 D3.    Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd  
D3.1 Znečisťovanie  podzemných vôd  
D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd 

 

Zdroj odpadovej 
vody do podzemných 

vôd 

Charakteristika 
odpadovej vody 
do podzemných 

vôd 

Produkované množstvo  odpadovej vody 
do podzemných vôd 

P. č. 
Qpriem 

(l.s-1) 
Qmax.    
(l.s-1) 

m3.deň.-

1 
M3.rok-1 

Merná 
produkcia 

na jednotku 
výrobku 
(jedn) 

D3.1.1.1 nie nie nie nie nie nie nie 

P. č. 
Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter 
vypúšťania 

D3.1.1.2 nie 

 
D3.1.2Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do 

podzemných vôd 

P. č. 
Zdroj 

odpadovej 
vody 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa 

blokovej 
schémy 

Ukazovateľ 
znečistenia 

a jeho vlastnosti 

Pred čistením Po čistení 

Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročná 
emisia  

(t) 

Koncentrácia    
(jedn.) 

Ročn
á 

emisi
a (t) 

Merná 
produkcia 

na 
jednotku 
výrobku 
(jedn) 

D3.1.2.1 nie nie nie nie nie nie nie nie 
 

D3.1.3Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)  
 
 

P. č. 

Identifikácia 
miesta 

vypúšťania 
podľa 

blokovej 
schémy 

Zemepisn
á šírka 

a dĺžka / 
súradnico
vá sieť X-

Y 

Zdroj / 
producent 
odpadovej 

vody 

Kvalita 
podzemných 

vôd 
v mieste 

vypúšťania 

Odpadové vody 

Produkované 
množstvo 

(l.s-1 

max l.s-1 
m3.deň-1 

m3.rok-1 ) 

Ukazovatele 
znečistenia 

(mg.l-1 
max mg.l-1, 

kg.deň-1 
t.rok-1) 

D3.1.3.1 nie nie nie nie nie nie 
 Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania 

odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody P. č. 

D3.1.3.2 nie 

 

D3.1.4Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém 
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P. č. 
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na 
pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania 

D3.1.4.1 nie 

 

D3.2  Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach 
D3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy 

P. č. Druh materiálu aplikovaného do 
pôdy 

Aplikované množstvo 

t.rok-1 
Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 

) 

D3.2.1.1 nie nie nie 

 

D3.2.2Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy 

P. č. 
Aplikovaný materiál 

do pôdy 
Ukazovateľ znečistenia 

a jeho vlastnosti 
Koncentrácia 

(jedn.) 

Ročná 
emisia 

(t) 

Merná 
produkcia    

(t. ha-1. rok-1) 

D3.2.2.1 nie nie nie nie nie 
 

D3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém 
P. č. Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania 

nakladania D3.2.3.1 nie 

 
 
 
 

D3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými 
látkami a pri prevádzke skládky 

P. č. Označenie 
monitorova

cieho 
objektu 

Situovanie 
monitorovacie

ho objektu 

Označenie sledovaného 
parametra 

Hodnota 
sledované-

ho 
parametra 

Jed-
notka 

Použitá metóda 

D3.3.1 HSV2A, 
HSV2 
bude 

zrušený a 
nahradený 

novým 
vrtom 

HSV2B 
nad 

telesom 
skládky 

 
HSV 1, 
HSV 4 

a HSV 5                    
pod 

telesom 
skládky  

Nad telesom 
skládky  

 
 
 
 

Pod telesom 
skládky 

 
 
pH, celkový obsah 
organického uhlíka 
(TOC), NEL ič, tenzidy, 
fenoly, vodivosť, fluoridy, 
ťažké kovy (B, Hg, As, 
Ni, CR celk, Cu, Zn) 
 
 

 Žiadn
a 

Akreditované 
laboratórium –
STN 837125, 
Pokyn MŽP 
1617/97 min. 

D3.3.5 Priesaková 
kvapalina 

Nádrž 
priesakových 

vôd 

pH, CHSK cr, amónne 
ióny, ťažké kovy (B, Hg, 
As, Cr celk, Cu, Zn), 
AOX, celkový organický 
uhlík (TOC), NEL ič, 
fluoridy 

 Žiadn
a 

Akreditované 
laboratórium – 
porovnávanie 
s kritériami pre 
vodný výluh 
v zmysle prílohy 
č. 1 vyhlášky č. 
382/2018 
o skládkovaní 
odpadov 
a dočasnom 
skladovaní 
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kovovej ortuti 
(pozn. 
priesakovú 
kvapalinu 
nemožno však 
považovať za 
adekvátny 
vodný výluh)  
  

 
D4. Nakladanie s odpadmi 
 
D4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov 
 
NEBEZPEČNÉ ODPADY: 
Vzhľadom na to, že súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podlieha zákonu o odpadoch 
a kompetentný na vydanie tohto súhlasu je príslušný okresný úrad, spoločnosť AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. požiadala v zákonnom termíne Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné 
prostredie o vydanie tohto súhlasu, ku ktorému boli doložené aj zmluvy s oprávnenými organizáciami, 
ktorým sa tieto odpady odovzdávajú.  
Pri prevádzkovaní činnosti skládkovania môžu vzniknúť tieto nebezpečné odpady: 
 

 

Katalógové 
číslo 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 
odpadu 

Nakladanie/ 
skladovanie 

080317 
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné 
látky    

N 
Krabica, do ktorej 
sa vkladajú –  EKO-
sklad 

130110 nechlórované minerálne hydraulické oleje    N Sud –  EKO-sklad 

130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje    N Sud –  EKO-sklad 

130501 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody   N 
Priamo v odlučovači 
RL 

130502 kaly z odlučovačov oleja z vody N 
Priamo v odlučovači 
RL 

130507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 
Priamo v odlučovači 
RL 

130508 
zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z 
vody 

N 
Priamo v odlučovači 
RL 

150110 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované  nebezpečnými látkami    

N 
Voľne ložené 
priamo - EKO-sklad 

150202 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov 
inak  nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné 
odevy kontaminované  nebezpečnými látkami    

N 
Sud/vrece –  EKO-
sklad 

160107 olejové filtre    N Sud –  EKO-sklad 

160213 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné 
ako uvedené v 160209 až 160212    

N 

Vyhradené miesto 
v  EKO-sklade 
označené 
kategóriou 
elektrozariadenia 

160601 olovené batérie  N 
Krabica, do ktorej 
sa vkladajú –  EKO-
sklade 

190702 
priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca 
nebezpečné  látky    

N 
Akumulačná nádrž 
priesakovej 
kvapaliny 
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Povolené množstvo zhromažďovania je vydané až na 6 000 t/r z dôvodu, ak by bolo potrebné 
likvidovať všetku priesakovú kvapalinu z akumulačnej nádrže priesakových vôd a samotnej 
vyfóliovanej vane telesa skládky (zaradenú podľa aktuálnych analýz do kategórie NO), množstvo 
závisí od úhrnu zrážok. (potenciálne dôvody – napr. oprava nádrže) 

 
NIE NEBEZPEČNÉ ODPADY (OSTATNÉ ODPADY): 
 
Pri prevádzkovaní činnosti skládkovania môžu vzniknúť tieto nie nebezpečné odpady: 

 
 
 
Pri výstavbe sa predpokladá vznik nasledujúcich odpadov: 
 

Katalógové 
číslo 

odpadu 
Názov odpadu 

Kategória 
odpadu 

Nakladanie/ 
skladovanie 

Nakladanie 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

15 01 02 obaly z plastov O 
plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

15 01 04 obaly z kovu O 
plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

15 01 06 zmiešané obaly O 
plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

15 01 07 obaly zo skla O 
plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

15 02 03 

absorbenty, filtračné 
materiály, handry na 
čistenie a ochranné  odevy 
iné ako uvedené v 150202    

O sud 

ZNEŠKODNENIE 
skládka – AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. 

20 01 01 
papier O 

plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

20 01 02 
sklo O 

plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

20 01 39 plasty    
O 

plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

20 01 40 kovy 
O 

plastová nádoba na 
triedený zber 

ZBER hala DS v areáli skládky – 
AVE SK odpadové hospodárstvo 
s.r.o. – následné zhodnotenie 

20 03 01 zmesový komunálny odpad 
O 

plastová nádoba na 
ZKO 

ZNEŠKODNENIE 
skládka – AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc  
O 

ihneď po vzniku a 
odvážení je uložený 
na skládku 

ZNEŠKODNENIE 
skládka – AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. 

20 03 04 kal zo septikov    
O 

skladovaný 
v septiku až do 
doby odvezenia 

ZNEŠKODNENIE 
skládka – AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. 

20 03 07 objemný odpad    
O 

veľkokapacitný 
kontajner 

ZNEŠKODNENIE 
skládka – AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. 
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kat. číslo názov kateg. 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky bez NL O 

17 02 01 drevo O 

17 02 03  plasty O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 07 zmiešané kovy O 

17 05 04 zemina  a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 
170902 a 170903 

O 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky NL N 

 

Odpady budú po vzniku odovzdané oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi. Pri kolaudácii 
bude vydokladovaný tok odpadov prostredníctvom vážnych lístkov a potvrdení o zhodnotení, 
prípadnom zneškodnení odpadu. 
 

 
D 4.2 Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 
 
Zoznam odpadov sa nemení. 
 

D5. Zdroje hluku 
 

Zdroj hluku 
Opis zdroja hluku 

 
Hladina akustického 

výkonu LWA v dB P. č. 

D5.1 Strojná a dopravná technika 

Prevádzkou skládky – hutnenie odpadu 
skládkovým kompaktorom (137 kW 
motor), technikou dopravujúcou odpad 
(cca 50 áut/deň) 

nestanovená 
 

 Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou 

P. č. Miesto merania 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

D5.2 žiadne - - - - 

 
D6. Vibrácie 

 
Zdroj vibrácií Opis zdroja vibrácií 

Hodnoty váženého  
zrýchlenia vibrácií 

aweq,T(ms-2) 
P. č. 

D.6.1 žiadny žiadny - 

6.2 
Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2) 

 

P. č. Miesto merania 

Denný čas Nočný čas 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

Najvyššia 
prípustná 

Nameraná 
(hodnotiaca) 

D.6.2 žiadne - - - - 
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E Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného 
prostredia v tomto mieste  

E1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia 
E1.1. Mapa lokality a širšie vzťahy  
P. č. Názov mapy Príl. č. 

E1.1.
1 

Prehľadná situácia – širšie vzťahy M 1: 50000  - 

  

E2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia  
Charakteristika Opis Príl. č. 

E2.1 Klimatické 
podmienky 
a kvalita 
ovzdušia 

Podľa údajov Mapy klimatických oblastí SR patrí predmetné územie 
situovania skládky odpadov do oblasti teplej, mierne suchej, 
s miernou zimou . Priemerný úhrn zrážok je 552 mm. Počet 
mrazových dní v roku je 90 – 100 a priemerný počet dní so 
snehovou pokrývkou je 30 - 40 dní. Priemerná teplota vzduchu je 9,5 
°C. Nad územím prevládajú vetry severné až severozápadné. 

- 

E2.2 Opis 
chránených 
a citlivých 
oblastí 

V blízkosti skládky odpadov sa takéto lokality nenachádzajú - 

E2.3 Opis krajiny Areál skládky sa nachádza 5 km SZ od mesta Senec v blízkosti 
diaľnice D-61(približne v úseku  14 – 15 km od Bratislavy pri 
Červenom majeri) na južnom okraji „Martinského lesa“  cca 500 m 
od diaľnice. Prístup na skládku je po asfaltovej komunikácii  
a betónovej komunikácii, ktorá sa nachádza za vstupnou bránou na 
pozemok.  Skládka má vybudovaný vstupný areál s prevádzkovým 
objektom, váhou, požiarnym vodovodom, umývacou rampou, 
kontrolnú a vnútornú drenáž, záchytnú nádrž, monitorovacie 
a odplyňovacie vrty.  
V krajinnej štruktúre je vysokým percentom je zastúpená orná  
i lesná pôda.  

- 

E2.4 Geologický, 
hydrologický, 
 inžiniersko-
geologický opis 
a geochemické 
podmienky 
miesta 

Geologické pomery. 
Územie patrí do provincie  západných Karpát, subprovincie vnútorné 
západne Karpaty, oblasť Podunajská nížina, celok Podunajská 
pahorkatina, podcelok Trnavská pahorkatina.  
Neogén. Územie zaraďujeme do Podunajskej neogénnej panvy, 
ktorá sa začala formovať vo vrchnom bádene. Podložie neogénu je 
budované kryštalinikom Malých Karpát. Výplň panvy začína 
transgresiou vrchného bádenu – vápence, zlepence, pieskovce, 
piesky, štrky. V ich nadloží sú uložené prevažne piesky a íly 
s mocnosťou 100 – 400 m. Plošne najrozšírenejším súvrstvím je 
pliocén – panón, pont a najvrchnejší pliocén v štrkopiesčitóm vývoji. 
Stavba neogénu je značne zložitá, s veľkým počtom tektonických 
línií. Záujmové územie patrí trnavsko-blatenskej priehlbine, ktorá 
predstavuje prepadlinu zložitej geologickej stavby.  
Kvartér je budovaný sedimentami eolického a deluviálneho pôvodu – 
spraše, prachovité, piesčité a ílovité hliny. Mocnosť spraší  je 
v predmetnej lokalite od 2 do 12 – 15 m. 

- 

E2.5 Ostatné Na základe vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.  budú na prevádzke 
od SHMÚ zbierané denné meteorologické údaje z najbližšej 
meteorologickej stanice 

 

 

 

E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia 
P. č. Opis Príl. č. 

E3.1 V areáli sa nachádza stará regionálna skládka odpadu, tzv. 1. a 2. etapa, ku ktorej 
spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. nemá žiadny právny, legislatívny 
ani majetkoprávny vzťah.  
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Na skládku sa už odpad nenaváža. Skládka však nie je stále oficiálne uzatvorená a 
zrekultivovaná. V oficiálnom registri environm. záťaží sa však zatiaľ táto skládka 
nenachádza. 
Smerom ku diaľnici D1 bola prevádzkovaná skládka komunálneho odpadu v rokoch 
1977 – 1995, v roku 1996 bola zrekultivovaná (investorom bolo mesto Senec). Ide o 
lokalitu zaradenú k tzv. sanovaným environmentálnym záťažiam pod registračným 
číslom SC (009) / Senec – Červený majer - skládka s OP (SK/EZ/SC/1515). 

 

F  Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej 
technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, 
a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 

F1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií 
a obmedzenie emisií (koncové technológie) 

F1.1 Zložka životného prostredia Vzduch 

F1.2 
Všeobecná charakteristika 
a technický opis technológie 
a techniky 

Emisie prachu: zvlhčovanie povrchu skládky rozprašovaním 
priesakovej vody zo skládky, 
 
Emisie úletu: prekrývanie odpadu zeminou a inertným odpadom, 
dozber úletov ľudským potenciálom, 
 
Emisie skládkového plynu : plyn sa nespaľuje ani nevyužíva na 
výrobu energie vzhľadom ku skutočnosti, že skládka má veľmi 
nízky vek a skládkový plyn nedosahuje hodnoty využiteľné pre 
výrobu energie ani pre spaľovanie. 

- Počas prevádzky v r. 2020 budú na všetky odplyňovacie 
šachty osadené biofiltračné vložky (vyplnené 
koksokompostovacím filtrami), princípom ktorých je 
oxidácia metánu a zvyšných skládkových plynov ako 
nositeľov zápachu zo skládky.  

- Po uzavretí skládky sa pred pokládkou hornej tesniacej 
vrstvy kombináciou plošnej drenáže zo syntetických 
geokompozitov na svahoch a horizontálnych drénov na 
vrcholovej plošine vytvorí plošné tesnenie. Spojením 
jestvujúcich vertikálnych odplyňovacích studní a 
plošného tesnenia sa cez hlavný plynový zberač bude 
odvádzať skládkový plyn do biofiltračnej jednotky a 
následné po prečistení vypúšťať do ovzdušia.  

 

F1.3 
Doba a stav realizácie 
technológie a techniky 

Od začiatku prevádzkovania skládky 

F1.4 
Prínosy z hľadiska ochrany 
životného prostredia 

Znižovanie prašnosti a úletov má za následok vzhľadom k mimo 
sídelnému umiestneniu prevádzky, zlepšenie estetického stavu 
okolitej prírody a poľnohospodársky obrábanej pôdy. 

F1.5 
Účinnosť technológie 
a techniky 

Znižovanie prašnosti zvlhčovaním povrchu je zatiaľ najúčinnejšia 
dostupná technika, znižovanie úletov hutnením a prerývaním 
skládky inertným materiálom 

F1.6 

Nakladanie so zachytenými 
emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým 
znečistením 

Emisie prachu technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na 
telese skládky.  
Emisie úletov po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa 
skládky. 

F1.7 
Investície a ďalšie náklady vo 
vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

Žiadne 

 

F2.  Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a 
obmedzenie emisií (koncové technológie) 

F2.1 Zložka životného prostredia Vzduch 
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F2.2 
Všeobecná charakteristika 
a technický opis technológie 
a techniky  

Emisie úletu: zvýšením ochrany pred emisiami úletov sa na 
náveternej strane môžu priebežne osádzať prenosné záchytné 
siete výšky 5 m.  
Emisie skládkového plynu : po uzatvorení skládky, kedy bude 
zaručené, že skládkový plyn zo skládky odchádza len cez 
odplyňovacie šachty, priebežne sa robí a bude robiť meranie 
podielu plynov v skládkových plynoch. Ak sa na základe 
výsledkov meraní potvrdí prekročenie %podielu metánu (v 
porovnaní s STN o skládkových plynoch), pristúpi sa miesto 
pasívneho zachytávania plynov a oxidácie cez skupinový 
biofilter k opatreniam a navrhne sa technológia využitia či 
bezpečného spálenia vznikajúceho plynu. 

F2.3 
Doba a stav realizácie 
technológie a techniky 

Emisie úletu: možné vybudovanie záchytných sietí 

F2.4 
Stručné zdôvodnenie 
technológie a techniky 

Emisie úletu: zvýšenie záchytu emisií úletu do okolitej krajiny. 

F2.6 
Prínosy z hľadiska ochrany 
životného prostredia 

Emisie úletu: zvyšovanie estetického stavu prírody okolia 
prevádzky, zabránenie stavu, že dochádza k unikaniu odpadov 
(úletov) mimo skládkové teleso prevádzky, čím sa zvyšuje 
bezpečné ukladanie odpad. 
 
Zmena stavby pred dokončením – vybudovanie MSEB hrádze 
v SZ časti skládky - zabezpečí stabilnejšiu oporu pre teleso 
skládky prostredníctvom výstavby MSEB hrádze. Vybudovaná 
hrádza zníži možnosť erózie telesa skládky a zároveň umožní 
zvýšiť využiteľný objem skládky. 
 
Uzavretie a rekultivácia – Cieľom rekultivácie skládky Senec je 
vytvorenie trvalého trávneho porastu v súlade s okolitým 
prostredím. Účelom rekultivácie je vhodne začleniť rekultivované 
plochy do krajiny. 
 

F2.7 
Účinnosť technológie 
a techniky 

Emisie úletu : nezmerateľná 

F2.8 

Nakladanie so zachytenými 
emisiami alebo 
produkovaným zostatkovým 
znečistením 

Emisie prachu: technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na 
telese skládky.  
Emisie úletov: po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa 
skládky. 

F2.9 
Investície a ďalšie náklady vo 
vzťahu k uvedenej 
technológii a technike 

 Nezistené 

 

G  Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných 
opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné 
zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke  

G1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 

G1.1 Zložka životného prostredia Voda, ovzdušie, príroda 

G1.2 
Doba a stav realizácie 
opatrenia 

Od začiatku prevádzkovania skládky 

G1.3 

Opis opatrenia na 
predchádzanie vzniku 
odpadov a na prednostné 
zhodnocovanie odpadov 

Odpad kat.č. 190703 : tvorba sa znižuje rozstrekovaním na 
povrchu skládky, čím dochádza k prirodzenému výparu 
a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom zrení skládky čím 
podporuje fermentačný proces biologického rozkladu odpadu. 
Ostatné odpady sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom 
a ich vznik je rovnomerný z dôvodu prevádzkovania skládky. 

G1.4 
Zdôvodnenie opatrenia, 
prínosy z hľadiska ochrany 
životného prostredia 

Znižovanie množstva odpadu kat. č. 190703 rozstrekovaním ma 
za následok zníženie zaťaženia ČOV, ďalej sa znižuje 
znečisťovanie životného prostredia prepravou odpadov do ČOV.  

G1.5 Účinnosť opatrenia Nemerateľná 
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G1.6 
Investície a ďalšie náklady vo 
vzťahu k uvedenému 
opatreniu 

 Nezistené 

 

G2. Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 

G2.1 Zložka životného prostredia Voda, vzduch, príroda 

G2.2 
Doba a stav realizácie 
opatrenia 

Po naplnení a finálnom dotvarovaní svahov bude postupne 
prebiehať uzatváranie a rekultivácia jednotlivých častí skládky, 
časový horizont nie je presne naplánovaný, nakoľko závisí od 
povoľovacieho procesu a možností navýšenia kapacity skládky. 

G2.3 

Opis opatrenia na 
predchádzanie vzniku 
odpadov a na prednostné 
zhodnocovanie odpadov 

Uzatvorenie a rekultivácia  
V rámci prevádzky skládky odpadov budú vznikať výlučne 
odpady produkované vlastnou činnosťou. Odpady budú v súlade 
so zákonom o odpadoch prednostne zhodnotené v prípade, že 
zhodnotenie nebude možné, budú zneškodnené. 
Nakladanie s odpadmi zneškodňovanými v rámci areálu skládok 
bude prebiehať výlučne na spevnených plochách. 

G2.4 
Zdôvodnenie opatrenia, 
prínosy z hľadiska ochrany 
životného prostredia 

Uzatvorením a rekultiváciou skládky sa už atmosférické zrážky 
nedostanú do telesa skládky čím nebude dochádzať 
k vylúhovaniu odpadov do dažďovej vody, ale tieto vody odtečú 
po povrchu telesa do povodia (bez kontaktu z odpadom). 

G2.5 Účinnosť opatrenia Zníženie množstva priesakovej kvapaliny. 

G2.6 
Investície a ďalšie náklady vo 
vzťahu k uvedenému 
opatreniu 

 Nezistené 

 

H Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných 
opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky 
a emisií do životného prostredia  

 

H1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie 
prevádzky a emisií do životného  prostredia 

H1.1 
Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť Voda, ovzdušie 

H1.2 Miesto vypúšťania emisií Skládka odpadov  

H1.3 
Lokalizácia merania / odberu 
vzoriek 

Podzemné vody vrty HSV1, HSV2 - bude nahradený novým 
vrtom HSV2B nad telesom skládky, HSV2A, HSV4, HSV5  
a priesaková voda - nádrž priesakových vôd  

H1.4 
Spôsob merania / odberu 
vzoriek 

Podzemná voda : odber z monitorovacích sond HSV2 -bude 
nahradený novým vrtom HSV2B nad telesom skládky a HSV2A 
nad skládkou, HSV1, HSV4 a HSV5 pod telesom skládky - 
manuálne. 
Priesaková voda: odber z nádrže - manuálne 
Vzorky sú odoberané odberným valcom a následne analyzované 
v externom akreditovanom laboratóriu.  
Skládkový plyn: meranie v odplyňovacích šachtách externou 
spoločnosťou - manuálne 
Tesnosť fóliového podložia skládky : meranie je zabezpečované 
geoelektrickým systémom – externá spoločnosť 

H1.5 
Frekvencia /merania odberu 
vzoriek 

Podzemná voda : sonda HSV1 – 4 x ročne 
                            sonda HSV2B – 4 x ročne 
                            sonda HSV2A – 4 x ročne 
                            sonda HSV4 – 4 x ročne 
                            sonda HSV5 – 4 x ročne 
                            výška hladiny – 2 x ročne  
Priesaková voda : 4 x ročne 
Výška hladiny priesakovej kvapaliny : 12 x ročne 
Skládkový plyn : 2 x ročne 
Tesnosť fóliového podložia : 2 krát ročne 
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H1.6 
Podmienky merania /odberu 
vzoriek 

stanovené príslušným orgánom štátnej správy – v integrovanom 
povolení 

H1.7 Sledované veličiny 

Podzemná voda : 4 x ročne 
pH, celkový obsah organického uhlíka (TOC), NEL ič, tenzidy, 
fenoly, vodivosť, fluoridy, ťažké kovy (B, Hg, As, Ni, CR celk, Cu, 
Zn) 
Priesaková voda : 4 x ročne  
pH, CHSK cr, amónne ióny, ťažké kovy (B, Hg, As, Cr celk, Cu, 
Zn), AOX, celkový organický uhlík (TOC), NEL ič, fluoridy 
Skládkový plyn : 2 x ročne / CH4,CO2,O2,H2S,  
Tesnosť fóliového podložia : 2 x ročne - meranie anomálií 
reprezentovaných porušením fólie 

H1.8 
Metóda merania /odberu 
vzoriek  

Priesaková voda – odber: zabezpečovaný odberovou nádobou 
podľa STN 830520 časť 2 a v súlade s JMAKO MP 010 a MO 
035 
Metóda merania : STN 830520/9,14,25,31,32,34, ISO 9562, 
STN 757451, 830530/36, IN potenciometricky 
Skládkový plyn : je meraný meracím prístrojom podľa internej 
metódy odberateľa 
Tesnosť fóliového podložia : meranie sa vykonáva prenosným 
zdrojom elektrického prúdu, ktoré vytvára umelé elektrické pole, 
ktorého hodnoty sú merané zabudovanými elektródami. 

H1.9 Analytické metódy V zmysle platných STN 

H1.1
0 

Technické charakteristiky 
meradiel 

Neznáme 

H1.1
1 

Vlastné meranie /dodávateľ  

Priesaková voda: LABEKO s.r.o., BEL NOVAMAN s.r.o. alebo 
ALS Global 
Skládkový plyn: LABEKO s.r.o. alebo BEL NOVAMAN s.r.o., 
GEODYN s.r.o 
Tesnosť fóliového podložia: GEODYN s.r.o Bratislava 

H1.1
2 

Miesto vykonania analýz 
/laboratórium 

 Priesaková voda: LABEKO s.r.o., BEL NOVAMAN s.r.o. alebo 
ALS Global 
Skládkový plyn: LABEKO s.r.o. alebo BEL NOVAMAN s.r.o., 
GEODYN s.r.o 
Tesnosť fóliového podložia: GEODYN s.r.o Bratislava 

H1.1
3 

Autorizácia /akreditácia 
k meraniu 

Priesaková voda : Slovenská národná akreditačná služba Reg. 
No. 031/S-106 na analýzy vôd, kalov, zemín a odpadov pod č. S 
800 
Skládkový plyn : nevyžaduje sa 
Tesnosť fóliového podložia : nevyžaduje sa 
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H1.1
4 

Spôsob zaznamenávania, 
spracovania a ukladania 
údajov 

Priesaková voda : výsledky sú odovzdávané laboratóriom vo 
forme Protokolu z analytickej kontroly,  
Výsledky sú spracovávané do grafického vyhodnotenia, 
Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v 
sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania 
zariadenia, taktiež po uzatvorení skládky až do ukončenia 
monitorovania. 
Údaje sa odovzdávajú : SIŽP – Inšpektorát BA, OÚ v Senci – 
odbor starostlivosti o ŽP. 
Skládkový plyn : výsledky sú odovzdávané spracovateľom vo 
forme Protokolu z merania obsahu skládkových plynov, 
Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v 
sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania 
zariadenia, taktiež po uzatvorení skládky až do ukončenia 
monitorovania. 
Údaje sa odovzdávajú : SIŽP – Inšpektorát BA, OÚ v Senci – 
odbor starostlivosti o ŽP. 
Tesnosť fóliového podložia : výsledok je odovzdávaný 
spracovateľom vo forme Protokolu z kontrolného merania 
tesnosti plastickej izolačnej fólie. 
Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v 
sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania 
zariadenia, , taktiež po uzatvorení skládky až do ukončenia 
monitorovania. 
Údaje sa odovzdávajú : : SIŽP – Inšpektorát BA, OÚ v Senci – 
odbor starostlivosti o ŽP. 

H1.1
5 

Pripravované zmeny 
v monitorovaní 

žiadne 

 

H2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie 

prevádzky a emisií do životného  prostredia 

H2.1 
Zložka životného prostredia  
alebo sledovaná oblasť žiadny 

2.2 Lokalizácia merania / odberu vzoriek žiadny 
2.3 Spôsob merania / odberu vzoriek žiadny 
2.4 Frekvencia merania / odberu vzoriek žiadny 
2.5 Podmienky merania / odberu vzoriek žiadny 
2.6 Sledované veličiny žiadny 
2.7 Metóda merania / odberu vzoriek žiadny 
2.8 Analytické metódy žiadny 
2.9 Technické charakteristiky meradiel žiadny 
2.10 Vlastné meranie /dodávateľské  žiadny 
2.11 Autorizácia / akreditácia k meraniu žiadny 

2.12 
Spôsob zaznamenávania, 
spracovania a ukladania údajov 

žiadny 

2.13 
Stav realizácie opatrení 
a monitorovania 

žiadny 

2.14 
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k monitorovaniu 

žiadny 

 

 

 

 

I. Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou 
technikou  
I1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  

prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 
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- komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s 
uvedením ich zdroja – bez zmeny,  
- porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky – bez 
zmeny,  
- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky – bez zmeny 
 

I2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými 
technikami 

I2.1  Znečisťovanie ovzdušia 
 

P .č. 
Zdroj 

emisií /  
miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh 
indikátora – 
parametra 
najlepšej 
dostupnej 
techniky 

Hodnota 
parametra pre 

najlepšiu 
dostupnú 
techniku 

 

Skutočná 
alebo 

projektovaná 
hodnota 

parametra 
 

Zdôvodnenie  
rozdielov / 

návrh 
opatrení 
a termín 

 

I2.1.1 nie Nie nie nie nie nie 

 

 

I2.2  Znečisťovanie vody a pôdy 
 

P. č. 
Zdroj 

emisií /  
miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

znečisťovania 

Druh 
indikátora – 
parametra 
najlepšej 
dostupnej 
techniky 

Hodnota 
parametra pre 

najlepšiu 
dostupnú 
techniku 

 

Skutočná 
alebo 

projektovaná 
hodnota 

parametra 
 

Zdôvodnenie  
rozdielov / 

návrh 
opatrení 
a termín 

 

I2.2.1 nie nie nie nie nie nie 

 

J Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení 
v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie 
energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich 
prípadných následkov  

 

J1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, 
pomocných materiálov a ďalších látok 

J1.
1 

Všeobecná charakteristika a podrobný 
technický opis opatrenia 

 

J1.
2 

Doba a stav realizácie opatrenia  

J1.
3 

Stručné zdôvodnenie opatrenia 
a prínosy z hľadiska ochrany životného 
prostredia 

Nie sú pripravované ďalšie opatrenia. 

J1.
4 

Úspory surovín, vody, pomocných 
materiálov a ďalších látok za rok 

 

J1.
5 

Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k opatreniu 

 

 

J2. Opatrenia na hospodárne využitie energie  

J2.
1 

Všeobecná charakteristika a podrobný 
technický opis opatrenia  

Úspora elektrickej energie na technologickú prevádzku 
(čerpadlá) bude riešená hlavne optimalizáciou  
zneškodňovania priesakových vôd.  

J2.
2 

Doba a stav realizácie opatrenia - 

J2.
3 

Stručné zdôvodnenie opatrenia 
a prínosy z hľadiska ochrany životného 
prostredia 

Zníženie tvorby odpadu – priesaková kvapalina 
(recirkulácia), zníženia zaťaženia ČOV 

J2.
4 

Úspora palív (GJ.rok-1) Žiadne 

J2.
5 

Úspora energie (GJ.rok-1) 2 
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J2.
6 

Investície a ďalšie náklady vo vzťahu 
k opatreniu 

Optimalizácia prostredníctvom ľudského faktoru 

 

J3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných 
následkov 

P. 
č. 

Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov 

J3.
1 

Výstavba a prevádzka skládky odpadov predstavuje zabezpečenie organizovaného riešenia 
zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou, ale zároveň vždy prinášajú negatívny 
vplyv do krajiny, kde sa skládka odpadov postaví a prevádzkuje. Preto je dôležité dodržiavanie 
pravidiel pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne 
vplyvy skládky odpadov na životné prostredie.  
Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne zabezpečených skládok 
odpadov na území SR, ale aj v zahraničí a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky 
predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení 
stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutiach povoľujúcich orgánov štátnej 
správy má prevádzka minimálny negatívny dopad na životné prostredie a zdravotný stav 
obyvateľstva. 
Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi 
a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je 
nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v 
zmysle schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia a Plánu opatrení pre prípad havárie. 
Technické riešenie skládky odpadov je v zmysle platnej legislatívy a na základe overených 
konštrukcií a materiálov a pri dodržaných podmienok pre realizáciu podľa schválenej projektovej 
dokumentácie riešenie, ktoré nemá predpoklad negatívneho vplyvu na zmenu kvality 
a znečistenia vôd sledovanej lokality v súvislosti s prevádzkovaním.  
Požiadavky na zachytenie výluhu z odpadu ako priesakovej vody pre zabránenie kontaminácie 
podložia sú základnými prioritami pre výstavbu a prevádzkovanie skládky odpadov. Zrealizovaná 
konštrukcia tesnenia a riešenie tvaru predmetnej skládky zodpovedá legislatívnym požiadavkám 
platným v SR. Konštrukcia zaručuje nepriepustnú bariéru, ktorej bezpečnosť je znásobená 
dodržiavaním podmienky odvádzania priesakových vôd zo skládkovacieho priestoru do 
akumulačnej nádrže priesakových vôd, čím sa zabraňuje vzniku tlakových gradientov na 
izoláciu, resp. jej poškodenie. Akumulovaná priesaková voda sa rozstrekuje na povrchu odpadu, 
čím sa redukuje objem priesakovej vody výparom a intercepciou v odpade, znižuje sa prašnosť 
a úlet odpadu a zvlhčovanie napomáha zreniu a konsolidácii skládkového telesa. 
Ochrana okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením 
odpadu skládkovým mechanizmom – kompaktor a prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. 
zeminou. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého 
odpadu. 
Ďalším bezpečnostným prvkom k predchádzaniu havárii je vybudované oplotenie 
a zabezpečovanie ochrany strážením prevádzky.  
Súčasťou ochrany prírody je kontrola a monitorovanie skládky odpadov, ktoré je zabezpečované 
v zložkách : 

 monitoring kvality podzemnej vody nad skládkou (2 sondy) a pod skládkou (3 sondy) 

 monitoring kvality priesakovej vody 

 monitoring funkčnosti fóliového tesnenia zabudovaným geoelektrickým systémom 

 monitoring kvality tvorby skládkového plynu - prenosným zariadením 

 vizuálna kontrola okolia skládky odpadov zameraná na stav životného prostredia 
 

Zmena stavby pred dokončením: 
Výstavba MSEB hrádze: 
Navrhovaná zmena stavby pred dokončením zabezpečí stabilnejšiu oporu pre teleso skládky 

prostredníctvom výstavby MSEB hrádze. Navrhovaná činnosť zníži možnosť erózie telesa 

skládky a zároveň umožní zvýšiť využiteľný objem skládky. 

Uzavretie a rekultivácia skládky: 
Cieľom rekultivácie  skládky Senec je vytvorenie trvalého trávneho porastu v súlade s okolitým 
prostredím. Účelom rekultivácie je vhodne začleniť rekultivované plochy do krajiny. 
 

 

J4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia 
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a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky  
P. 
č. 

Opis opatrení systému vylúčenia rizík 

J4.
1 

Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 
zabezpečí stavebný objekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom objektu je uzavretie povrchu 
skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, 
tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby 
biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti 
a územie skládky sa začlení do okolitej krajiny čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa 
ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po 
ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. 
Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie a monitorovania skládky odpadov 
po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 

J5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu 
P. č. Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu 

J5.1 
Bez zmeny – prevádzka podlieha pravidelnému recertifikačnému auditu a dozorným auditom 
v zmysle STN normy ISO 14 000 

 

J6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie 
nového integrovaného povolenia 

P. č. Plánovaná zmena 
Opis plánovanej zmeny a jej 

vplyvu na ŽP 
Časový horizont zmeny 

J6.1 

Žiadosť o kolaudáciu a 
povolenie prevádzkovania 
skládky po vybudovaním MSEB 
hrádze 

Plánovaná zmena nevyvolá 
žiadne nové a negatívne vplyvy 
na ŽP, zabezpečí iba 
kontinuálne predĺženie 
prevádzkovania skládky o cca 1 
– 2 roky 

9/2020 

 

J7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu 
životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, 
udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)  

P. č. Ďalšie doklady 

J7.1 Bez zmeny – Environmentálna politika 

 

 
K Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na 

vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia 
alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po 
ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta 
prevádzky do uspokojivého stavu  

P. 
č. 

Opis ukončenia prevádzky a opatrení 

K.1 Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky vrátane následného monitoringu 
a starostlivosti 
Projektová dokumentácia, ktorá popíše stav, likvidáciu objektov 
Porovnanie s Východiskovou správou a prinavrátenie stavu životného prostredia do stavu 
zdokumentovanom vo Východiskovej správe 

 

 
L Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách 

A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely 
zverejnenia  

P. 
č. 

Zhrnutie 

L1. Prevádzkovateľ:  
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AVE SK odpadové hospodárstvo, Osvetová 24, 821 05 Bratislava  IČO : 36 357 065 
Prevádzka:  
AVE SK odpadové hospodárstvo, Osvetová 24, 821 05 Bratislava  IČO : 36 357 065 
Senec Červený Majer 2243, 90301 Senec - Svätý Martin 
Trieda skládky :  
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 
Prevádzkovaná od : 10/2009   
Kategória činnosti : 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.                  
Prevádzková kapacita :  3. etapa 550 000 m3   
Zmena stavby pred dokončením : navýšenie kapacity o 66 000 m3, t.j. spolu 616 000 m3 
Prevádzková doba : pravidelná - 7,00-15,00 hod. 
 
Predmetom konania sú nasledujúce súhlasy: 
§ 3 ods. 3 písm. a) 
v oblasti ochrany ovzdušia11) 
1. 
súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných 
zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, - v rozsahu 
zmeny stavby MZZO 
§ 3 ods. 3 písm. b) 
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd14) 
3. 
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby 
4. 
súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré 
nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a 
podzemných vôd,  
 
§ 3 ods. 3 písm. c) 
v oblasti odpadov15) 
1. 
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,15a) - v rozsahu schválenia aktualizovanej projektovej dokumentácie 
na uzatvorenie a rekultiváciu skládky a v rozsahu dočasného uskladnenia odpadov po dobu do 
povolenia prevádzkovania novovybudovaného skládkovacieho priestoru, max. však po dobu 1 
roka 
4. 
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia 
na zhodnocovanie odpadov, - v rozsahu predĺženia platnosti 
 
§ 3 ods. 4  
Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 
88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v 
integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného 
zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. 
- o vydanie stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred dokončením 
Stavebné povolenie sa žiada len pre navýšenie západnej obvodovej hrádze realizáciou MSEB 
 
Členenie prevádzky :  
SO 01  Príprava územia 
SO 02  Hrubé terénne úpravy 
SO 03  Tesniaci systém skládky 
SO 04  Drenážny systém skládky 
SO 05  Akumulačná nádrž priesakových kvapalín 
SO 06  Recirkulácia priesakových kvapalín 
SO 07  Monitorovací systém skládky 
SO 08  Odplynenie skládky 
SO 09  Komunikácie a spevnené plochy 
SO 10  Napájacie NN rozvody 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-15a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#predpis.cast-druha.oddiel-4.skupinaParagrafov-stavebne_konanie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-86
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-86
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-120
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/#paragraf-120
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SO 11  Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd 
SO 18  Vonkajšie osvetlenie 
SO 19  Oplotenie 
SO 20  Technická a biologická rekultivácia 
SO 21  Sadové úpravy  
 
Zmena stavby pred dokončením sa týka nasledovných stavebných objektov: 
 
SO  01  Príprava územia 
SO  02  Hrubé terénne úpravy 
SO  08  Odplynenie skládky 
SO 11  Zachytávanie a odvádzanie zrážkových vôd 
SO  19  Oplotenie 
SO  20  Technická a biologická rekultivácia 
  
 
Údaje o prevádzke : Skládka odpadov je zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Skládka 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.  
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný sa nachádza na južnom okraji „Martinského 
lesa“, cca 500 m severne od diaľnice D – 61 Bratislava – Trnava (úsek medzi 14 – 15 km). 
Lokalita skládky je vzdialená cca 5 km SZ od mesta Senec. 
Z hľadiska osadenia skládky v teréne sa jedná o skládku, ktorej teleso skládky je osadené pod 
úrovňou terénu a jeho horná hrana bude nad úrovňou  terénu. 
Skládka je komunikačne napojená na miestnu komunikáciu spájajúcu štátnu cestu č. 61 Senec – 
Blatné a osadu Martin. 
Skládka odpadov bola vybudovaná v roku 2008 s uvedením do prevádzky v roku 2009. Skládka 
je vybudovaná v súlade s platnou legislatívou v SR v oblasti odpadového hospodárstva. 
Riešením tesniaceho systému bude minimalizovaný vplyv možnej kontaminácie životného 
prostredia. 
Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru - konštrukcia skládkovacieho priestoru:  

- drenážna vrstva štrku hr. 0,5 m, frakcia 16 - 32 mm, 
- ochranná vrstva tesniaceho prvku – geotextília , PP 600 g/cm2, min. CBR 5,0 kN, min. 

pozdĺžna pevnosť 30 kN 
- tesniaca fólia PEHD hr. 2,0 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia, 
- tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 2 x 0,25 m, súčiniteľ filtrácie kf  < 2 x 10-9 m/s 
- upravené a zhutnené podložie. 

Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky 
monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov. Technická dokumentácia 
k realizácii Uzavretia a rekultivácie monitorovania skládky odpadov je schválená príslušnými 
orgánmi štátnej správy, no vzhľadom na požiadavku rozhodnutia zo zisťovacieho konania je 
súčasťou projektu o zmenu stavby pred dokončením v rozsahu výstavby MSEB hrádze v SZ 
časti skládky aj aktualizácia projektu pre uzatvorenie a rekultiváciu skládky po vybudovaní  
MSEB hrádze.    
 
Dôvodom podania žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je: 
Žiadosť o povolenie výstavby MSEB hrádze -stavebné povolenia 
Žiadosť o schválenie aktualizovaného projektu rekultivácie a uzatvorenia skládky so zahrnutou 
vybudovanou MSEB hrádzou – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 
odpadov 
Žiadosť o predĺženie platnosti prevádzkového poriadku, nakoľko je platný len do 31.8.2020. 
 
Zvyšné požadované súhlasy vyplývajú z úzkej súvislosti s prepojením na legislatívu v oblasti vôd 
a ovzdušia. 
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M Návrh podmienok povolenia 
M1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke. 

P. č.  Opis opatrenia  
Mesiac a rok 

realizácie 

M1.1 

   
Základným opatrením pre ochranu životného prostredia je budovanie 
skládkovacích priestorov, podľa najlepšie dostupných technológií (BAT) 
v zmysle platných zákonov pre budovanie skládok odpadov a príslušných 
noriem. 

BAT pre 
skládkovanie 
nie je 
vypracované 

M1.2 
Dodržiavať všetky ustanovenia schváleného Prevádzkového poriadku 
zariadenia, Opatrení pre prípad havárie a  Plánu opatrení pre prípad 
havarijného zhoršenia akosti vôd 

Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.3 
Ochranu ovzdušia zabezpečovať podľa možností zvlhčovaním povrchu 
skládky rozstrekovaním priesakovej vody. 

Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.4 
Pôdu a okolitú prírody chrániť pred úletmi záchytnými sieťami a pri úniku 
úletov dozbierať úlety v okolí. 

Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.5 
Skládkový plyn bezpečne odvádzať priebežným budovaním odplyňovacích 
šácht a merať jeho % zloženie  

Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.6 
Ochranu podzemných vôd zabezpečovať pravidelným sledovaním jej kvality 
cez vybudované sondy HSV2A a HSV2B nad telesom skládky nad skládkou 
a HSV1, HSV4 a HSV5 pod skládkou 

Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.7 Monitorovať zloženie priesakovej vody  
Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.8 Monitorovať nepriepustnosť fólie zabudovaným geoelektrickým systémom  
Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.9 Sledovať meteorologické údaje  
Po dobu 
prevádzko-
vania 

M1.10 Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky  
Po dobu 
prevádzko-
vania 

 Uzatvorenie a rekultivácia skládky  

M1.11 
Ochranu podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným 
sledovaním je kvality cez vybudované sondy HSV2A/HSV2B nad skládkou 
a HSV1, HSV 4 a HSV5 pod skládkou  

Po uzavretí 

M1.12 
Skládkový plyn bezpečne odvádzať vybudovaným systémom odplyňovacích 
šácht, merať po dobu 30 rokov  

Po uzavretí 

M1.13 Monitorovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť)  Po uzavretí 

 
 

M2. Určenie emisných limitov  
 Zložka 

životného 
prostredia 

Zdroj emisií 
Miesto 
vypúšťania 

Znečisťujúca 
látka alebo 
ukazovateľ 

Navrhovaná 
hodnota 

Mesiac a rok 
dosiahnutia P. č. 

M2.1 nie nie nie nie nie Nie 

 
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu 

P. č. 

M2.2 Nie 

 

M3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných 
techník 

P. č. Opis opatrenia Mesiac a rok 
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realizácie 

M3.1 

   
Technické riešenie a prevádzka skládky odpadov predstavuje z hľadiska 
použitia najlepšej dostupnej techniky v oblasti zneškodňovania odpadov 
skládkovaním najúčinnejšie zabezpečenie opatrení na prevenciu 
znečisťovania životného prostredia. Dodržiavanie pravidiel pre organizované 
prevádzkovanie skládok odpadov je najúčinnejšie zabezpečenie ochrany 
životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky 
odpadov na životné prostredie.  
Na základe skúseností prevádzkovateľa z prevádzkovania riadne 
zabezpečených skládok odpadov na území SR, ale aj v zahraničí 
a dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky 
odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení 
stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich 
orgánov štátnej správy má prevádzka zabezpečený systém opatrení na 
prevenciu znečisťovania. 
Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade 
s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky 
odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným 
personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného 
Prevádzkového poriadku a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia 
akosti vôd. 
Opatrenie pre ochranu okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším 
je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – 
kompaktor,  prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou 
a vybudovaným systémom záchytných sietí proti úletom odpadu. Táto 
technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého 
odpadu. 
Ďalším opatrením na prevenciu znečistenia je vybudované oplotenie 
prevádzky a zabezpečovanie ochrany zaškolenou stráženou službou 
a vybudovaným kamerovým systémom.  

Po dobu 
prevádzkovani

a 

 

M4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie 
alebo zneškodnenie 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

M4.1 

Odpad kat .č. 190703 : tvorba sa znižuje rozstrekovaním na povrchu odpadu, 
čím dochádza k prirodzenému výparu, intercepcii odpadu a spotrebe v telese 
skládky pri prebiehajúcom fermentačnom proces biologického rozkladu 
odpadu. 
 

Po dobu 
prevádzko-

vania 

 

M5. Podmienky hospodárenia s energiami  

P. č. Opis podmienky 
Mesiac a rok 
realizácie 

M5.1 
Hospodárenie s elektrickou energiou na vykurovanie  bude zabezpečované 
zvyšovaním povedomia obsluhy prevádzky a následne kontrolnou činnosťou 
nadriadených pracovníkov. 

Po dobu 
prevádzko-

vania 

M5.2 

Hospodárenie s elektrickou energiou na technologickú prevádzku (čerpadlá) 
bude riešená hlavne optimalizáciou  zneškodňovania priesakových vôd. 
Jedná sa o efektívne zavlažovanie s dôsledkom zvýšenia výparu z povrchu 
skládky a intercepciou kvapalín v odpade na základe vyžitia potencionálnych 
hydroskopických vlastností skládkového telesa a klimatických podmienok 
územia. 

- 

 

M6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov  

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

M6.1 
Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému 
prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať 
v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia 

Po dobu 
prevádzkovani
a a 30 rokov 
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akosti vôd. po uzavretí  

 

M7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného 
vplyvu znečisťovania 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
realizácie 

M7.1 
Vplyv prevádzky nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie lebo situovanie 
prevádzky nie je situované v príhraničnom území a vznikajúce emisie 
neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia.  

Žiadne 

 

M8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia 
v mieste prevádzky 

P. č. Opis opatrenia 
Mesiac a rok 
dosiahnutia 

M8.1 
Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky 
skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so 
schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. 

Po dobu 
prevádzkova

nia a 30 
rokov po 
uzavretí 

 

M9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je 
potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému 

P. č. Opis monitorovania a evidencie údajov 

M9.1 

 
Skládkový plyn v odplyňovacích šachtách monitorovať 2 x ročne v parametroch 
CH4,CO2,O2,H2S 
Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky raz ročne odovzdávať 
príslušnému IŽP SR. 

M9.2 

Ochranu podzemných vôd monitorovať pravidelne sledovaním jej kvality cez vybudované 
sondy HSV2B/HSV2A nad skládkou a HSV1, HSV4 a HSV5 pod skládkou počas 
prevádzkovanie v intervale 4 x ročne 
Výsledky archivovať a graficky spracovávať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky 
raz ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. 

M9.3 
Monitorovať zloženie priesakovej vody počas prevádzkovanie 4 x ročne  
Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky raz ročne odovzdávať 
príslušnému IŽP SR. 

M9.4 

Monitorovať nepriepustnosť fólie zabudovaným geoelektrickým systémom vždy po 
zrealizovaní fólie pri výstavbe a vždy po navezení 2 m vrstvy odpadu po dne skládkovacieho 
priestoru a následne podľa potrieb prevádzky či príslušných orgánov do doby životnosti 
systému. 
Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky raz ročne odovzdávať 
príslušnému IŽP SR 

M9.5 

Sledovať meteorologické údaje v zložení : množstvo zrážok, teplota, smer a sila 
prevládajúceho vetra, vyparovanie a vlhkosť vzduch v dennom režime. Údaje je možné využiť 
aj s najbližšej meteorologickej stanice. 
Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa. 

M9.6 
Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky v intervale priebežne. 
Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR. 

M9.7 

Ochranu podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním jej 
kvality cez vybudované sondy HSV2B/HSV2A nad skládkou a HSV1, HSV4 a HSV5 pod 
skládkou v intervale v zmysle vyhlášky 382/2015 príloha č.  4 tabuľka č.  2 – raz za pol roka 
Výsledky archivovať a graficky spracovávať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej 
skládky a výsledky raz ročne odovzdávať príslušnému IŽP SR. 

M9.8 
Monitorovať meraním výšku hladiny podzemnej vody v inervale 2 x ročne 
Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky raz ročne 
odovzdávať príslušnému IŽP SR. 

M9.9 
Skládkový plyn bezpečne odvádzať vybudovaným systémom odplyňovacích šácht, merať po 
dobu 30 rokov 2 x ročne zloženie plynu v parametroch CH4,CO2,O2,H2S. Pri zistení 
technického využitia množstva skládkového plynu po uzavretí a rekultivácii bude tento plyn 
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zachytávaný, upravovaný a využívaný, inak bude spaľovaný. 
Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky raz ročne 
odovzdávať príslušnému IŽP SR. 

M9.10 
Monitorovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v intervale 2 x ročne 
Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po 
každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR. 

 
 

 
M10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania 

činnosti v prevádzke  
P. č. Opis požiadavky alebo opatrenia 

  M10.1 - 

 
 

N Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi 
známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca 
prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný 
vplyv  

P. č. Zoznam účastníkov konania 

N1.1  
1. AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava  
2. Mesto Senec, Mierové námestie 1, 903 01 Senec  
3. Občianske združenie MOJE MESTO, Kollárova 5, 903 01 Senec  
4. Martin Hybský, Námestie 1. mája 68/39, 903 01 Senec  
5. Ing. Róbert Hirsch, splnomocnenec občianskej iniciatívy, Pezinská 53, 903 01 Senec  
6. Ing. Marianna Glončáková, J. Smreka 8, 90301 Senec  
7. Ing. Marianna Glončáková, ako splnomocnená zástupkyňa účastníkov konania, J. Smreka 
8, 90301 Senec  
8. Ing. David Tengeri, splnomocnenec občianskej iniciatívy, Dúhová 44, 903 01 Senec  
9. Ing. Mária Hudáková, A. Dubčeka 1, 903 01 Senec  
10. Mgr. Katarína Orságová, splnomocnenec občianskej iniciatívy, Okružná 43, 903 01 
Senec  
11. Ing. Ľubomír Olekšák, Letná 1080/32, 064 01 Stará Ľubovňa  
12. Juraj Zeerak, Kysucká 2, 903 01 Senec  
13. Ľudmila Hlavatová, Námestie 1. mája 24, 903 01 Senec  
14. Ildikó Galambosová, splnomocnenec občianskej iniciatívy, Fučíkova 31, 903 01 Senec  
15. Elena Múčková, Chalúpkova 22, 903 01 Senec  
16. Ing. Bohuslav Katrenčík, Dušnica 522/11, 906 38 Rohožník 
17. Geosofting s.r.o. Solivarská 28, Prešov 080 05 – Jozef Onufer - projekčná kancelária 

 
 

 

 
O    Prehlásenie 
 
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. Potvrdzujem, že 
informácie uvedené v tejto žiadosti sú vypracované na základe poskytnutých dokladov 
spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. 
 
Spracovateľ žiadosti:  Ing. Marcela Hrubá, zamestnanec spoločnosti AVE SK odpadové 
hospodárstvo s.r.o. 
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Podpísaný:________________________   Dátum  : 14.05. 2020                    
(Ing. Marcela Hrubá, spracovateľ žiadosti) 
 
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne, kompletné. 
 
 
 
  
  
 
Podpísaný:______________________   Dátum  : 14.05. 2020                    
(Ing. Marcela Hrubá, v zmysle plnej moci) 

 
 
 
 
 
 
Podpísaný:______________________   Dátum  : 14.05. 2020                    
(RNDr. Peter Krasnec PhD., MBA, konateľ spoločnosti, generálny riaditeľ ) 

 
 
 
 
 

Pečiatka alebo pečať spoločnosti: 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

P Prílohy k žiadosti:  
1. Údaje s označením „utajované a dôverné“ 

P. č. Názov a hodnota utajovaných údajov 

 žiadne 

P. č. Názov a hodnota dôverných údajov 

 žiadne 

 
2.  Ďalšie doklady  
P. 
č. 

Doklady : Príloha 
č. 

1 Výpis z OR 1 

2 LV, KM 2 

3 Prevádzkový poriadok, Opatrenia pre prípad havárie a Technologický reglement 3 

4 PD – zmena stavby – paré č. 1 a 2 4 

5 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (ZK) a rozhodnutie z rozkladovej komisie 5 

6 Vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia zo ZK 6 

7 Grafická identifikácia parciel evidovaných v KN k 22.7.2008 na stav KN k 11.3.2020 – 7 
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z dôvodu jasnej identifikácie parciel uvedených v integrovanom povolení - rozhodnutie 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 550-24828/37/2008/Koz,Sta/373200107 
zo dňa 22.7.2008 

8 Stanovisko k PD – HaZZ Pezinok č. ORHZ-PK2-2020/000199-2 zo dňa 13.1.2020 8 

9 Stanovisko k PD – RÚVZ Bratislava č. HŽP/2691/2020 zo dňa 17.1.2020 9 

10 Stanovisko k PD – Pozemkové spoločenstvo lesa Sv. Martina zo dňa 10.2.2020 10 

11 Stanovisko k PD – Okresný úrad Senec – odbor pozemkový a lesný – č. OU-SC-PLO-
2020/003726-03 zo dňa 24.2.2020 * 

11 

12 Stanovisko k PD – Okresný úrad Senec – odbor krízového riadenia č. OU-SC-OKR-2 
020/003183-002zo dňa 15.1.2020 

12 

13 Stanovisko k zásahu  Obvodného lesného úradu v Bratislave č. 07/541/1-BA5 zo dňa 
27.9.2007 k využitiu územia v ochrannom pásme lesa + Grafická identifikácia parciel 
KN zo dňa 27.9.2007 na stav 11.3.2020 – z dôvodu jasnej identifikácie parciel 
uvedených v stanovisku 

13 

14 Stanovisko Mesta Senec – k súladu s ÚR z r. 1994 – č.Výst.606-20-Sc,Om zo dňa 
15.4.2020 

14 

15 Územné rozhodnutie č. Výst./951/94-Ka zo dňa 15.8.1994 + Grafická identifikácia 
parciel KN zo dňa 15.8.1994 na stav 17.10.2018 (zhodný so súčasným) 

15 

16 Stanovisko Mesta Senec – v zmysle zákona o obecnom zriadení a súlad s ÚPD mesta 
– č. 

16 

 
* stanovisko bolo vydané k umiestneniu stavby, nakoľko § 10 lesného zákona neumožňuje OŠS v oblasti ochrany lesov vydať 
stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie 


