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ROZHODNUTIE 

 

 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti a konania vykonaného 

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. 

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

vydáva 

 

z m e n u  č. 4  i n t e g r o v a n é h o   p o v o l e n i a  

  

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 468/OIPK/04-

Ko/720090103 zo dňa 29.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2004, zmenené 

rozhodnutím č. 4578-6905/37/2012/Sob/720090103/Z1 zo dňa 9.7.2012 s právoplatnosťou 

dňom 31.7.2012, zmenené rozhodnutím č. 4279-21929/37/2016/Sob/720090103/Z2 zo dňa 

13.7.2016 s právoplatnosťou dňom 22.12.2016, zmenené rozhodnutím č. 3943-

16969/37/2017/Sob/720090103/Z3 zo dňa 6.6.2017 s právoplatnosťou dňom 6.7.2017,  

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:  

        

„Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., 

prevádzka:  Senec – Horný dvor parcelné čísla: 5162, 5163“ 

 (ďalej len prevádzka) 
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Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

obchodné meno:  ARGUSS spol. s.r.o. 

sídlo:  Michalská 9, 811 03 Bratislava 

VS:  720 090 103 

IČO:  31 365 213 

 

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 4 integrovaného povoľovania bolo: 

 

A) V oblasti odpadov: 

 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ -  predĺženie súhlasu na nakladanie s 

nebezpečnými odpadmi vrátanie ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlasu podľa 

predchádzajúcich konaní, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším 

množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 

tona nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 

presahujúcu územný obvod okresného úradu životného prostredia a súhlasu na 

prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.  

 

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ v nadväznosti podľa § 97 ods. 1 

písm. f) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov predlžuje súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátanie 

ich prepravy v územnom obvode okresu Senec a určuje platnosť súhlasu do schválenia 

územného plánu Mesta Senec a predmetnej lokality na funkciu ,,Sklady a logistika“, 

najdlhšie však do 05.08.2022. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži a to aj opakovane, ak 

nedôjde k zmene skutočností, ktoré budú rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak 

prevádzkovateľ doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu najneskôr tri 

mesiace pred skončením jeho platnosti. Súhlas sa vydáva na celkové max. množstvo 25 

160 t/rok, pre odpady uvedené v bodoch II.1.12 a II.1.14 platného integrovaného 

povolenia. 

 

 

Inšpekcia mení integrované povolenie 

 

 V úvodnej časti integrovaného povolenia sa mení znenie textu: 

 

Pôvodné znenie textu: 

Povolenie sa vydáva 

 

prevádzkovateľovi:  ARGUSS, s.r.o.,  

sídlo:    Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava 

IČO:    31365213 

Umiestnenie prevádzky:        kraj: Bratislavský 

                                               okres: Senec, k. ú. Senec 

lokalita prevádzky:   Senec – Horný dvor 1,5 km od mesta Senec 
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Nové znenie textu: 

Povolenie sa vydáva 

prevádzkovateľovi:  ARGUSS, s.r.o.,  

sídlo:    Michalská 9, 811 03 Bratislava 

IČO:    31365213 

Umiestnenie prevádzky:        kraj: Bratislavský 

                                               okres: Senec, k. ú. Senec 

lokalita prevádzky:   Senec –  Horný dvor 1,5 km od mesta Senec 

 

 vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa bod II.D.18 mení na: 

18. Inšpekcia predlžila súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátanie ich prepravy 

v územnom obvode okresu Senec a určila platnosť súhlasu do schválenia územného 

plánu Mesta Senec a predmetnej lokality na funkciu ,,Sklady a logistika“, najdlhšie však 

do 05.08.2022. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži a to aj opakovane, ak nedôjde 

k zmene skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ 

doručí inšpekcii žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu najneskôr tri mesiace pred 

skončením jeho platnosti. Súhlas sa vydáva na celkové max. množstvo 25 160 t/rok, pre 

odpady uvedené v bodoch II.1.12 a II.1.14 platného integrovaného povolenia: 

 

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 468/OIPK/04-Ko/720090103 zo dňa 

29.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2004 v znení zmien a doplnkov, 

ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené. 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 

468/OIPK/04-Ko/720090103 zo dňa 29.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

12.12.2005.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako špeciálny stavebný 

úrad štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona 

o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe 

žiadosti prevádzkovateľa ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO 31 365 213 

doručenej dňa 12.04.2019.  

 

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

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

neskorších predpisov. 
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Súčasťou zmeny integrovaného povolenia bolo: 

A) V oblasti odpadov 

 podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ -  predĺženie súhlasu na nakladanie s 

nebezpečnými odpadmi vrátanie ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlasu podľa 

predchádzajúcich konaní, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším 

množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 

tona nebezpečných odpadov, okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov 

presahujúcu územný obvod okresného úradu životného prostredia a súhlasu na 

prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.  

 

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia 

písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ 

upovedomila listom č. 5359-14886/37/2019/Sob/Z4 zo dňa 18.04.2019 účastníkov konania a 

dotknutý orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 4 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 

– biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka:  Senec – Horný dvor parcelné čísla: 5162, 

5163“ a určila účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.  

 

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od niektorých úkonov 

podľa: 

 § 11 ods. 10 písm. a) zákona o IPKZ – od náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 

 § 11 ods. 10 písm. b) zákona o IPKZ – od zverejnenia na svojom webovom sídle 

a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania okrem príloh 

k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní 

stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom podľa § 7 ods. 1 písm. l),  o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej 

úradnej tabuli: prílohy k žiadosti, ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, musia byť na 

vyžiadanie prístupné všetkým účastníkom konania,  

 § 11 ods. 10 písm. c) zákona o IPKZ – v informačnom systéme integrovanej prevencie 

a kontrole znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej 

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a 

výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní 

odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami, 

 § 11 ods. 10 písm. d) zákona o IPKZ – od požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, 

aby do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh 

k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle 

a zároveň na úradnej tabuli obce alebo iným obvyklým spôsobom.  

 § 11 ods. 10 písm. e) bod 5 zákona o IPKZ – od ústneho pojednávania, ak  účastník 

konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania.  

 

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov 

potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú 

lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.  
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V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti. 

 

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

Mesto Senec, Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, listom č.: 718-

17347/2019/Niž zo dňa 16.5.2019, dáva nasledovné citované pripomienky 

k Upovedomeniu o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia: 

– Mesto Senec má za to, že navrhovaná činnosť by mala byť posúdená v zmysle zákona 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a o doplnení 

niektorých zákonov (príloha č. 9, pol . číslo 7 – bez limitu), 

– V žiadosti v bode 3.3 Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní 

s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky je uvedený sledovaný parameter 

NEL (nepolárne extrahovateľné látky), v časti H sú uvedené ďalej napr. parametre 

BSK5, CHSKcr, N-NH4+, pri hodnotení ktorých sa vychádza z STN 83 0520 

Fyzikálno  – chemický rozbor pitnej vody – stanovenie pH. Upozorňujeme, že STN 

má len odporúčací charakter, záväzné je Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z., 

ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 

kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Tieto, v žiadosti uvádzané ako sledované 

parametre, sa nenachádzajú. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o podzemnú vodu 

z monitorovacích vrtov, by sa výsledky rozborov podzemnej vody mali hodnotiť 

v zmysle platného predpisu, a to podľa Smernice MŽP SR 1/2015-7, príloha 12b na 

vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, 

– Prevádzka spoločnosti ARGUSS, s.r.o. je na parcelách registra ,,C“ č. 5162 a 5163, 

mimo zastavanej časti k. ú. Senec a podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie 

(ÚPD) mesta Senec, Územný plán mesta Senec v znení jeho zmien a doplnkov, sú 

uvedené pozemky súčasťou územia schváleného na funkčné využitie ,,priemysel“. 

Mesto Senec ako orgán územného plánovania v súčasnosti obstaráva nový územný 

plán, v ktorom sa vo variante I. uvažuje s pôvodným funkčným využitím územia na 

,,priemysel“, a vo variante II. je predmetné územie navrhnuté ako lokalita 16.4 ,,Nad 

Pezinskou cestou IV.“ Na funkčné využitie ,,sklady, logistika“ s neprípustnou 

funkciou ,,zariadenie odpadového hospodárstva okrem zariadení na zber odpadov“. Na 

základe uvedeného upozorňujeme, že ,,Stredisko na zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov – biodegradáciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horný dvor parcelné 

čísla: 5162, 5163“ môže sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia podľa 

variantu II. pripravovaného územia plánu mesta Senec.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ale najmä vzhľadom k tomu, že pri povoľovaní nie 

sú rešpektované platné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia Mesto Senec 

nesúhlasí s predĺžením platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre 

prevádzku ARGUSS, s.r.o., prevádzka: Senec – Horná dvor, parc. č. 5162, 5163 registra ,,C“ 

v k. ú. Senec.     

 

Vyjadrenie inšpekcie k pripomienkam mesta Senec. 

- Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov príloha č. 8 hovorí o tom, kedy je potrebné mať vydané 

povinné hodnotenie prípadne zisťovacie konanie. Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu 

v činnosti prevádzky a predmetný súhlas už bol udelený, nebolo potrebné vyjadrenie, 

rozhodnutie či stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie k predĺženiu a 

určeniu dĺžky platnosti súhlasu. Príloha č. 9 položka č. 7 hovorí o Obsahu a štruktúre 

zámeru a to konkrétne doplňujúce informácie k zámeru (zoznam textovej a grafickej 

dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov; 
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zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním 

zámeru; ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej 

činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie). Žiadosť 

o predĺženie súhlasu podľa § 24 ods. 2 vyhlášky č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a doplnkov 

nemusí obsahovať záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predložená pripomienka je 

neopodstatnená a z uvedeného inšpekcia nežiadala záverečné stanovisko alebo 

rozhodnutie zo zisťovacieho konania.  

- Nariadenie vlády č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na 

ľudskú spotrebu bolo zrušené predpisom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ je povinný 

v prevádzke zariadenia na zneškodňovanie odpadov monitorovať vplyv prevádzky na 

podzemné vody a sledovať kvalitu podzemnej vody z vrtov SM 1 a SM 2. Jeden vrt je 

referenčný vrt nad areálom v smere prúdenia podzemných vôd (ktorý nie je ovplyvnený 

prevádzkou) a jeden monitorovací vrt pod areálom (v smere prúdenia podzemných vôd), 

ktorý preukáže vplyv nakladania s odpadmi na podzemné vody. Vzorky podzemných vôd 

z jednotlivých pozorovacích objektov sa odoberali odborne spôsobilou osobou a vzorky 

boli ihneď dopravené do analytického laboratória. Na analyzovanie vzoriek používa 

analytické laboratórium najlepšie stroje a metódy, ktoré sa aktualizujú podľa príslušných 

noriem a všeobecne platných predpisov a legislatívnych požiadaviek. Výsledky 

laboratórnych rozborov neboli posudzované podľa Metodického pokynu MŽP SR 

z 15.12.1997 č. 1617/97-min., časť VI., bod a) – na identifikáciu, či nedošlo 

k mimoriadnemu znečisteniu podzemnej vody a podľa Smernice MŽP SR 1/2015-7, 

prílohy 12b na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia. Podľa predkladaných 

protokolov o skúške sú výsledky niektorých parametrov v analyzovanej vzorke pod limit 

stanoviteľnosti. Ojedinele je hodnota parametru v analyzovanom prvku nad hranicou 

limitu, ale pri ďalšom kvartálnom odbere je už parameter v limite, pričom treba brať do 

úvahy, že každá metóda má neistotu merania.   

- Inšpekcia sa vysporiadala s pripomienkou obmedzením termínu súhlasu na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi a to do schválenia nového územného plánu Mesta Senec 

s predmetnou lokalitou na funkciu ,,sklady a logistika“ najdlhšie však do termínu 

05.08.2022.  

 

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

konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 4 integrovaného povolenia.  

 

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

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

 

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav 

a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného 

prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 



      strana 7/7  rozhodnutia č. 5359/37/2019/Sob-26957/2019/720090103/Z4 

P o u č e n i e: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia vyhotovenia 

rozhodnutia účastníkovi konania.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.  

 

 

 

 

 

JUDr. Richard Molnár                 

           riaditeľ 

 

Doručuje sa: 

1. ARGUSS spol. s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava 

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

Po nadobudnutí právoplatnosti:  

3. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie-odpady, Hurbanova 21, 

903 01 Senec 


