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R O Z H O D N U T I E 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa ENVI-

GEOS Nitra, s.r.o, Korytovská 20, 951 41 Lužianky, predloženú  na základe výzvy 

Inšpektorátu podľa § 114c ods. 6 zákona a  konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 

1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4  podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa  zákona  č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o správnom konaní“) vydáva 

 

 

i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e, 

 

ktorým povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke 

 

 „Skládka odpadov  Rumanová“  

lokalita Tomán – Slopy, k.ú.  Rumanová 

Okres Nitra 

 

Integrované povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

obchodné meno:  ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., 

sídlo:   Korytovská 20, 951 41 Lužianky 

IČO:  31434347 
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Inšpekcia v integrovanom povolení: 
 

a)v oblasti odpadov: 
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z.“) udeľuje súhlas 

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov 

Rumanová“, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 79/2015 Z.z.,  udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov (Skládka odpadov Rumanová, I. etapa 

1. a 2. časť, II. etapa, september 2019),  

 

Činnosť v prevádzke bola povolená  zmenou integrovaného povolenia č. 5418-

21977/2011/Raf/ 373190107/Z7  zo dňa 28. 7. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

22. 08. 2011 

Pre uvedenú prevádzku boli vydané nasledovné kolaudačné rozhodnutia: 

- kolaudačné rozhodnutie č.5419-24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 

08. 2011 na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (I. etapa - 1. časť), 

- kolaudačné rozhodnutie č.5904-25998/2015/Šim/373190107/Z11-KR zo dňa 11. 

09. 2015 na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (I. etapa - 2. časť), 

- kolaudačné rozhodnutie č.558-863/2017/Kro/373190107/KR-Z6 zo dňa 11. 01. 2018 

na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (II. etapa) 

 

I. Údaje o prevádzke 
 

A. Zaradenie prevádzky  

 

1.Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ: 

a) 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 

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti 

vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného 

prostredia. 

2. Prevádzka je zaradená podľa § 2 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní 

odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti do triedy „skládka odpadov na odpad, 

ktorý nie je nebezpečný“. 
 

3. Prevádzka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou „D1 Uloženie 

do zeme alebo na povrchu zeme.“ 

 

4. Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012    

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 

predpisov „malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.“ 

 



strana 3/38 rozhodnutia č. 8620-44270/2019/Jan/373190119 

 

 

 

B. Charakteristika prevádzky Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu 

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 

 

1. Charakteristika prevádzky  

 

Prevádzka „Skládka odpadov Rumanová“ bola vybudovaná v  roku 2011 pod názvom 

„Rozšírenie skládky Rišňovce – Rumanová“. Súčasťou tejto stavby boli skládkovacie 

priestory I. etapy – 1. časti o celkovej kapacite 95 800 m3 (114 960 t pri 1,2 t.m3). V roku 

2015 bola vybudovaná stavba „Rozšírenie skládky Rišňovce – Rumanová“, súčasťou ktorej 

sú aj skládkovacie priestory I. etapy – 2. časti o celkovej kapacite 81 450 m3 a v roku 2017 

bola vybudovaná stavba „Rozšírenie skládky Rišňovce – Rumanová“ II. etapa o celkovej 

kapacite 168 330 m3.“   

Prevádzka sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, v katastrálnom území 

Rumanová, v lokalite Tomán-Slopy, v prirodzenej terénnej depresii. Jej okolie tvorí 

poľnohospodársky využívaná pôda, vodné útvary povrchových vôd a poľnohospodársky 

využívané pozemky sú zahrnuté medzi citlivé a zraniteľné oblasti. V záujmovom území 

prevádzky vedie biokoridor. V blízkosti prevádzky nie sú žiadne ložiská nerastných surovín, 

podzemných a minerálnych  vôd, netečie žiadny trvalý vodný tok. 

Prevádzka je situovaná vo vzdialenosti cca  2 km od obce Rišňovce a 1,5 km od obce 

Rumanová. K prevádzke vedie prístupová komunikácia z cestných panelov dĺžky 0,8 km, 

napojená na štátnu cestu  III/51311 Rišňovce - Rumanová.  

 

V prevádzke sú vykonávané nasledovné činnosti: 

-    preberanie odpadov do prevádzky a ich zneškodňovanie skládkovaním  

-    nakladanie s priesakovými kvapalinami,  

-    nakladanie s nevyužiteľnými vodami z čistenia dopravných prostriedkov,  

-    nakladanie so splaškovými vodami,  

-    vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, 

-    odber podzemnej vody na úžitkové účely, 

-    kontrola vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd a ovzdušia,  

-    skladovanie prevádzkových náplní do skládkových mechanizmov, 

-    zhromažďovanie odpadov z údržby prevádzky a skládkových mechanizmov. 

 

2. Opis prevádzky 

 

Prevádzku tvoria zrealizované stavebné objekty: 

SO – 01 Zobratie ornice a likvidácia porastov v rámci I. etapy – 1. časti a 2. časti, II. etapy 

skládky odpadov  

SO – 05 Drenáž priesakových kvapalín I. etapy – 1. časti a 2. časti, II. etapy skládky odpadov 

a vnútroareálová kanalizácia  

SO – 06 Oplotenie areálu skládky  

SO – 07 Mostová váha  

SO – 08 Administratívna budova  

SO – 09 Objekt čistenia techniky, lapač ropných látok a žumpa  

SO – 10 Vnútroareálová komunikácia a spevnené plochy  

SO – 11 NN prípojka el. energie a vonkajšie osvetlenie  

SO – 12 Monitorovacie vrty a vodovod pre úžitkovú vodu  
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SO – 13 Teleso skládky na nie nebezpečný odpad - I. etapy – 1. časti a 2. časti, II. etapy 

SO – 15 Sadové úpravy a výsadba  

PS  – 01 Mostová váha  

PS – 02 Recirkulácia priesakových kvapalín - I. etapy – 1. časti a 2. časti, II. etapy 

 

II. Podmienky povolenia 
 

A.  Podmienky prevádzkovania 

 
1. Všeobecné podmienky 

1.1. Prevádzka musí byť prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto 

povolení. 

1.2. Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, 

ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo môžu mať významný negatívny 

vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoľovaniu. 

1.3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement, prevádzkový 

poriadok,  prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa 

nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy 

a samosprávy a pod.) Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 

do doby skončenia monitorovania  po uzavretí skládky odpadov. 

1.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky 

odpadov na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, 

hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami 

(dezinfekciu, deratizáciu, prekrývanie odpadu, kropenie odpadu úžitkovou vodou, 

čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou a pod.). 

1.5. Prevádzkovateľ je povinný umožniť Inšpektorátu vykonanie kontroly, vstupovať 

na pozemky prevádzky a do prevádzkových priestorov, nahliadať do jeho prevádzkovej 

evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje, 

informácie a vysvetlenia, vykonať skúšky a odobratie vzoriek, meranie emisií, prietokov 

a iných prevádzkových parametrov ako aj používať technické prostriedky na zhotovenie 

fotodokumentácie a videodokumentácie. 

1.6. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú v prevádzke práce v súlade s požiadavkami tohto 

povolenia, musia byť oboznámení s týmto povolením a musí im byť vždy k dispozícií 

kópia tohto povolenia. 

1.7. Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a 

povinnosti, prevádzkovateľ je povinný postupovať podľa príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

1.8. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické 

normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne nevplývali na okolie, aby boli 

zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia 

a bezpečnosti ľudí.  

1.9. V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj 

na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť Inšpektorátu 

zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. 

 

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania 

2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky. 
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2.2. Prevádzku je povolené prevádzkovať počas pracovných dní od 7,00 do 16,00 hod, 

činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť vopred schválená zodpovedným 

pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky 

odpadov. 

2.3. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku  

2.4. Prevádzkovateľ je povinný pred každou zmenou v prevádzkovom poriadku skládky 

odpadov predložiť Inšpekcii žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia. Prevádzkový 

poriadok musí byť vypracovaný v súlade s týmto povolením, projektovou 

dokumentáciou (skutočné vyhotovenie) a s § 10 ods. 6 vyhlášky č. 371/2015 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.     

2.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

odpadového hospodárstva vytvárať počas prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú 

rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzavretí. 

2.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou 

v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským 

vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore ak uvedenú 

podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. 

2.7. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky 

a prijatiu nepovoleného druhu odpadu. 

2.8. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného 

priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, 

prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, 

názve orgánu štátnej správy, ktorý povolil vykonávanie činnosti v prevádzke, mene a 

priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle. 

2.9. Areál prevádzky musí byť zabezpečený súvislým, neporušeným oplotením a 

uzamykateľnou bránou. Vstupná brána do prevádzky musí byť mimo prevádzkovej 

doby zamknutá. 

2.10. Dovoz odpadov do prevádzky sa povoľuje len po prístupovej komunikácii z cestných 

panelov dĺžky 0,8 km, napojenej na štátnu cestu  III/51311 Rišňovce - Rumanová, cez 

vstupnú bránu. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku odpadov sa v areáli 

prevádzky povoľuje len po určených komunikáciách podľa pokynov zodpovedných 

pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne 

odstránené. 

2.11. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o 

zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to 

pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu 

na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu. 

2.12. Ak na skládke odpadov budú vznikať emisie skládkového plynu v technicky 

spracovateľnom množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadať inšpekciu 

o vydanie povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového 

plynu na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nebude môcť využiť 

na výrobu energie, prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie 

skládkového plynu. Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí 

uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje, alebo nemá negatívny vplyv na životné 

prostredie alebo zdravie ľudí. 
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2.13. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov skládky 

odpadov o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach 

pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie. 

2.14. Prevádzkovateľ je povinný 1x ročne vykonať kontrolu tesnosti izolačnej fólie 

skládkovacích priestorov trvalo zabudovaným geofyzikálnym systémom. 

 

 

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky 

3.1. V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, 

výrobky): prevádzkové náplne, vrátane pohonných hmôt do skládkových mechanizmov, 

materiál na prekrývanie odpadov, materiál na deratizáciu, elektrickú energiu a úžitkovú 

vodu (na zabránenie prašnosti). 

3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, znečisťujúce látky a vstupné médiá 

bez povolenia Inšpekcie. Inšpekcii musí byť písomne oznámené každé plánované 

použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta 

bezpečnostných údajov nebezpečnej látky. 

3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných 

technologických operácií a používajú sa k obsluhe a údržbe objektov a zariadení, bez 

potreby uskladnenia. 

3.4. Na využívanie  odpadu ako inertného materiálu na prekrývanie odpadov, uložených 

na skládke, je povolené používať len inertný odpad (odpad, pri ktorom nedochádza 

k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. 

Hraničné koncentrácie látok v inertnom odpade nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov 

uvedené v platných právnych predpisoch. 

 

 

 

4. Odber vody 

4.1. Prevádzkovateľ má povolený odber podzemnej vody z vlastného zdroja – studne,                         

D 160 mm, hĺbky h = 30 m pre prevádzkové účely (sociálno – hygienické a čistenie 

dopravných prostriedkov) v množstve Qdop = 0,35 l.s-1,  Qmax = 0,35 l.s-1,                                       

Qden = 0,220 m3.deň-1, Qroč = 55,00 m3.rok-1. 

4.2. V zmysle STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, zabezpečiť 

pravidelnú technickú prehliadku vodných zdrojov. 

4.3. V zmysle STN 75 5115 - Studne individuálneho zásobovania vodou, dodržiavať 

minimálne vzdialenosti od možných zdrojov znečistenia. 

4.4. Okolie studne o rozmeroch 2 x 2 m musí byť zriadené z vodotesnej dlažby alebo inej 

ekvivalentnej úpravy povrchu s vyspádovaním smerom od studne v sklone najmenej                  

2 %. 

4.5. Voda zo studne nesmie byť využívaná na pitné účely. 

4.6. Povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber v povolenom množstve 

a kvalite. 

 

5. Technicko-prevádzkové podmienky 

5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky používané pri  činnostiach 

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v dobrom prevádzkovom  stave, 

pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu  stavebných 

objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami 
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sprievodnej dokumentácie a prevádzkových  predpisov  ich  výrobcov  a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

5.2. Priesaková kvapalina zo skládkovacích priestorov sa musí odvádzať do akumulačnej 

nádrže priesakových kvapalín o objeme 250 m3. Jej akumulácia v skládkovacom 

priestore  je zakázaná. 

5.3. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť 

odvádzané vybudovaným rigolom cez betónový priepust pod cestou tak, aby sa 

zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná 

priepustnosť rigola a priepustu.  

5.4. Všetky objekty a zariadenia odvádzajúce vody z povrchového odtoku 1 x mesačne 

čistiť tak aby bol zabezpečený nehatený odtok vôd z povrchového odtoku. Čistenie 

vykonať aj mimo určenej doby a to bezprostredne po daždi. 

5.5. Splaškové vody zo žumpy na akumuláciu vôd z prevádzkového objektu musia byť 

odvádzané do podzemnej železobetónovej žumpy o užitočnom objeme 10,00 m3. 

5.6. Na čistenie znečistených zvozových vozidiel a automobilov vychádzajúcich z telesa 

skládky odpadov sa musí využívať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov.  

5.7. V prípade poruchy čerpadiel a pokiaľ hrozí preplnenie zbernej nádrže na priesakovú 

kvapalinu je  prevádzkovateľ  povinný  priesakovú  kvapalinu  odčerpávať cisternovým 

vozidlom a následne odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. 

5.8. V prípade poruchy váhy prevádzkovateľ určí množstvo dovezeného odpadu odhadom, 

pri trvaní poruchy nad 48 hodín zabezpečí váženie odpadov na inom vhodnom 

vážiacom zariadení.  

5.9. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky 

odpadov je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. 

Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa 

povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby. 

5.10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom 

stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a 

s podmienkami ich využívania. 

5.11. Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho 

potrubia. 

5.12. Znečistené dopravné prostriedky musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov 

očistené.   

 

 

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami 

6.1. Skladovanie pohonných hmôt na prevádzku skládkových mechanizmov  je povolené 

v kovových sudoch o obsahu 200 l, skladovanie nových motorových a prevodových 

olejov je povolené v pôvodných obaloch, umiestnených v EKO sklade. Sudy a obaly 

musia byť zabezpečené proti úniku skladovaných látok do podzemných a povrchových 

vôd.  

6.2. Dopĺňanie prevádzkových náplní, vrátane pohonných hmôt a vykonávanie opráv 

a údržieb skládkových mechanizmov (dopĺňanie a výmeny prevádzkových náplní)  je 

povolené len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche zabezpečenej izoláciou 

proti prienikom znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej 

povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom znečisťujúcich 

látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza. Je zakázané vykonávať tieto 

činnosti v skládkovacích priestoroch. 
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6.3. Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa 

zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené 

tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd. 

6.4. Manipulácia s deratizačnými materiálmi  je povolená len oprávnenými osobami, bez ich 

skladovania v prevádzke.  

6.5. Pri manipulácii s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný dodržiavať 

podmienky uvedené v bode D. tohto povolenia.  

6.6. Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním alebo prečerpaním nebezpečných 

látok, ale najmenej 1 x týždenne, prekontrolovať vizuálne tesnosť nádrží, potrubí, 

armatúr, spojov, čerpadiel a zistený stav zaznamenať do prevádzkovej evidencie. 

6.7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať denne vizuálnu kontrolu výšky hladiny 

v recirkulačnej nádrže na priesakové kvapaliny, pričom v prípade intenzívnych dažďov 

sa kontrola vykonáva častejšie.  

6.8. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber priesakových kvapalín 

do oprávnenej čistiarni odpadových vôd. 

6.9. Priesakovú kvapalinu z akumulačnej nádrže priesakových kvapalín o užitočnom objeme 

250 m3 sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory 

len v bezdažďovom období za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných 

odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu; priesaková kvapalina, 

ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne 

odpadových vôd.   

6.10. Splaškové vody zo žumpy na akumuláciu vôd z prevádzkového objektu o užitočnom 

objeme 10,00 m3 sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.  

6.11. Už nevyužiteľná voda z akumulačnej nádrže, do ktorej sú vypúšťané vody zo zariadenia 

na čistenie dopravných prostriedkov, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne 

odpadových vôd.  

6.12. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber znečistených vôd 

zo zariadenia na čistenie dopravných prostriedkov, splaškových vôd a priesakových 

kvapalín, s oprávnenou osobou. 

 

B. Emisné limity 

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

Emisné limity znečisťujúcich látok do ovzdušia sa neurčujú. 

    

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a 

osobitných vodách  

          Z prevádzky nie sú vypúšťané odpadové a osobitné vody. 

 

3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového 

odtoku 

Limitné hodnoty ani množstvá pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku nepriamo do 

podzemných vôd sa neurčujú.  

 

4. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie 

          Pre akustický hluk a vibrácie sa limitné hodnoty neurčujú.  
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C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných 

techník  

1. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zaviazať dopravcov odpadov, aby dopravné 

prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti 

rozptylu odpadov počas ich prepravy do prevádzky.   

2. Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov 

na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov ak je 

ich umiestnenie účinné.  Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované. 

 

D. Opatrenia pre nakladanie s odpadmi 

1. Odpad sa povoľuje vysypať na skládku odpadov až po jeho prebratí a podľa pokynov 

zodpovedného pracovníka prevádzky. 

2. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. 

Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu 

na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého 

odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných 

zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený tak, 

aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu 

zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov.  

3. Prevádzkovateľ nesmie prebrať odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a  druhu 

dodaného odpadu.  

4. Pri preberaní odpadu prevádzkovateľ musí skontrolovať kompletnosť a správnosť 

požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, 

vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, 

vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným 

podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. 

V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť náhodné kontrolné odbery 

vzoriek odpadu  a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované  údaje  držiteľa  odpadu  

o  vlastnostiach a zložení odpadu. 

5. Prevádzkovateľ je povinný vykonať kontrolu množstva dodaného odpadu,  zaevidovať 

prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu potvrdenie o prevzatí odpadu. 

6. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode 

odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania s nimi, evidenciu 

o množstve, druhu a pôvode odpadov ktorých je pôvodcom a evidenciu 

o prepravovaných nebezpečných odpadov, podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov odpadového hospodárstva.  

7. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a  Ohlásenie o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním päť rokov, Evidenčný list skládky odpadov uchovávať po celý 

čas prevádzky zariadenia a ešte 30 rokov od jej uzavretia. 

8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať Inšpekcii neprevzatie odpadov do 

prevádzky. 

9. Prevádzkovateľ je povinný v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac 

vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky 

analytickej kontroly odpadov. 

10. Na skládke odpadov je  povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky 

č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, 

uvedených v tabuľke tohto povolenia 
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Číslo   

odpadu Druh odpadu Kategória 

01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov  O 

01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05  O 

01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07  O 

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07  O 

01 04 09 odpadový piesok a íly  O 

01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07  O 

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov  O 

01 05 07 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené 

v 01 05 05 a 01 05 06 

O 

01 05 08 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené 

v 01 05 05 a 01 05 06  

O 

02 01 01 kaly z prania a čistenia  O 

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov)  O 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva  O 

02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08  O 

02 02 

01** 

kaly z prania a čistenia O 

02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie  O 

02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania  O 

02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami  O 

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie          O 

02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

02 04 01 zemina z čistenia a prania repy  O 

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality  O 

02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  O 

02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  O 

02 06 02 odpady z konzervačných činidiel  O 

02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín  O 

02 07 03 odpad z chemického spracovania  O 

02 07 04 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie  O 

02 07 

05** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo 

drevotrieskové/drevovláknité  dosky,   dyhy   iné   ako uvedené  v  

03 01 04                                

O 

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)  O 

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky  O 

03 03 09 odpad z vápennej usadeniny  O 

03 03 10 výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie  O 

03 03 11 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 03 03 10  

O 

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka  O 

04 01 07 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 

vzniku neobsahujúce chróm  

O 
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Číslo   

04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie  O 

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, 

elastomér, plastomér)  

O 

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien  O 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien             O 

05 01 10 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 05 01 09  

O 

05 01 

13** 

kaly z napájacej vody pre kotly O 

05 01 17 bitúmen  O 

06 05 

03** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 06 05 02   

O 

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02  O 

06 09 02 troska obsahujúca fosfor  O 

06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03  O 

06 13 03 priemyselné sadze  O 

07 02 

12** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 07 02 11  

O 

07 02 13 odpadový plast                                        O 

07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14  O 

07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16  O 

07 03 

12** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 07 03 11   

O 

07 04 12 

** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 07 04 11 

O 

07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13  O 

07 06 

12** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 07 06 11 

O 

07 07 

12** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 07 07 11   

O 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11       

08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13  O 

08 01 18 odpady  z  odstraňovania farby  alebo laku  iné  ako  uvedené v        

08 01 17  

O 

08 02 01 odpadové náterové prášky                              O 

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O 

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09                                    O 

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11  O 

09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny 

striebra  

O 

09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny 

striebra  

O 

10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného 

v 10 01 04)  

O 

10 01 02 popolček z uhlia  O 

10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva  O 

10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze 

vápnika  

O 

10 01 06 popol z neošetreného dreva O 

10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O 
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Číslo   

vo forme kalu  

10 01 15 popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako 

uvedené v 10 01 14  

O 

10 01 17 popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16  O 

10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako  uvedené  v  10 01 05,  10 01 07  a 

10 01 18  

O 

10 01 

21** 

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné 

ako uvedené v 10 01 20 

O 

10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy  O 

10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne  O 

10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody  O 

10 02 01 odpad zo spracovania trosky  O 

10 02 02 nespracovaná troska O 

10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07  O 

10 02 10 okuje z valcovania  O 

10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11  O 

10 02 14 kaly   a  filtračné   koláče   z   čistenia  plynov  iné  ako uvedené   

v 10 02 13  

O 

10 02 15 iné kaly a filtračné koláče  O 

10 03 02 anódový šrot  O 

10 03 05 odpadový oxid hlinitý  O 

10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15  O 

10 03 18 odpady  obsahujúce   uhlík   z výroby   anód   iné   ako  uvedené  v 

10 03 17 

O 

10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O 

10 03 22 iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových 

mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21  

O 

10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23  O 

10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27  O 

10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako 

uvedené v 10 03 29  

O 

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia  O 

10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08  O 

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10  O 

10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O 

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia  O 

10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov  O 

10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  O 

10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07  O 

10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10  O 

10 08 13 odpady   obsahujúce  uhlík  z  výroby  anód, iné  ako   uvedené   v  

10 08 12  

O 

10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15  O 

10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako 

uvedené v 10 08 17  

O 

10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19  O 

10 09 03 pecná troska  O 
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Číslo   

10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené 

v 10 09 05 

O 

10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené 

v 10 09 07 

O 

10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09  O 

10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11  O 

10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13  O 

10 09 16 odpad  z   prostriedkov  na   indikáciu  trhlín   iný  ako  uvedený  v 

10 09 15  

O 

10 10 03 pecná troska O 

10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené 

v 10 10 05 

O 

10 10 08 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené 

v 10 09 07 

O 

10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11  O 

10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13  O 

10 10 16 odpad z  prostriedkov   na   indikáciu   trhlín   iný   ako   uvedený 

v 10 10 15  

O 

10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla  O 

10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako 

uvedený v 10 11 09  

O 

10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11              O 

10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13  O 

10 11 16 tuhé  odpady  z  čistenia  dymových   plynov  iné   ako   uvedené v 

10 11 15  

O 

10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako 

uvedené v 10 11 17  

O 

10 11 20 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho 

vzniku iné ako uvedené v 10 11 19  

O 

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 

10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  O 

10 12 06 vyradené formy  O 

10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a 

dlaždice a odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní)  

O 

10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09  O 

10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11  O 

10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním  O 

10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna  O 

10 13 06 tuhé  znečisťujúce  látky  a   prach  iné  ako  uvedené  v  10 13 12 

a 10 13 13  

O 

10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  O 

10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09  O 

10 13 11 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako 

uvedené v 10 13 09 a 10 13 10  

O 

10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12  O 

10 13 14 odpadový betón a betónový kal  O 

11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13  O 
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Číslo   

11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy  O 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov  O 

12 01 13 odpady zo zvárania  O 

12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16  O 

12 01 21 použité brúsne nástroje  a  brúsne   materiály   iné  ako  uvedené  v 

12 01 20  

O 

15 01 03 obaly z dreva                                         O 

15 01 05  kompozitné obaly                                      O 

15 01 06  zmiešané obaly                                        O 

15 01 07 obaly zo skla                                         O 

15 01 09 obaly z textilu   O 

15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie        a ochranné 

odevy iné ako uvedené v 15 02 02           

O 

16 01 

03* 

opotrebované pneumatiky O 

16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11  O 

16 01 19 plasty O 

16 01 20 sklo O 

16 01 22 časti inak nešpecifikované O 

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03         O 

16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05           O 

16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z 

metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01  

O 

16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických 

procesov iné ako uvedené v 16 11 03  

O 

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika                       O 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 

uvedené v 17 01 06                            

O 

17 02 01 drevo  O 

17 02 02 sklo  O 

17 02 03 plasty O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01  O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03          O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05            O 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07  O 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03                                            O 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01  O 

17 09 04 zmiešané  odpady  zo  stavieb   a  demolácií   iné  ako   uvedené   v 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03               

O 

18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové 

odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)                 

O 

18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným 

požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy  

O 

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05  O 

19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11  O 

19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13  O 

19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15  O 
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Číslo   

19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17  O 

19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy  O 

19 02 

06** 

kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 

05 

O 

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04       O 

19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06      O 

19 04 01 vitrifikovaný odpad  O 

19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných 

odpadov                                               

O 

19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu  O 

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality                         O 

19 08 01 zhrabky z hrablíc                                     O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku                                O 

19 08 

12** 

kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako 

uvedené v 19 08 11 

O 

19 08 

14** 

kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako 

uvedené v 19 08 13 

O 

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc  O 

19 09 

02** 

kaly z čírenia vody O 

19 09 04 použité aktívne uhlie  O 

19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice  O 

19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03  O 

19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05  O 

19 12 05 sklo O 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06  O 

19 12 08 textílie  O 

19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)               

19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 

spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11  
O 

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01  O 

20 01 11 textílie O 

20 01 28 farby,  tlačiarenské   farby,  lepidlá  a  živice  iné   ako  uvedené   v 

20 01 27                                    
O 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                 O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady  O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad  20 03 03 odpad z čistenia ulíc                                 O 

20 03 02 odpad z trhovísk                                      O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc                                 O 

20 03 04 kal zo septikov O 

20 03 07 objemný odpad                                         O 

20 03 08 Drobný stavebný odpad O 

*       len pneumatiky z bicyklov a pneumatiky s väčším priemerom ako 1400 mm 

**     s minimálnym obsahom sušiny 60-70% 
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11. V skládkovacích priestoroch “Skládky odpadov Rumanová” je povolené skládkovanie 

odpadov do zaplnenia projektovanej kapacity skládky 485 320 m3 (582 384 t                

pri miere zhutňovania 1,2 t. m -3), z toho:   

    - I. etapa 177 250 m3   

       1. časť 95 800 m3        

              2. časť 81 450 m3  

    - II. etapa  168 330 m3   

    - III. etapa 139 740 m3  

do výšky uloženého odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie 

skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, 

vypracovanej projektantskou kanceláriou DEPONIA SYSTEM s. r. o., Koceľova 15, 

821 05 Bratislava – Ing. Bohuslav Katrenčík, vypracovaná v termíne: 04/2010, arch. 

Číslo: 37 – DSP – 2009/D2.  

 

12.  Je zakázané skládkovanie: 

a)    kvapalných odpadov, 

b) odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, 

okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, 

c)    odpad zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho  

spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; 

spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla nemá vplyv 

na zákaz jeho skládkovania, 

d)    odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál  

pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším 

priemerom ako 1400 mm, 

e)   odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie  

podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch, 

f)    vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 

g)   vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená  

zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,  

h)   biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky  

rozložiteľných odpadov z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov 

po dotriedení. 

 

13. Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov sa odpad musí ukladať tak, 

aby nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvá vrstva uloženého 

odpadu sa môže zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa nesmie ukladať 

taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov.  

14. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať 

po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne 

po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho 

uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. 

Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať 

vhodným inertným materiálom. 

15. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke môžu vznikať 

najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalógu odpadov, ktoré sú uvedené nižšie v tabuľke: 

 

Kat. číslo Názov odpadu Kategória 

13 05 02  kaly z odlučovačov oleja a vody N 
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13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja a vody N 

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 
N 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 

kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené 

v 16 02 09 až 16 02 12 
N 

16 06 01 olovené batérie N 

19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená 

19 07 02 
O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

 

 

16. Odpady k.č. 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13 a 16 06 01,  vznikajúce pri opravách 

a údržbách a opravách strojno – technologických zariadení, je povolené zhromažďovať 

v miestach vzniku a následne v EKO – sklade v kovových sudoch a nádobách. Odpady  

k.č. 13 05 02, 13 05 07 a 13 05 08 vznikajúce v technológii zariadenia na čistenie 

dopravných prostriedkov, musia byť bezprostredne po ich vzniknutí pri údržbe 

technológie odobraté osobou oprávnenou nakladať s predmetným i druhmi odpadov, 

bez ich skladovania v prevádzke. Odpad k.č. 20 03 01 je povolené oddelene 

zhromažďovať v určenej uzatvorenej nádobe pri prevádzkovom objekte. Odpad 

k. č. 19 07 03 je povolené zhromažďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín.  

Jeho odvoz na zneškodnenie je povolené vykonávať len do oprávnenej čistiarne 

odpadových vôd. Uvedené odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdávať 

na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie, osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.   

 

17. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:  

a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 

odpadov,  

b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,  

d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť 

identifikačným listom nebezpečného odpadu,  

e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, 

boli odlíšené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, 

ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik 

požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým 

vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,  

f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o 

ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 

Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu,  

ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného 

odpadu, zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších 
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podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a 

postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového 

hospodárstva. 

 

18. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo 

nebezpečné odpady s  odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie 

prítomných škodlivín. 

 

19.  Prevádzkovateľ je povinný:  

-  zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré 

vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave 

nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť 

u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,  

-  potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),  

-  viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste              

a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,  

-  ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta 

nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie 

o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu 

za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.  

-  pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj 

opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,  

-  prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne 

označené. 

 

20. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia 

prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha 

skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne 

privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu D.14. povolenia.  

 

21. Súhlasy na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,  uvedené v konaniach 

v bode a) v časti „Inšpekcia v integrovanom povolení“, sa udeľujú na obdobie 5 rokov 

od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 8620-44270/2019/Jan/373190119  zo dňa 27. 

11. 2019. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto 

doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie 

súhlasov a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí 

Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov zmenou integrovaného povolenia. 

 

22. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané 

podľa zákona o odpadoch, na svojom webovom sídle. 

 

23. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity 

skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej 

prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona o IPKZ požiadať 

o udelenia súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej 

rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ. 
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24. Pri odpadoch kat. č. 15 01 03 a 15 01 07 je potrebné, aby súčasťou evidencie 

príslušného odpadu bol aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa 

o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním. 

 

 

E.  Podmienky hospodárenia s energiami 

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať skládkové mechanizmy v dobrom technickom 

stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené s sprievodnej 

dokumentácii ich výrobcov. 

2. Prevádzkovateľ je povinný, ak to ukladanie odpadu umožňuje, ukladať a hutniť odpad  

spôsobom  tlačenia a hutnenia odpadu  smerom nadol alebo v rovine. 

 

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií 

a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky  

 

1. Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom 

skládky odpadov. 

2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách 

odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti 

fólie skládkovacích priestorov alebo tesnosti nádrže priesakových kvapalín, porušenie 

stability skládkovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., 

podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len 

„havarijný plán“), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd a podľa 

„Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním“.  

3. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza 

s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány 

údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných 

a povrchových vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným  predpisom bezpečnosti 

práce a ochrane zdravia pri práci. 

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a  zariadenia, v ktorých zaobchádza  

so znečisťujúcimi látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti 

mechanickým, chemickým, biologickým,  poveternostným vplyvom a  proti  starnutiu, 

zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné 

zistenie úniku znečisťujúcich látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce 

zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie 

znečisťujúcich látok, ktoré unikli pri  technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa 

vyplavili pri hasení požiaru vodou a  konštruované v súlade s  požiadavkami 

slovenských technických noriem. 

5. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať manipuláciu so znečisťujúcimi látkami na 

spevnených, odizolovaných a ohradených plochách tak, aby nedošlo k úniku týchto 

látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou a do pôdy. Priestory na 

zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a 

bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, 

prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované 

nebezpečné odpady. 
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6. Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú 

znečisťujúce látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na 

zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, 

podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami 

alebo vodami z povrchového odtoku. 

7. Tesnenie skládky odpadov musí zodpovedať požiadavkám na tesnenie skládky odpadov 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 

8. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, 

priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy musia 

byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku,  

informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, 

odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a 

havárií. 

9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu miest, kde môže dôjsť 

k znečisteniu plôch a zabezpečiť v prípade ich znečistenia priebežné odstránenie podľa 

príslušných prevádzkových predpisov.   

10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať pokyny uvedené v prevádzkovej dokumentácii, 

aby sa minimalizovali možnosti vzniku porúch a následných havárií na technologických 

zariadeniach a v dôsledku toho úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia. 

11. Prevádzkovateľ je povinný vykonať denne vizuálnu kontrolu stavu naplnenia 

akumulačnej nádrže na priesakové kvapaliny a uvedenú výšku hladiny zaznamenať 

do prevádzkového denníka. V prípade intenzívnych dažďov je potrebné kontrolu 

výšky hladiny vykonávať častejšie.  Výšku hladiny udržiavať na takej úrovni, aby v 

žiadnom prípade nedošlo k úniku jej obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových 

zrážok, dlhotrvajúcich dažďov a pod.). V prípade potreby je prevádzkovateľ povinný 

priesakové kvapaliny odčerpať a odvážať do oprávnenej ČOV.  

12. V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov je prevádzkovateľ 

povinný ho odstrániť. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je týmto 

odpadom kontaminovaná.  

13. V prípade premnoženia vtákov, hmyzu alebo iných živočíchov je prevádzkovateľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť primerané opatrenia (napr. deratizáciu, dezinfekciu 

a pod.). 

14. Prevádzkovateľ je povinný priestory prevádzky,  kde môže dochádzať k nahromadeniu 

alebo uvoľňovaniu skládkového plynu, najmä u nádrží priesakových kvapalín 

a monitorovacích vrtov, označovať podľa platných právnych predpisov o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok 

(napr. symbolom nebezpečenstvo výbuchu). 

15. Na obmedzenie rozptyľovania znečisťujúcich látok z prevádzky, v závislosti 

od poveternostných podmienok, je prevádzkovateľ povinný čistiť a polievať 

komunikácie v prevádzke a neuzatvorené časti skládky odpadov. 

16. Výfuky všetkých mechanizmov pracujúcich na skládke odpadov musia byť vybavené 

lapačmi iskier. 

 

G.  Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu      

znečisťovania 

1. Podmienky na minimalizáciu diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv sa neurčujú.  
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H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 

1. Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky 

sa neurčujú. 

 

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba 

evidovať a poskytovať do informačného systému 

 

1. Kontrola emisií do ovzdušia 

1.1. Prevádzkovateľ je povinný 1 x  ročne (v jarnom resp. jesennom období, keď priemerná 

mesačná vonkajšia teplota neklesne pod 5o C) vykonávať monitorovanie zamerané 

na tvorbu skládkového plynu. Po zistení tvorby skládkového plynu je prevádzkovateľ 

povinný počas prevádzkovania „Skládky odpadov Rumanová“ a aj 30 rokov po jej 

uzavretí 2 x ročne (v jarnom a jesennom období, keď priemerná mesačná vonkajšia 

teplota neklesne pod 5o C) monitorovať potencionálne emisie skládkových plynov 

a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CH4, CO2, O2, H2S) sa 

musí vykonávať z každej odplyňovacej šachty -  v počte 10 ks v I. etape – 1. časti a 2 

časti skládky a v počte 6 ks. v II. etape skládky.  

1.2. Žiadne iné environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované 

do ovzdušia.  

1.3. Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných 

právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. “  

 

2.    Kontrola priesakovych kvapalin, podzemnych vôd a pôdy 

2.1. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky „Skládky odpadov Rumanová“ 4 krát 

ročne (každé 3 mesiace) a po dobu 30 rokov po ich uzatvorení 2 krát ročne (každých 6 

mesiacov), sledovať zloženie priesakových kvapalín v akumulačnej nádrži priesakových 

kvapalín. Zloženie priesakových kvapalín sledovať v nasledovných ukazovateľoch: 

teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSK Cr, TOC, BSK5, NL, 

N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.  

2.2. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky „Skládky odpadov Rumanová“ 12 krát 

ročne (každý  mesiac) a po dobu 30 rokov po ich uzatvorení 2 krát ročne (každých 6 

mesiacov), sledovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín množstvo 

priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov. 

2.3. Prevádzkovateľ je povinný 4 krát ročne (každé 3 mesiace) počas prevádzky „Skládky  

odpadov Rumanová“ a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po ich 

uzatvorení, monitorovať vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovať kvalitu 

podzemných vôd.  Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie 

kvality podzemných vôd vykonávať z vrtu RSM – 0,  situovaného nad  skládkou 

odpadov v smere prúdenia podzemných vôd a z vrtov RSM – 4 a RSM – 5, situovaných 

pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, v nasledovných 

ukazovateľoch: teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, CHSK Cr, 

TOC, BSK5, NL, N-NH4, B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. 

2.4. Prevádzkovateľ je povinný 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky 

„Skládky odpadov Rumanová“ a 2 krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov 

po ich uzatvorení, merať úroveň hladiny podzemnej vody v monitorovacích objektoch 

podzemných vôd RSM – 0, RSM – 4 a RSM – 5. 
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2.5. Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 

zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích objektov prostredníctvom 

odborne spôsobilých osôb a laboratórií uverejnených vo Vestníku MŽP SR, podľa 

schválených metodík. 

2.6. U všetkých monitorovacích objektov podzemných vôd a priesakových kvapalín 

zjednotiť dobu odberu vzoriek. 

2.7. Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti – prívalového dažďa, nárazového 

topenia snehu, technickej poruchy objektu a pod.“  

 

3. Kontrola odpadov 

3.1 Prevádzkovateľ je povinný najmenej jedenkrát za mesiac skontrolovať určené priestory 

na zhromažďovanie odpadov (evidencia druhu a množstva, označenie, zabezpečenie 

proti nežiadúcemu úniku a odcudzeniu) a o vykonanej kontrole viesť záznam 

v prevádzkovom denníku. 

 

4. Kontrola hluku 

4.1 Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.  

 

5. Kontrola spotreby energií 

5.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním 

spotreby úžitkovej vody a palív a 1 x ročne vypočítať mernú spotrebu energií na tonu 

zneškodneného odpadu. 

 

6. Kontrola prevádzky  

6.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o plnení podmienok určených v tomto 

povolení. 

6.2 Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ viesť prehľadným spôsobom, 

umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky, 

všetkých monitorovaných údajov požadovaných v tomto povolení a evidované údaje 

uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto povolení alebo všeobecne záväzným 

právnym predpisom stanovená dlhšia doba. 

6.3 Počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 

každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (potencionálne 

emisie skládkových plynov, zloženie a množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky 

odpadov, vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) 

a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť Inšpektorátu 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne navrhnúť doplnenie alebo 

zúženie rozsahu monitoringu. 

6.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania 

skládky odpadov a po jej uzavretí.  

6.5. Topografia skládky odpadov:  

a) Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov jeden krát ročne 

sledovať štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán 

skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy 

ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity. 

b) Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania skládky odpadov  jeden krát ročne 

sledovať sadanie úrovne telesa skládky odpadov.  
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6.6. Prevádzkovateľ je povinný v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva 

denne počas prevádzky skládky odpadov a aj po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky 

odpadov sledovať a zaznamenávať údaje o množstvo zrážok. “ 

 

 

7. Podávanie správ 

7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a 

informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, 

uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať do 31. mája za 

predchádzajúci kalendárny rok v písomnej alebo elektronickej forme do Národného 

registra znečisťovania 

7.2. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný 

oznámiť Inšpekcii a obci do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie 

o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych 

predpisov na úseku ochrany ovzdušia. 

7.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ  

povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových 

plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci 

rok Inšpekcii. 

7.4. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ  

povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd 

z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi 

o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za 

predchádzajúci rok Inšpektorátu. Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie 

výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia 

vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel 

a úrovní pre každú monitorovaciu sondu. 

7.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

odpadového hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať 

príslušnému okresnému úradu a Inšpekcii hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

(ako držiteľ odpadov) a Evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia 

na zneškodňovanie odpadov). Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch je 

povinný podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do 10 

dňa nasledujúceho mesiaca príslušnému okresnému úradu. 

7.6. Všetky vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný únik 

emisií je prevádzkovateľ povinný bezodkladne telefonicky a písomne hlásiť Inšpekcii, 

príslušným orgánom štátnej správy a inštitúciám v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi ochrany vôd a ovzdušia. 

7.7. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých 

opatrení, pre ktoré je v  povolení určený termín ich splnenia. 

 

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene 

technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku sa neurčujú, predmetom tohto povolenia nie je nová 

prevádzka ani zmena technológie. 

2. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa 

opatrení uvedených v bode č. II.F. tohto povolenia. 
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K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie 

znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu 

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uzavretie a rekultiváciu jednotlivých kaziet, 

podľa aktuálnej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení, spracovanej v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. 

2. Postup realizácie uzavretia a rekultivácie bude povolený na základe žiadosti 

prevádzkovateľa  a na základe vyhodnotenia doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho 

monitorovania skládky odpadov a aktualizovaného projektu na uzatvorenie skládky 

odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.  

3. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením prevádzkovania skládky odpadov – (jej 

jednotlivých kaziet) požiadať Inšpektorát o zmenu podmienok tohto povolenia 

v súvislosti s podmienkami  na uzatvorenie jednotlivých kaziet, vykonanie ich 

rekultivácie a ich následné monitorovanie. 

4. Skládka odpadov alebo jej časť bude považovaná za definitívne uzatvorenú až 

po vykonaní miestnej obhliadky a vydaní potvrdenia orgánom štátnej správy 

odpadového hospodárstva. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

K vydaniu integrovaného povolenia neboli zo strany účastníkov konania vznesené 

námietky. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Prevádzkovateľ predložil dňa 13. 05. 2019 Inšpekcii podľa § 114c bod a) zákona 

o odpadoch doklady preukazujúce možnosť samostatného prevádzkovania časti skládky 

odpadov, ktorej neuplynula doba platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie na základe 

platného integrovaného povolenia č. 3716-31761/2007/Raf/373190107 zo dňa 02. 10. 2007 

v znení neskorších zmien a doplnkov.  Inšpekcia vykonala miestnou obhliadkou dňa 

21. 06. 2019 preskúmanie a overenie doručených dokladov, v súvislosti s plnením 

ustanovenia § 114c ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, prostredníctvom obhliadky podľa § 11 

ods. 4 zákona o IPKZ. Z predmetnej obhliadky bol na mieste prevádzky spísaný dokument 

„Overenie úplnosti žiadosti obhliadkou na mieste“ pod evidenčným  č. 6012-

29746/2019/Med/373190107 zo dňa 21. 06. 2019, zač. cit.: 

 

“Prevádzka bola uvedená do činnosti v roku 1998, kedy boli vybudované skládkovacie 

priestory I. etapy o kapacite 13 600 m3, záchytná priekopa a monitoring. V roku 2000 boli 

vybudované skládkovacie priestory II. a III. etapy skládky odpadov (navŕšenie na I. etapu a 

z časti rozšírenie skládkovacej plochy), čím sa zvýšil objem skládkovacích priestorov 

na kapacitu 41 000 m3, a boli zrekonštruované rigoly (oprava južnej vetvy a premiestnenie 

severnej vetvy).  Dňa 01. 10. 2007 bolo na túto prevádzku Inšpekciou vydané integrované 

povolenie č. 3716-31761/2007/Raf /373190107 pod názvom „Skládka TKO Rišňovce I., II. 

a III. Etapa“. 

V roku 2011 bola sprevádzkovaná ďalšia samostatná časť prevádzky spolu s novou 

nádržou na priesakové kvapaliny, ktorá dostala názov „Rozšírenie skládky odpadov 
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Rišňovce-Rumanová“ . Táto samostatná časť predstavovala  1. etapu z troch etáp, ktoré boli 

Inšpekciou  stavebné povolené a mala celkovú kapacitu 95 800 m3. V roku 2015 bola 

vybudovaná  I. etapa – 2. časti o celkovej kapacite 81 450 m3 a v roku 2017 bola vybudovaná 

II. etapa o celkovej kapacite 168 330 m3.“ 

 

Údaje o prvej časti  prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“ a druhej 

časti prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ 

 

I. Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. etapa  

 Stavebné povolenie na vybudovanie I. etapy skládky odpadov č. 1750/2/92Ing.Kr/Bš, 

vydané Obvodným úradom životného prostredia dňa  14.10.1992. 

 Kolaudačné rozhodnutie na vybudovanú I. etapu skládky odpadov č. 98/27927-F21 zo dňa 

15. 06.1998, vydané Okresným úradom Nitra, odborom životného prostredia 

 Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov č. A/2001/12554-001-F24, 

A/2002/0)2328-001-F24 zo dňa 27. 02. 2002, vydaný Okresným úradom v Nitre, odborom 

životného prostredia 

 Rozhodnutie  - zmena súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov č. A/2003/03336-F24, 

zo dňa 20. 01. 2003, vydaný Okresným úradom v Nitre, odborom životného prostredia 

 Stavebné povolenie na vybudovanie II. a III. etapy skládky odpadov č. 99/42800-002-F13 

zo dňa 23. 11. 1999, vydané Okresným úradom v Nitre, odborom životného prostredia 

 Kolaudačné rozhodnutie č. A/2000/08549-003-F07 zo dňa 21. 08. 2008 na vybudovanie II. 

a III. etapy skládky odpadov, vydané Okresným úradom Nitra, odborom životného 

prostredia 

 Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov č. A/2006/03007-003-F04 zo 

dňa 18. 12. 2006, vydaný Obvodným úradom životného prostredia Nitra, odborom ochrany 

zložiek životného prostredia 

 Súhlas na uvedenie malého zdroja znečistenia do prevádzky zo dňa 12. 03. 2007 - Obec 

Rumanová 

 Súhlas na uvedenie malého zdroja znečistenia do prevádzky zo dňa 14. 03. 2007 - Obec 

Rišňovce 

 Odborný posudok č. 20/2000/VM, jún 2000 

 Odborný posudok č. 11/2001/VM, september 2001 

 Výpis z listu vlastníctva č. 574, výpis z listu vlastníctva č. 1000 

 Integrované povolenie č. 3716-31761/2007/Raf/373190107 zo dňa 02. 10. 2007 v znení 

neskorších zmien a doplnkov,  vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

 Potvrdenie o uzavretí časti skládky odpadov„Skládka TKO Rišňove I etapa“ č. 8156-

34577/2018/Med/370290104 zo dňa 10. 10. 2018 

 

II.  Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová 

 Zmena integrovaného povolenia č. 229 - 27862/2010/Šim/373190107/Z6 – SP    zo dňa 

22. 09. 2010 - stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie skládky Rišňovce - 

Rumanová“ 

 Kolaudačné rozhodnutie č.5419-24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 08. 2011 

na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (I. etapa - 1. časť) 

 Kolaudačné rozhodnutie č.5904-25998/2015/Šim/373190107/Z11-KR zo dňa 11. 09. 2015 

na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (I. etapa - 2. časť) 

 Kolaudačné rozhodnutie č.558-863/2017/Kro/373190107/KR-Z6 zo dňa 11. 01. 2018 na 

stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (II. etapa) 
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 Zmena integrovaného povolenia č. 1336,3236-15025/2015/Sza/373190107/Z9-SP,Z10 zo 

dňa 25. 05. 2015 - stavebné povolenie  uskutočnenie stavby „SKLÁDKA TKO 

RIŠŇOVCE I., II. a III. ETAPA, SO 03 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. ETAPA“ 

 Kolaudačné rozhodnutie č.1281- 32478/2018/Med/373190107/KR-Z9 zo dňa 02. 10. 2018 

na stavbu „SKLÁDKA TKO RIŠŇOVCE, I. II. a III. ETAPA“ - uzatvorenie a rekultivácia 

skládka, I. ETAPA 

 Zmena integrovaného povolenia č. 1361- 25350/2019/Med/373190107/Z17 - SP zo dňa  

09. 06. 2019 - stavebné povolenie  uskutočnenie stavby „SKLÁDKA TKO RIŠŇOVCE I., 

II. a III. ETAPA, SO 09 Uzavretie a rekultivácia skládky, II. a III. ETAPA“ (§11a zákona 

o IPKZ) 

 

Inšpekcia vydala dňa 01. 10. 2007 integrované povolenie č. 3716-31761/2007/Raf 

/373190107,  

  v ktorom uložila prevádzkovateľovi opatrenia na dosiahnutie splnenia požiadaviek 

v súlade s legislatívnymi požiadavkami  v oblasti odpadového hospodárstva: 

3. Prevádzkovateľ je povinný do 30.04.2008 vybudovať a sprevádzkovať systém na 

odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu z I., II. a III. etapy 

skládky odpadov v súlade s platnou legislatívou. 

4. Prevádzkovateľ je povinný do 30.04.2008 vybudovať a sprevádzkovať zariadenie na 

čistenie dopravných prostriedkov v súlade s platnou legislatívou. 

5. Prevádzkovateľ je povinný do 30.04.2008 vybudovať a následne riadne prevádzkovať 

účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku skladovaných nebezpečných látok zo 

všetkých skladovacích nádrží nebezpečných látok (recirkulačná nádrž na priesakové 

kvapaliny).“ 

6. Prevádzkovateľ je povinný do 30.04.2008 vybudovať a  sprevádzkovať sociálne 

zariadenia (WC, sprcha) v súlade s platnou legislatívou. 

7. Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na 

záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. 

Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované. 

8. Po 30.04.2008 sa vykonávanie opráv, údržieb (výmen prevádzkových náplní) a 

dopĺňanie pohonných hmôt do skládkových mechanizmov a čerpanie priesakových 

kvapalín cisternovým automobilom v prevádzke povoľuje len na stabilnej 

a nepriepustnej manipulačnej ploche, so zabezpečenou izoláciou proti prienikom 

nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou 

odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa na 

manipulačnej ploche zaobchádza, vybudovanej v súlade s platnou legislatívou. Do doby 

vybudovania manipulačnej plochy v súlade s platnou legislatívou sa vykonávanie opráv, 

údržieb a dopĺňanie pohonných hmôt do skládkových mechanizmov a čerpanie 

priesakových kvapalín cisternovým automobilom v prevádzke povoľuje na spevnenej 

ploche, situovanej medzi zbernou nádržou priesakových kvapalín a mostovou váhou a s 

takým technickými opatreniami, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu podzemných 

a povrchových vôd.  

 

 

Inšpekcia vydala dňa 18. 12. 2008  zmenu integrovaného  povolenia  č. 10415-

42541/2008/Raf /373190107/Z4, v rámci ktorého na základe novelizačného článku V. bod 3 

zákon č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, účinného od 15. decembra 2008, ktorým sa zmenil a doplnil zákon 
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o odpadoch,  upravila termín na dosiahnutie splnenia požiadaviek na skládky odpadov, ktoré 

nespĺňajú všetky požiadavky na skládky odpadov podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov na termín do 15. júl 2009 a aktualizovala opatrenia nasledovne: 

                                    

1. Prevádzkovateľ je povinný do 15.07.2009 vybudovať a sprevádzkovať systém na 

odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkového plynu z I., II. a III. etapy 

skládky odpadov v súlade s platnou legislatívou.“ 

2. Prevádzkovateľ je povinný do 15.07.2009 vybudovať a sprevádzkovať zariadenie na 

čistenie dopravných prostriedkov v súlade s platnou legislatívou,  

3. Prevádzkovateľ je povinný do 15.07.2009 vybudovať a následne riadne prevádzkovať 

účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku skladovaných nebezpečných látok zo 

všetkých skladovacích nádrží nebezpečných látok (recirkulačná nádrž na priesakové 

kvapaliny).“ 

4. Prevádzkovateľ je povinný do 15.07.2009 vybudovať a  sprevádzkovať sociálne 

zariadenia (WC, sprcha) v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok 

1. Prevádzkovateľ vybudoval systém odplynenia skládky prostredníctvom 4  

odplyňovacích šácht do konca roku 2008.  Plyn sa nevyužíva na energetické využitie 

z dôvodu, že sa nevytvára v technicky spracovateľnom množstve do konca roku 2008 

2. Prevádzkovateľ vybudoval  a sprevádzkoval zariadenie na čistenie dopravných 

prostriedkov v súlade s platnou legislatívou - rozhodnutie o užívaní stavby č. 5419-

24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 08. 2011 ( SO-09 Objekt čistenia 

techniky, lapač ropných látok a žumpa)   

3. Na zachytávanie možného znečistenia vo vodách z povrchového odtoku 

prevádzkovateľ vybudoval lapač ropných látok (kolaudačné rozhodnutie č. 5419-

24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 08. 2011).  Prevádzkovateľ vykonáva 

denne vizuálnu kontrolu výšky hladiny v obidvoch recirkulačných nádržiach na 

priesakové kvapaliny, pričom v prípade intenzívnych dažďov sa kontrola vykonáva 

častejšie. V prípade naplnenia nádrží na 60% maximálne projektovanej kapacity sú 

vody recirkulované na prevádzkovanú časť skládky, v prípade 80% naplnenia 

maximálne projektovanej kapacity sú vody odčerpávané a odvážané do oprávnenej 

ČOV.  

4. Prevádzkovateľ vybudoval a sprevádzkoval administratívnu budovu vrátane 

sociálneho zariadenia v súlade s platnou legislatívou - rozhodnutie o užívaní stavby č. 

5419-24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 08. 2011 ( SO-08 

Administratívna budova, SO-09 Objekt čistenia techniky, lapač ropných látok 

a žumpa)   

 

Prevádzkovateľ  predložil Inšpekcii dňa 3.12.2015 na dodatočné schválenie podľa § 21 

ods. 2 písm. g) zákona o odpadoch „Plán úprav skládky odpadov„ pre  „Skládka TKO 

Rišňovce, lokalita: Tomán – Slopy“. Inšpektorát preskúmal predložený Plán úprav 

a porovnal ho z aktuálnym stavom prevádzky a na základe zisteného stavu podľa § 74 ods. 2 

písm. m) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a dodatočne ho schválila dňa 17.12.2015. 
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Plnenie povinností a opatrení v predloženom Pláne úprav, ktorý predložil prevádzkovateľ: 

1. Vybudovať tesniaci systém I. etapy skládky TKO Rišňovce.  

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

Na I. etape skládky odpadov bol vybudovaný tesniaci systém v nasledovnom zložení: 

- zhutnená zemina (96 -100 % PS, 3 x 200 mm), 

- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 1,5 mm, 

- drenážna vrstva - štrk frakcie 1 6 -3 2 , hr. 300 mm, 

- ochrana drenážnej vrstvy - štrkopiesok frakcie 0 - 32 mm, hr. 150 mm 

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

2. Na kontrolu vplyvu prevádzky na kvalitu podzemných vôd vybudovať monitorovacie vrty 

pre odber vzoriek podzemných vôd. 

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

Referenčný vrt RSM-2 (hĺbka 25 m) je situovaný nad skládkou odpadov v smere prúdenia 

podzemných vôd. Vrt RSM-1 (hĺbka 20 m) a vrt RSM-3 (hĺbka 15 m) sú situované pod 

skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd, 

(Rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

3. Rozšíriť zoznam monitorovaných ukazovateľov na základe vyhlášky č. 283/2001 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, výsledkov 

hydrogeologického prieskumu a odborného posudku vo veciach odpadov.  

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998) 

 

Počasie:  

                  Denne počas prevádzkovanie skládky odpadov a aj pod dobu 30 po jej uzatvorení sledovať                   

a zaznamenávať meteorologické údaje v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva. 

Realizácia jún 1998. 

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

Podzemné vody:  

                   Realizovať 4 krát ročne počas prevádzkovania skládky odpadov a 2 krát ročne pod dobu 30 

rokov po jej uzatvorení monitorovať vplyv skládky odpadov na podzemné vody a sledovať 

kvalitu podzemných vôd prostredníctvom novovybudovaných vrtov RSM – 1 a RSM - 3 

a referenčného vrtu RSM – 2. Každých 6 mesiacov, resp. 2 krát ročne počas prevádzkovania 

skládky odpadov, ako aj pod dobu 30 rokov po uzatvorení merať úroveň hladiny podzemnej 

vody v monitorovacích sondách.  

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998.   

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

Priesakové kvapaliny:  

                   V rámci novovybudovanej priesakovej nádrže realizovať 4 krát ročne počas prevádzkovania 

skládky odpadov a 2 krát ročne pod dobu 30 rokov po jej uzatvorení sledovať zloženie                     

priesakových kvapalín v požadovaných ukazovateľoch. Zároveň 12 krát ročne sledovať 

množstvo priesakových kvapalín z telesa skládky odpadov. 

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

Topografia skládky odpadov: Počas prevádzkovania skládky odpadov, ako aj po jej 

uzatvorení 1 krát ročne sledovať štruktúru a zloženie telesa ako podklad pre situačný plán 

skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania 

odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity. Zároveň sledovať1 krát 
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ročne počas prevádzkovania skládky odpadov, ako aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa 

skládky odpadov. 

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

4. Vybudovať zbernú nádrž pre priesakové kvapaliny zo skládky TKO Rišňovce o objeme 

300 m3 ako zemnú nádrž rozmerov 20 x 16 m, hĺbka 3 m (s dnom o rozmeroch 12 x 8 m).  

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

Konštrukčne je riešená nasledovne: 

zhutnená zemina (96 -100 % PS, 3 x 200 mm), 

fóliové tesnenie GUNDLINE hrúbky 1,5 mm, 

železobetónová armovaná doska hr. 100 mm na dne a na svahoch nádrže (do výšky 300 mm), 

(Kolaudačné rozhodnutie č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

5. Vybudovať oplotenie a zabezpečiť vážiace zariadenie. 

T:projekt máj 1992, realizácia jún 1998. 

Vybudovať a realizovať objekty stavby v zmysle platnej legislatívy a v rozsahu schválenej 

projektovej dokumentácie. 

Stavebný objekty: „Oplotenie“   

                              „Mostová váha“ – základy, vážiaci most so systémom snímania a   

osadením, vážiaca jednotka;(Kolaudačné rozhodnutie   č.98/27927-F21 zo dňa 15.6.1998). 

 

6. Protipožiarne zabezpečenie skládky TKO Rišňovce. 

T:projekt máj 1992, realizácia november 1999 

Zabezpečiť, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 

požadovaná mechanická pevnosť použitých a stabilita výrobkov a materiálov, požiarna 

bezpečnosť hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia.  

(Rozhodnutie č.99/428-002-F13 zo dňa 23.11.1999). 

 

Ochrana prevádzky v prípade požiaru je zabezpečovaná ručnými hasiacimi prístrojmi a 

hasičskými autami obce Rišňovce a Rumanová. Vykonávať opatrenia na minimalizáciu 

vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, 

vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami 

(dezinfekciu, deratizáciu, prekrývanie odpadu, kropenie odpadu úžitkovou vodou, čistenie a 

kropenie vnútroareálovej komunikácie úžitkovou vodou a pod.). 

(Rozhodnutie IPKZ č.3716–31761/2007/Raf/373190107 zo dňa 1.10.2007). 

 

7. Tvorba účelovej finančnej rezervy. 

Realizácia november 1999. 

Bod 6/A.4 – počas výstavby a pri prevádzkovaní je nutné v plnej miere dodržiavať 

ustanovenia legislatívy na úseku odpadového hospodárstva 

(Rozhodnutie č.99/428-002-F13 zo dňa 23.11.1999). 

Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva vytvárať počas 

prevádzkovania prevádzky účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na 

uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

(Rozhodnutie IPKZ č.3716–31761/2007/Raf/373190107 zo dňa 1.10.2007). 

 

8. Vybudovať tesniaci systém II. a III. etapy skládky TKO Rišňovce. 

 T:projekt máj 1992, realizácia august 2000. 

Na II. A III.. etape skládky odpadov bol vybudovaný tesniaci systém v nasledovnom zložení: 

- fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm, 

- geotextília 500 gr./m, 
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- drenážna vrstva - štrk frakcie 16 - 32, hr. 300 mm, 

- ochrana drenážnej vrstvy - geotextília 500 gr./m. 

(Kolaudačné rozhodnutie č. A/2000/08549-003-F07 zo dňa 21.8.2000). 

 

9. Vybudovať obvodové rigoly. 

T:projekt máj 1992, realizácia august 2000 

Na ochranu skládkovacích priestorov pred vnikaním vôd z povrchového odtoku vybudovať po 

obvode skládkovacich priestorov a pri príjazdovej komunikácii záchytné priekopy (rigoly) - 

vetva A a vetva B, ktorými vody z povrchového odtekajú do terénu pod skládku odpadov. 

Obvodový rigol bol budovaný pre jednotlivé etapy nad ich hornou úrovňou - kótou etapy. V 

druhej etape stavby bol rigol spevnený a bol vybetónovaný vpust pod prístupovou cestou. 

Vetva B o dĺžke 403 m priamo ústí do betónového priepustu pod cestou.  

(Kolaudačné rozhodnutie č. A/2000/08549-003-F07 zo dňa 21.8.2000) 

 

10. Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky TKO Rišňovce na životné prostredie 

spôsobované  

zápachom a prachom, vetrom odviatymi odpadmi, vtákmi, hmyzom. 

T:projekt máj 1992, realizácia  do október 2007. 

Vykonávať opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie 

spôsobovaného požiarom, tvorbou aerosolu, vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi, emisiami 

zápachu a tuhými znečisťujúcimi látkami (dezinfekciu, deratizáciu, prekrývanie odpadu, 

kropenie odpadu úžitkovou vodou, čistenie a kropenie vnútroareálovej komunikácie 

úžitkovou vodou a pod.). 

 

11. Zabezpečovanie školenia personálu. 

Realizácia október do 2007. 

Vykonať aspoň 1 x ročne školenie pracovníkov skládky odpadov o technických, 

organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o 

vedení prevádzkovej dokumentácie. 

 

12. Vybudovať systém odplynenia skládky odpadov, čistenie skládkového plynu a následne 

jeho energetické využitie. 

T: projekt do december 2001, realizácia do konca roku 2008 

Na skládke odpadov bol vybudovaný systém odplynenia skládky prostredníctvom 4 

odplyňovacích šácht. Plyn nie je možné využívať  na energetické využitie z dôvodu, že sa 

nevytvára v technicky spracovateľnom množstve. 

 

13. Vybudovať a sprevádzkovať zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov v súlade s 

platnou legislatívou.  

T: projekt do december 2001, realizácia do konca roku 2008. Vybudovať a sprevádzkovať 

zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov v súlade s platnou legislatívou. 

 

Vyhodnotenie požiadaviek na možnosť pokračovania prevádzkovania skládky odpadov 

podľa ustanovení § 114c ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch v nadväznosti na splnenie 

požiadaviek § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch: 

 

1.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch  

Vybudovanie skládky odpadov (stavebnotechnické požiadavky): 
 

Porovnanie prevádzky skládky odpadov so stavebnotechnickými požiadavkami na 

vybudovanie skládky odpadov ustanovenými v § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní 

odpadov a uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“):  
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(1) Náležitosti vybavenia skládky odpadov 

a) Informačné tabule: 

 umiestnené pri vstupe pre obidve časti prevádzky obsahujúce požadované náležitosti, 

b) príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky: 

k prevádzke vedie prístupová komunikácia z cestných panelov, ktorá je napojená na 

štátnu cestu III/51311 Rišňovce - Rumanová, vnútroareálové komunikácie sú 

vybudované z časti z cestných panelov a zčasti sú spevnené štrkom, 

c) oplotenie a vstupná brána: 

 vybudované súvislé oplotenie  okolo celého areálu zariadenia, vrátane dvoch nádrží 

priesakovej kvapaliny a  monitorovacích vrtov. Obidve časti prevádzky „Skládka TKO 

Rišňovce I., II. a III. Etapa“ a „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ majú 

samostatné vstupné uzamykateľné brány.  

d) váha:  

mostová elektronická s počítačovou registráciou, metrologicky overená, 

e) prevádzkový objekt s potrebným vybavením:  

murovaný, pracovisko váhy a obsluhy skládky odpadov, sociálne zariadenie, 

f) tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov  (ak podložie 

pod skládkou odpadov je nevyhovujúce – umelo sa doplní minerálnou tesniacou vrstvou 

s hrúbkou  najmenej 0,5 m s koeficientom filtrácie kf 1,0 x 10-9  m/s alebo nižší, doplní sa 

najmenej jednou vrstvou fólie z HDPE s hrúbkou najmenej 1,5 mm):   

vyhovujúce (popis v požiadavke bodu 2.) tejto správy), 

g) drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín:  

 odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny zo skládkovacích priestorov prvej časti 

prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“  je zrealizované vnútornou 

drenážou vrstvou skládky so štrkom frakcie 16-32 mmm a hrúbky 300 mm, v ktorej sa 

nachádza drenážne potrubie, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu do zbernej nádrži 

priesakových kvapalín o objeme 300 m3 .zo všetkých etáp skládky.   

 Odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny zo skládkovacích priestorov druhej 

časti prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ je zrealizované 

vnútornou drenážou vrstvou skládky so štrkom frakcie 16-32 mmm a hrúbky 300 mm, 

v ktorej sa nachádza drenážne potrubie, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu do zbernej 

nádrži priesakových kvapalín o objeme 250 m3 .z I. a II. etapy tejto časti skládky. 

Priesaková kvapalina je prestrekovaná späť na skládkovacie plochy a v prípade potreby 

odvážaná do oprávnenej ČOV, 

h) drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie:  

 na všetkých etapách skládky odpadov je vybudovaný drenážny systém skládkových 

plynov zakončený odplyňovacími vrtmi  - 4 odplyňovacie šachty na prvej časti prevádzky 

„Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“  a 10 odplyňovacích vrtov v 1. a 2. časti  I. 

etapy  a 6 odplyňovacích  vrtov  v II. etape  druhej  časti prevádzky „Rozšírenie skládky 

odpadov Rišňovce-Rumanová“.  Plyn sa nevyužíva na energetické využitie z dôvodu, že 

sa nevytvára v technicky spracovateľnom množstve. 

i) monitorovací systém podzemných vôd:  

je z dôvodu morfológie územia, prúdenia podzemných vôd a umiestnenia obidvoch častí 

prevádzky spoločný a pozostáva  z jedného referenčného vrtu,  ktorý sa nachádza nad 

skládkou (za plánovanou III. Etapou druhej časti prevádzky) a z troch referenčných vrtov 

nachádzajúcich sa pod prvou časťou prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. 

Etapa“ v smere prúdenia podzemných vôd. 

j) monitorovací systém skládkových plynov:  

- v uzatvorenej prvej časti prevádzky - „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“ - je 

odber vzoriek skládkových plynov  vykonávaný vo všetkých štyroch odplyňovacích 

vrtoch, v prevádzkovanej druhej časti prevádzky - „Rozšírenie skládky odpadov 
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Rišňovce-Rumanová“  - je odber vzoriek skládkových plynov  vykonávaný vo všetkých 

desiatich odplyňovacích vrtoch II. etapy a vo všetkých šiestich odplyňovacích vrtoch 1. 

a 2. časti I. etapy skládky (popis v požiadavke bodu 3.) tejto správy),  

k) sieť vzťažných bodov monitorovacieho systému na geodetické merania topografických 

údajov skládky: 

 prevádzkovateľ vykonáva pravidelné merania topografických údajov skládky 

oprávnenou osobou, 

l) odvodňovací systém pre povrchové vody:  

vody z okolitého terénu sú odvádzané obvodovým rigolom z betónových tvárnic, ktorý je 

zaústený do cestnej priekopy vedľa prístupovej komunikácie skládky,   

m) zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov:  

prevádzkovateľ sprevádzkoval zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov dňom  30. 

08. 2011 kolaudačným rozhodnutím  č. 5419-24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 

24. 08. 2011, 

n) ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky vyžaduje:  

dňom 30. 08. 2011 boli v prevádzke uvedené do užívania  mostová váha, EKO sklad, 

objekt na čistenie techniky, lapač ropných látok, žumpa, kolaudačným rozhodnutím č. 

5419-24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 08. 2011,  

 

(2) Skládka odpadov musí byť zabezpečená proti požiaru:  

protipožiarne zariadenie – akumulačná nádrž na dažďové vody a akumulačná nádrž 

priesakovej kvapaliny, rozvoz cisternovým vozidlom, hasiace prístroje, náradie v 

prevádzkovom objekte. 

 

(3) Skládka odpadov sa musí zabezpečiť oplotením tak, že sa zabráni voľnému prístupu na 

skládku odpadov. Brána musí byť mimo prevádzkového času skládky odpadov zamknutá. 

Systém kontroly a prístupu na skládku odpadov musí obsahovať opatrenia na zabránenie 

ukladania odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa skládky odpadov:  

Obidve časti prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“ a „Rozšírenie skládky 

odpadov Rišňovce-Rumanová“ majú samostatné vstupné uzamykateľné brány. Okolo areálu 

je vybudované súvislé oplotenie. Počas prevádzkových hodín je areál skládky kontrolovaný 

zodpovednými pracovníkmi zamestnávateľa. Po skončení prevádzkových hodín je areál 

skládky kontrolovaný pracovníkom SBS. 

 

(4) na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, sa musí zabezpečiť, 

že geologické podložie skládky odpadov s ohľadom na morfológiu skládky je dostatočne 

stabilné a nedochádza k sadaniu, ktoré môže poškodiť umelé tesnenie:  

Pod umelou tesniacou bariérou z HDPE fólie v prevádzkovanej druhej časti  „Rozšírenie 

skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ je umiestnený geoelektrický kontrolný systém 

funkčnosti tesnenia fólie, ktorý indikuje prípadné poškodenie umelého tesnenia skládky 

odpadov. Výsledky meraní prevádzkovateľ predkladá inšpekcii v pravidelných intervaloch.  

 

Vyhodnotenie: 

V súčasnosti už celá skládka odpadov spĺňa všetky stavebnotechnické požiadavky na 

vybudovanie skládky odpadov v zmysle § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. 

 

 

 

2.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch   

Tesnenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný  
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Porovnanie prevádzky skládky odpadov s požiadavkami na tesnenie skládky odpadov 

ustanovenými v § 4 vyhlášky č. 372/2018 Z.z.:  

Požiadavky: 

Ak je podložie pod skládkou odpadov  nevyhovujúce – umelo sa doplní minerálnou tesniacou 

vrstvou s hrúbkou  najmenej 0,5 m s koeficientom filtrácie kf 1,0 x 10-9  m/s alebo nižší, 

doplnená najmenej jednou vrstvou fólie z HDPE s hrúbkou najmenej 1,5 mm.: 

  

Prvá časť prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“ 

Tesnenie tvorí prirodzená tesniaca bariéra, ktorú tvorí 8 m mocná vrstva ílovitých zemín so 

súčiniteľom filtrácie menej ako Kf  = 1.10´9 m.s-1 a plastovej HDPE fólie hrúbky 1,5 mm. 

Fólia je po celej ploche chránená pred mechanickým poškodením geotextíliou, na ktorej sa 

ďalej nachádza drenážna vrstva o hrúbke 300 mm. 

 

Druhá časť prevádzky: „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ - I. a II. etapa 

Tesnenie tvorí ílové minerálne tesnenie (2 x 250 mm) v zhutnenom stave s koeficientom 

priepustnosti kf ≤ 1,0.10-9 m.s-1 + HDPE. Fólia je po celej ploche chránená pred mechanickým 

poškodením geotextíliou o hmotnosti 800 g.m-2, medzi fóliou a minerálnym tesnením bol 

uložený kontrolný monitorovací systém tesnosti izolačnej fólie, 

Vyhodnotenie: 

Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na tesnenie skládky odpadov v zmysle § 4 

vyhlášky č. 382/2018 Z.z. 

 

 

3.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch  

Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu 

Porovnanie prevádzky skládky odpadov s  požiadavkami na tesnenie skládky odpadov 

ustanovenými v § 5 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.:  

 

Požiadavky: 

Drenážna vrstva štrk frakcie 16-32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi v hrúbke 500 mm 

/pred 07.2001 hrúbka 300 mm/, na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, 

ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 v hrúbke 0,5 m a drenážne 

potrubie s priemerom najmenej 200 mm, revízne šachty s priemerom najmenej 1,0 m, 

zariadenie na zachytávanie skládkového plynu. 

 

Prvá časť prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“: 

Na tesniacich vrstvách skládky sa nachádza plošná drenáž, štrk frakcie 16-32 mm v hrúbke 

300 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi, drenážne potrubie na odvádzanie priesakových 

kvapalín do zbernej nádrže. 

 

Druhá časť prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ - I. a II. etapa: 

Na tesniacich vrstvách skládky sa nachádza plošná drenáž štrk frakcie 16-32 mm v hrúbke 

500 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi, jedno perforované drenážne potrubie HDPE DN 

300 spolu s preplachovacím potrubím v 1. časti I. etapy a jedno perforované drenážne 

potrubie HDPE DN 300 v 2. časti II. etapy spolu s preplachovacím potrubím. 

 

Zberné nádrže priesakových kvapalín– 

Prvá časť prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“: 
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Zberná nádrž o objeme 300 m3 pre priesakové kvapaliny z tejto časti prevádzky bola 

vybudovaná ako zemná nádrž zabezpečená proti únikom do okolia. Konštrukčne a stavebne 

bola riešená vybudovaním železobetónovej armovanej dosky hr. 100 mm na dne a na svahoch 

nádrže (do výšky 300 mm), použitím fóliového tesnenia GUNDLINE, hrúbky 1,5 mm a jej 

umiestnením na zhutnenej zemine (3 x 200 mm). Zberná nádrž v súčasnosti zachytáva  

priesakové vody z tejto časti prevádzky, ktorá už je uzavretá a zrekultivovaná.  V prípade 

potreby sú tieto priesakové vody odvážané do oprávnenej ČOV. 

Druhá časť prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ - I. a II. etapa“: 

Pre túto časť prevádzky bola vybudovaná nová akumulačná nádrž s objemom 250 m3, ktorej 

skladba vrstiev dna nádrže predstavuje upravené a zhutnené podložie, podkladný betón B 10 

hr. 100 mm, železobetónová doska HV4-B20 hr. 300 mm, cementový poter hr. 20 mm, 

tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm, spádový betón B10, hr. 20-100 mm a skladba vrstiev 

obvodovej steny z vnútornej strany smerom von z nádrže je tesniaca fólia PEHD hr. 1,5 mm, 

VUSOKRET hr. 20 mm, stenový pane, 2 x ANTIKON CK-S.  Na dne nádrži je osadené 

čerpadlo zabezpečujúce recirkuláciu zachytených priesakových kvapalín na postrek 

skládkovacích plôch. Nádrž je prekrytá oceľovou konštrukciou s pletivom. 

 

Vyhodnotenie: 

Celá skládka odpadov v súčasnosti spĺňa všetky požiadavky na odvádzanie a zachytávanie 

priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu v zmysle § 5 vyhlášky 

č. 382/2018Z.z. 

 

 

4.) Požiadavka podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch  

Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti 

o skládku odpadov po jej uzatvorení. 

Porovnanie prevádzky skládky odpadov s  požiadavkami na postupy kontroly 

a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti 

o skládku odpadov po jej uzatvorení ustanovenými v § 7 a v prílohe č. 4 vyhlášky č. 382/2018 

Z.z.:  

Metrologické údaje 

Požiadavka: údaje sa zbierajú a vyhodnocujú len vtedy, ak ich požaduje príslušný orgán 

štátnej správy (inšpekcia) vo svojom rozhodnutí alebo ak sú potrebné na hodnotenie vodnej 

bilancie na skládke odpadov. 

Prevádzkovateľ v prevádzkovom denníku každodenne zaznamenáva poveternostné 

podmienky z najbližšej meteorologickej stanice v zmysle podmienky I.6.6. integrovaného 

povolenia č. 3716-31761/2007/Raf /373190107 zo dňa 01. 10. 2007 v znení jeho neskorších 

zmien. 

Emisné údaje  

Požiadavka: monitorovanie povrchových vôd sa vykonáva najmenej na dvoch miestach – 

nad skládkou odpadov a pod ňou. Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné 

pre každú časť skládky odpadov. 

Monitorovanie podzemných vôd (vykonáva akreditované laboratórium a vyhodnocuje odborne 

spôsobilá osoba): 

- pozostáva  z jedného referenčného vrtu,  ktorý sa nachádza nad skládkou a z troch referenčných 

vrtov nachádzajúcich sa pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd v parametroch teplota 

vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, N-NH4
+, TOC, CHSKCr, BSK5, NL,   
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Crcelk,  meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fenoly. Prevádzkovateľ vykonáva 

odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd 4 x ročne. 

Monitorovanie priesakových kvapalín (vykonáva akreditované laboratórium a vyhodnocuje 

odborne spôsobilá osoba): 

Prevádzkovateľ sleduje  v zbernej nádrži prvej  časti prevádzky „Skládka TKO Rišňovce I., II. 

a III. Etapa“ 4 x ročne  zloženie priesakových kvapalín v nasledovných ukazovateľoch: teplota, 

farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť,   O2, N-NH4
+, TOC, CHSKCr, BSK5, NL, B, 

fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX.  

Prevádzkovateľ sleduje  v zbernej nádrži druhej  časti prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov 

Rišňovce-Rumanová“  4 x ročne zloženie priesakových kvapalín v nasledovných ukazovateľoch: 

teplota, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, O2, N-NH4
+, TOC, CHSKCr, BSK5, NL, 

B, fenoly, As, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Pb, AOX. 

Monitorovanie emisií do ovzdušia:  

Prevádzkovateľ monitoruje potencionálne emisie skládkových plynov pri prvej časti prevádzky 

„Skládka TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“  jedenkrát ročne v ukazovateľoch  CH4, CO2, O2, 

H2S. 

Prevádzkovateľ monitoruje potencionálne emisie skládkových plynov pri druhej časti prevádzky 

„Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ jedenkrát ročne v ukazovateľoch CH4, CO2, 

O2, H2S. 

Ochrana  podzemných vôd  

Požiadavka: monitorovanie povrchových vôd sa vykonáva najmenej na troch monitorovacích 

objektoch a to jeden nad a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. 

Merania a odber vzoriek podzemných vôd na analýzy sa musí vykonávať akreditovaným 

laboratóriom. 

Monitorovanie podzemných vôd sa vykonáva z jedného referenčného vrtu,  ktorý sa nachádza 

nad skládkou (za plánovanou III. Etapou druhej časti prevádzky) a z troch referenčných vrtov, 

z ktorých jeden sa nachádza pod druhou časťou prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov 

Rišňovce-Rumanová“  a ďalšie dva sa nachádzajú pod prvou časťou prevádzky „Skládka TKO 

Rišňovce I., II. a III. Etapa“ v smere prúdenia podzemných vôd. Odber a analýzy podzemných 

vôd sú vykonávané akreditovaným laboratóriom a vyhodnocuje ich odborne spôsobilá osoba.  

- spoločnosť EL spol. s r.o.  

Prevádzkovateľ okrem monitorovania podzemných vôd vykonáva aj raz ročne monitorovanie 

tesnosti fólie druhej časti prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-Rumanová“ 

nainštalovaným elektronickým monitorovacím systémom.   

Topografia skládky odpadov 

Požiadavka: sledujú sa údaje o telese skládky odpadov 

–  1 x ročne počas prevádzky štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov  

– 1 x ročne počas prevádzky skládky odpadov a po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa 

skládky odpadov. 

Prevádzkovateľ 1 x ročne vykonáva topografické meranie celej skládky odpadov 

prostredníctvom oprávnenej organizácie. Pri meraní sa vyhodnocuje štruktúra a zloženie 

telesa skládky odpadov, plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, spôsob ukladania 

odpadu, výpočet voľnej kapacity prevádzkovanej časti skládky odpadov „Rozšírenie skládky 

odpadov Rišňovce-Rumanová“ a sadanie úrovne uzatvorenej prvej časti prevádzky „Skládka 

TKO Rišňovce I., II. a III. Etapa“.  
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Vyhodnotenie: 

Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na postupy kontroly a monitorovania skládky 

odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov v zmysle §7 

vyhlášky č. 382/2018 Z.z. 

 

Prevádzkovateľ vedie nasledovnú prevádzkovú dokumentáciu: 

- prevádzkový denník skládky odpadov, kde zaznamenáva všetky údaje, ktoré je povinný 

sledovať,  

- má spracovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a schválený výpočet 

účelovej finančnej rezervy,  

- má vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok skládky odpadov,  

- má vypracovaný a schválený technologický reglement skládky odpadov, 

- má uzatvorené obchodné a dodávateľské zmluvy, týkajúce sa nakladania s odpadmi, 

- vedie evidenčné listy preberaných a vznikajúcich odpadov za jednotlivé roky, 

- vedie evidenčné listy skládky odpadov za jednotlivé roky.  

 

Použité podklady   

 

1. Integrované povolenie č. 3716-31761/2007/Raf /373190107 zo dňa 01. 10. 2007 v znení 

jeho neskorších zmien. 

2. Stavebné povolenie na vybudovanie I. etapy skládky odpadov č. 1750/2/92Ing.Kr/Bš, 

vydané Obvodným úradom životného prostredia dňa  14.10.1992. 

3. Kolaudačné rozhodnutie na vybudovanú I. etapu skládky odpadov č. 98/27927-F21 zo dňa 

15. 06.1998, vydané Okresným úradom Nitra, odborom životného prostredia 

4. Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov č. A/2001/12554-001-F24, 

A/2002/0)2328-001-F24 zo dňa 27. 02. 2002, vydaný Okresným úradom v Nitre, odborom 

životného prostredia 

5. Rozhodnutie  - zmena súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov č. A/2003/03336-F24, 

zo dňa 20. 01. 2003, vydaný Okresným úradom v Nitre, odborom životného prostredia 

6. Stavebné povolenie na vybudovanie II. a III. etapy skládky odpadov č. 99/42800-002-F13  

zo dňa 23. 11. 1999, vydané Okresným úradom v Nitre, odborom životného prostredia 

7. Kolaudačné rozhodnutie č. A/2000/08549-003-F07 zo dňa 21. 08. 2008 na vybudovanie II. 

a III. etapy skládky odpadov, vydané Okresným úradom Nitra, odborom životného 

prostredia 

8. Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov č. A/2006/03007-003-F04 zo 

dňa 18. 12. 2006, vydaný Obvodným úradom životného prostredia Nitra, odborom ochrany 

zložiek životného prostredia 

9. Súhlas na uvedenie malého zdroja znečistenia do prevádzky zo dňa 12. 03. 2007 - Obec 

Rumanová 

10. Súhlas na uvedenie malého zdroja znečistenia do prevádzky zo dňa 14. 03. 2007 - Obec 

Rišňovce 

11. Odborný posudok č. 20/2000/VM, jún 2000 

12. Odborný posudok č. 11/2001/VM, september 2001 

13. Výpis z listu vlastníctva č. 574, výpis z listu vlastníctva č. 1000 

14. Integrované povolenie č. 3716-31761/2007/Raf/373190107 zo dňa 02. 10. 2007 v znení 

neskorších zmien a doplnkov,  vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

15. Potvrdenie o uzavretí časti skládky odpadov „Skládka TKO Rišňove I etapa“ č. 8156-

34577/2018/Med/370290104 zo dňa 10. 10. 2018 
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16. Zmena integrovaného povolenia č. 229 - 27862/2010/Šim/373190107/Z6 – SP    zo dňa 

22. 09. 2010 - stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Rozšírenie skládky Rišňovce - 

Rumanová“ 

17. Kolaudačné rozhodnutie č.5419-24618/2011/Šim/373190107/KR-Z6 zo dňa 24. 08. 2011 

na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (I. etapa - 1. časť) 

18. Kolaudačné rozhodnutie č.5904-25998/2015/Šim/373190107/Z11-KR zo dňa 11. 09. 2015 

na stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (I. etapa - 2. časť) 

19. Kolaudačné rozhodnutie č.558-863/2017/Kro/373190107/KR-Z6 zo dňa 11. 01. 2018 na 

stavbu „Rozšírenie skládky Rišňovce - Rumanová“ (II. etapa) 

20. Zmena integrovaného povolenia č. 1336,3236-15025/2015/Sza/373190107/Z9-SP,Z10 zo 

dňa 25. 05. 2015 - stavebné povolenie  uskutočnenie stavby „SKLÁDKA TKO 

RIŠŇOVCE I., II. a III. ETAPA, SO 03 Uzavretie a rekultivácia skládky, I. ETAPA“ 

21. Kolaudačné rozhodnutie č.1281- 32478/2018/Med/373190107/KR-Z9 zo dňa 02. 10. 2018 

na stavbu „SKLÁDKA TKO RIŠŇOVCE, I. II. a III. ETAPA“ - uzatvorenie a rekultivácia 

skládka, I. ETAPA 

22. Zmena integrovaného povolenia č. 1361- 25350/2019/Med/373190107/Z17 - SP zo dňa  

09. 06. 2019 - stavebné povolenie  uskutočnenie stavby „SKLÁDKA TKO RIŠŇOVCE I., 

II. a III. ETAPA, SO 09 Uzavretie a rekultivácia skládky, II. a III. ETAPA“ (§11a zákona 

o IPKZ) 

23. Katastrálna  mapa  s vyznačenými pozemkami jednotlivých etáp skládky. 

24. Výkres detailnej situácie celej prevádzky so starou a novou časťou skládky 

25. Fotomapa celej prevádzky so starou a novou časťou skládky 

26. Ročná správa - 2018, Skládka TKO Rišňovce - zhodnotenie ročného monitorovacieho 

cyklu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, január 2019, 

vypracovaná EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves 

27. Správa z monitoringu tesnosti izolačnej fólie, Sensor s.r.o., Pezinok, november 2018 

28. Zameranie skutočného stavu skládky TKO Rišňovce - Rumanová, Staré teleso skládky. 

Výpočet objemu navezeného odpadu a zvislých posunov skládkovaného materiálu, 

geo.flex, s.r.o., Žitavany, január 2019 

29. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018.“  koniec cit. 

 

Inšpekcia preskúmaním doručených dokladov a miestnou obhliadkou zistila, že 

zo strany prevádzkovateľa boli vykonané všetky  opatrenia  na   účel   splnenia   požiadaviek  

na  samostatné prevádzkovanie  samostatnej časti skládky, týmto rozhodnutím nazvanej 

„Skládka odpadov Rumanová“,  v prevádzke „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-

Rumanová“. Inšpektorát tiež preskúmal doklady  preukazujúce, že boli vykonané všetky  

opatrenia  na   účel   splnenia   požiadaviek  na  skládku  odpadov k jej prvej samostatnej časti  

prevádzky: „Skládka TKO Rišňovce - I., II. a III. Etapa“, na ktorú sa vzťahovala 

povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa právneho predpisu účinného 

do 31.12.2015. Prvá samostatná časť prevádzky „Skládka TKO Rišňovce - I., II. a III. Etapa“, 

ktorá je v súčasnosti celá uzavretá a zrekultivovaná,  je od druhej v súčasnosti prevádzkovanej 

časti prevádzky  technicky a fyzicky oddelená vnútro areálovou cestou.  Inšpekcia na základe 

uvedeného vyzval listom č. 6012- 30092/2019/Med/373190107 zo dňa 15. 08. 2019  podľa 

ustanovenia § 114c ods. 6 zákona o odpadoch   prevádzkovateľa, aby podal žiadosť o vydanie 

integrovaného povolenia podľa § 6 zákona o IPKZ, ktorej súčasťou bude súhlas 

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c)  bod 1. 

zákona o IPKZ pre samostatnú časť prevádzky „Rozšírenie skládky odpadov Rišňovce-

Rumanová“, ktorá bola v tomto rozhodnutí nazvaná „Skládka odpadov Rumanová“.  
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Na základe tejto výzvy podal prevádzkovateľ predmetnú žiadosť o integrované povolenie 

na prevádzku „Skládka odpadov Rumanová“, ktorej prílohou bol vypracovaný  prevádzkový 

poriadok skládky, na Inšpekciu dňa 16. 09. 2019. 

Inšpekcia, na základe preskúmania prevádzkovateľom  predložených dokladov podľa 

§ 114c ods. 1) zákona o odpadoch, na základe preskúmania a overenia miestnou obhliadkou 

realizovateľnosti samostatného prevádzkovania skládky „Skládka odpadov Rumanová“ 

a na základe podanej žiadosti prevádzkovateľa na základe výzvy podľa § 114c ods. 6 zákona 

o odpadoch, zistila  stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne 

ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že vydaním integrovaného 

povolenia nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia 

 

  

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať 

na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 

949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi konania. 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

     

 

 

 RNDr. Katarína Pillajová 

 vedúca stáleho pracoviska  

 

              

 

Doručuje sa: 

 

Účastníkom konania:  

1. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky 

2. Obec Rumanová, 951 37 Rumanová č. 1 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti): 

3. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Štefánikova trieda 69,   

949 01 Nitra –  štátna správa v odpadovom hospodárstve  

 

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti): 

4. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov   

na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

5. Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, 951 44, 

Výčapy-Opatovce č. 204 


