SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA
Číslo: 3133-11145/37/2018/Sob/370350104/Z7

Bratislava 10.04.2018

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm.
a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“),
na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona
o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva
zmenu

integrovaného

p o v o l e n i a,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 v platnom znení
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť
Skládka odpadov Cerová (ďalej len „prevádzka“)
Pre prevádzkovateľa
obchodné meno:
sídlo:
VS:
IČO:

Skládka Cerová s.r.o.
Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová
370 350 104
48 315 630
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Súčasťou zmeny integrovaného povoľovania prevádzky je konanie podľa zákona
o IPKZ:
v oblasti odpadov:
- § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 – udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,
Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre
prevádzku Skládka odpadov Cerová a určuje platnosť súhlasu do 09.04.2023.
Podmienky súhlasu:
Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v
prevádzke „Skládka odpadov Cerová“.
Súhlas sa vydáva na zneškodňovanie odpadov v prevádzke činnosťou:
 D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
Súhlas sa vydáva do naplnenia kapacity skládky:
Časť skládky

Projekt. kapacita

I. etapa

Projekt. plocha od roku

119 800 m3

35 828 m2

stav prevádzkovania_____

1997

uzatvorená a zrekul. 2017

II. etapa 1. kazeta

61 800 m3

2017

prevádzkovaná 2017

II. etapa 2. kazeta

68 000 m3

2017

prevádzkovaná 2018

12 616 m2

II. etapa
celková kapacita

249 600 m3

48 444 m2

najviac na 5 rokov, t.j.: do 09.04.2023.
-

§ 3 ods. 3 písm. c) bod 4 – schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov,

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov
vypracovaného RNDr. Kiripolskou Blankou dňa 10.01.2018, schváleného Jozefom Menglerom
a určila platnosť súhlasu do 09.04.2023. Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane,
ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak
prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

Mení

integrované

povolenie

Bod. č. II.A.1 Všeobecné podmienky sa mení bod č. 1.7 na:
1.7 Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do
09.04.2023.
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Bod. č. II.A.1 Všeobecné podmienky sa mení bod č. 1.9 na:
1.9 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podľa inšpekciou schváleného
prevádzkového poriadku:
názov:
Prevádzkový poriadok: Skládka odpadov Cerová
revízia:
2
počet strán: 1/28
vypracoval: RNDr. Kiripolská Blanka
dňa
10.01.2018
schválil:
Jozef Mengler
dňa
10.01.2018
Bod. č. II.A.1 Všeobecné podmienky sa mení bod č. 1.11 na:
1.11 Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
sa určuje do 09.04.2023.
Bod. č. II.A.1 Všeobecné podmienky sa mení bod č. 1.17 na:
1.17 Prevádzkovateľ má vypracovaný ,,Záznam o preukázaní nepotrebnosti vypracovania
východiskovej správy“ s dátumom 02.05.2017, ktorý listom č. 2017/12/Kp zo dňa 02.05.2017
zaslal na inšpekciu.
Bod. č. II.A.2 Podmienky pre dobu prevádzkovania sa mení bod č. 2.9 na:
2.9 V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve
35 000 ton odpadu za rok bez zásypového materiálu používaného na prekrývanie ľahkých
zložiek odpadu do naplnenia kapacity skládky odpadov do objemu
Časť skládky

Projekt. kapacita

Projekt. plocha od roku

I. etapa
II. etapa 1. kazeta
II. etapa 2. kazeta
II. etapa

119 800 m3
61 800 m3
68 000 m3

35 828 m2

celková kapacita

249 600 m3

48 444 m2

12 616 m2

1997
2017
2017

stav prevádzkovania
uzatvorená a zrekul. 2017
prevádzkovaná 2017
prevádzkovaná 2018

Ročný objem ukladaného odpadu je cca 35 000 m³/rok.
Maximálna povolená výška zneškodňovaného odpadu pre I. etapu – 221,7 m n. m., pre II. etapu
223,20 m n. m., podľa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.
Bod. č. II.I.7 Podávanie správ sa ruší v celom znení a nahrádza novým znením :
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7. Podávanie správ
Frekvencia
podávania správy

Náplň správy
IPKZ – Kompletné údaje o
prevádzke a jej emisiách (zákon 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
v súčinnosti s vyhláškou MŽP SR
č. 448/2010, ktorou sa vykonáva
zákon č. 205/2004 Z.z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov)

31.5.
nasledujúci rok

1 x rok

Ochrana ovzdušia – Údaje o
prevádzke

Dátum dodania
správy

1 x rok

15.2.
nasledujúci rok

Príjemca správy

SHMÚ Bratislava

Obec Cerová

Správa z monitoringu podzemných
vôd, topografia skládky odpadov,
posudok z merania tvorby
a zloženia skládkových plynov

podľa legislatívy

31.1. nasledujúci
rok

Hlásenie o prepravovaných
nebezpečných odpadoch

podľa výskytu

do 10 dňa
nasledujúceho
mesiaca

Vyhodnotenie monitoringu pôdy

1x 6 rokov

31.1. nasledujúci
rok

Ohlásenia o vzniku odpadu
a nakladaní s ním, evidenčný list
skládky odpadov

1 x rok

28.2.
nasledujúci rok

OÚ, SIŽP

Mimoriadne udalosti a havárie

podľa výskytu

hlásenie ihneď,
ďalší postup
podľa SIŽP

SIŽP

Ďalšie rozhodnutia týkajúce sa
prevádzky súvisiace s ochranou
životného prostredia

-

do 30 dní
odo dňa
nadobudnutia
právoplatnosti

SIŽP

Prevádzkovateľ musí bezodkladne
oznamovať neprevzatie odpadu do
prevádzky

podľa výskytu

Výpis z osobitného účtu účelovej
finančnej rezervy

1 x rok

hlásenie ihneď

15.2. nasledujúci
rok

SIŽP

OÚ, KÚ, SIŽP

SIŽP

OÚ, SIŽP

SIŽP
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Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 3019/OIPK-737/05Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 zostávajú v
platnosti v plnom rozsahu.
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť právoplatného integrovaného povolenia č.
3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005.

Odôvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 7 integrovaného povolenia na
základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka Cerová s.r.o., Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová pre
prevádzku ,,Skládka odpadov Cerová“, listom značky 2018/1/Kp zo dňa 10.01.2018 doručenej
inšpekcii dňa 11.01.2018.
Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia nevybrala
správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov.
Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:
v oblasti odpadov:
- § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 – udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
- § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 – schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov,
Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného
vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom
č. 3133-4874/37/2018/Sob/Z7 zo dňa 08.02.2018 účastníkov konania a dotknutý orgán štátnej
správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia pre
prevádzku „Skládka odpadov Cerová“ a určila účastníkom konania a dotknutému orgánu 30 dňovú
lehotu na vyjadrenie.
Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od niektorých úkonov podľa:
 § 11 ods. 10 písm. a) zákona o IPKZ – od náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7
 § 11 ods. 10 písm. b) zákona o IPKZ – od zverejnenia na svojom webovom sídle
a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania okrem príloh
k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, a najmenej na 15 dní zverejní stručné
zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom podľa § 7
ods. 1 písm. l), o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli: prílohy k žiadosti,
ktoré neboli zverejnené na webovom sídle, musia byť na vyžiadanie prístupné všetkým
účastníkom konania,
 § 11 ods. 10 písm. c) zákona o IPKZ – v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontrole
znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvu dotknutej verejnosti na
písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti
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s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia
výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
 § 11 ods. 10 písm. d) zákona o IPKZ – od požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby do
troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti,
ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej
tabuli obce alebo iným obvyklým spôsobom.
 § 11 ods. 10 písm. e) bod 5 zákona o IPKZ – inšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania, ak
účastník konania nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania.
Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na
vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho
žiadosť predĺžiť.
V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie
lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.
V stanovenej lehote neboli doručené na inšpekciu žiadne vyjadrenia k žiadosti o zmenu č. 7
integrovaného povolenia.
Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu
konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny č. 7 integrovaného povolenia.
Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné
prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.
Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav
a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia
podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ
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Doručuje sa:
Doručí sa účastníkom konania:
1. Obec Cerová, 906 33 Cerová 104
2. Skládka Cerová s.r.o., Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:
3. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica

