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Z V E R E J N E N I E 

údajov a informácií podľa § 11 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“) 

 

a 

 

V Ý Z V A 

 

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

1.1. Žiadosť zo dňa: 13.05.2020,  

1.2. Doručená na správny orgán:   Slovenská inšpekcia životného prostredia  

                                                         Inšpektorát životného prostredia Bratislava  

                                                         odbor integrovaného povoľovania a kontroly  

                                                         Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

 

1.3. Evidovaná pod číslom: 14474/OIPK 

1.4. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 01.06.2020  

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/mesta: 

 

 

............................... 

Dátum zverejnenia 

pečiatka a podpis 

 

 

1.6. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/mesta: 

 

 

............................................... 

Dátum ukončenia zverejnenia 

pečiatka a podpis 

http://www.sizp.sk/
http://www.sizp.sk/


 

2. Prevádzkovateľ:  

2.1. Názov: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

2.2. Adresa: Osvetová 24, 821 05 Bratislava 

2.3. IČO:     36 357 065 

3. Prevádzka:  

3.1 Názov: „Skládka odpadov Senec – 3. etapa,  

3.2 Adresa: Senec – Červený Majer 

3.3 Katastrálne územie: Senec 

3.4 Parcelné čísla: 5066/32, 5069/15, 5070/22  uvedený na LV č. 3376 

3.5 Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

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. 

 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení: 

4.1 Číslo: 550-24825/37/2008/Koz,Sta/373200107 

4.2 Zo dňa: 22.07.2008 

4.3 Právoplatné dňa: 24.07.2008 

 

5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie 

prihlášky dotknutej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania je 

potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností na elektronickú 

adresu milan.sobolic@sizp.sk  

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 

dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej 

verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je: 30 dní od 

dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 01.07.2020 

 

6. Do žiadosti, spolu s prílohami  je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 

17, 831 01  Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

(ďalej len „Inšpekcia“) 

6.2. Mesto Senec v stanovených stránkových dňoch 

6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk; www.senec.sk 

 

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

7.1 Príslušný orgán:                 - Ministerstvo životného prostredia SR 

7.2 Výsledok procesu:             - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – sa    

   nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z.z.   

   o posudzovaní vplyvov na ŽP 

mailto:milan.sobolic@sizp.sk
http://www.senec.sk/


7.3 Číslo:                                 - 306/2019-1.7/bj 

7.4 Zo dňa:                              - 24.6.2019 s právoplatnosťou 02.03.2020 

 

8. Súčasťou konania je:  

V oblasti ochrany ovzdušia:  

- podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 1 zákona o IPKZ súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení 

stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, 

 

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej 

stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby, 

- podľa § 3 ods. 3, písm. b) bod 4 zákona o IPKZ 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, 

 

V oblasti odpadov: 

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

zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov 

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

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

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov, - 

v rozsahu predĺženia platnosti, 

 

V oblasti stavebného konania 

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ zmena stavby – navýšenie hrádze SZ cípu 

a uzavretie a rekultivácia skládky“ 

 

v prevádzke: Skládka odpadov Senec – 3. etapa 

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

stavby: ,,Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ konkrétne zmena stavby – navýšenie 

hrádze SZ cípu a uzavretie a rekultivácia skládky“ 
katastrálne územie: Senec, okres Senec, kraj Bratislavský 

na pozemku: 5066/32, 5069/15, 5070/22  uvedený na LV č. 3376 

vo vlastníctve:  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 

účel stavby:  navýšenie kapacity skládky 

 

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Geosofting, s.r.o., 

Solivarská 28, 080 05 Prešov, s dátumom vyhotovenia XII/2019, č. akcie 31-19-05, projektová 

dokumentácia zmena stavby – navýšenie hrádze SC cípu a uzavretie a rekultivácia skládky.  

 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  

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

Senec 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20191227#poznamky.poznamka-15a


9.2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 

P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 

9.3. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

9.4. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 

07 Bratislava 

9.5. Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava 

9.6. Mesto Senec, Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec – stavebný úrad 

 

10. Ústne pojednávanie:  

10.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní 

od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 01.07.2020 alebo v predĺženej lehote. 

10.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak 

tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.     

 

11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 

prevádzkovateľom: 

 

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. 


