
, Lt;' ,

sLovENSKÁ INŠPEKCIA ŽIvoľľÉHo PRoSTREDIA
Inšpektoľát životného pľostľedia Bľatĺslava

Jeséniova 17,831 01 Bratislava
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Rozhodnulte naoobudlo
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pÍŮYoplatnosľ dĺ1om" "" " ""''

Podpir

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného prostľedia, Inšpektoľát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný oľgán štátnej správy

podľa $ 9 a $ 10 zákona č:. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné pľostredie

a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších prepisov a podľa $ 32 ods. (1)

písm. a) zźtkona č,.39l20I3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
pľostľedia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zĺeni neskoľších predpisov (ďalej len

,,zákon oIPKZ") a špeciálny stavebný úľad podľa $ 120 ods. I zźĺkona č. 5011976 Zb.
o úzeniiroĺtl plánor'aní a stavcbnom poriaclĺ-u ''' znení nęskoľších pľedpisol' (d'alej len ..stavebný

zákon"),nazáklaďe žiadosti akonaniavykonaného podľa $ 3 ods. 3 písm. f; bod 1. a $ 3 ods.4
zákona oIPKZ a zákona č,.7Il1961 Zb. o správnom konani v znení neskorších pľedpisov (ďalej

len,,zákon o spľávnom konaní") vydáva

zmenu ĺnte g rov a n é h o p ov o l en ĺa,

ktorou sa mení a dopĺňa integrované povolenie vydané ľozhodnutím č' 4086loIPK-4|8l04-
Kk/370I70l04 zo dňa 08.lI.2004, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa 15.12.2004, zmenené
rozhodnutím č. l0169-16825l37l20IIlZáll370I70I04lZ], zo dňa 07.06.2011, ktoré nadobudlo
pľávoplatnosť dňa 06.07,2011 (ďalej len ,,integrované povolenieo'), ktoľým bola povolená
činnost'v prevádzke

,,Skládka odpadov na odpad, ktorý nĺe je nebezpečnýo'

(ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných ěinností v prílohe č,.l zźĺkonaoIPKZ pod bodom:

5.4. _ skládky odpadov, ktoľé prijímajú viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu
pľesahujúcu 25 000 t okrem skládok inertných odpadov.

A.s.Á'.
Třneva, spol. s r.o.

Dĺĺtum:
ilq J $oł\

Číslo splsu:

Prĺlohy/listy:

Vybrvuje:



Povolenie sa vydáva pľe pľevádzkovatel'a:

obchodné meno:
Sídlo:
Identifikačné číslo or ganizácie:
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Mesto Trnava
Hlavná tr9l7 71 Tľnava
31 449 697

il)

Súčasťou podl'a $ 3 zákona o IPKZ je konanie:

. ods. (3):
- písm. fl v oblasti ochrany zdravia ludĺ posúdenie návrhu;
bod č. l. na zač,atie kolaudačného konania stavby _ ,,|)zavretie a ľekultivácia - plocha

t",

. ods' (4) v súčinnosll s $ 82 stavebného zákona:
konanie o vydaní kolaudačného ľozhodnutia na stavbu ,,I)zavtetie a rekultivácia _ plocha 1".

Výľoková často ĺntegľovaného povolenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

D

V povolení sa v úvodnej časti zatext:
,,v oblasti ochľany pľírody a kľajiny:

podľa$8ods.2písm.h)bodLzákonaaIPKZvsúčinnostís$9ocls. 1pí'snn.c)zákonač.
54312002 Z. z. o ochľane príľody a kĺajiny,

vydáva vyjadľenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu
,,Skládka komunálneho odpadu Tľnava _ Zavarcká cesta, Uzavretię a rekultivácia - plocha 1",

vkladá text

,,F.1. Inšpekcia posridĺla návrh

podľa $ 3 ods. (3) písm. f) bod 1, zákona oIPKZ - na zač,atie kolaudačného konanĺa stavby
,,Uzavľetĺe a rekultĺvácĺa _ plocha !o' a nemá k nemu pripomĺenky.'o

Podľa $ 3 ods' (4) zákonaoIPKZ vsúčinnosti s $ 82 ods. (1) a $ 81 ods. (4) stavebného
zákona inšpekcia súčasne

povol'uje uź,íva n i e s ta v by
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,r[Jzavretie a rekultivácĺa _ plocha 1''o

v ľozsahu stavebných objektov podľa PD pre realizáciu stavby, vypľacovanej spracovateľom
zodpovedným projektantom Ing. Sedláčkom, .A.S.A., spol. s r.o.' ĎaulĺcM 7gll89,182 00 Praha
8 zBl20l0:

D.01 Uzavretie a rekultivácia skládky So 26 Plocha l
Pôdorysná plocha stavby 28 070 m2
Predpokladaný rekultivovaný povrch (svahy a vrchník) 29 950 m2
Maximálna kóta rekultivovaného povrchu 19l,50 m n.m.
Maximálna kóta odpadu l90 m n.m.
Predpokladanákőtazrekultivovaného povľchu 187,50 m n.m.
Počet vsakovacích studní - plocha 1 3 ks
Skladba vľstiev na svahoch:

dotvaľovanie telesa skládky
mineľálne tesnenie 2x250 mm, kf : 10-9 m/s
drenážny geokompozit, PP jadľo s obojstľannou geotextíliou, osadenie kotiev proti
zosuvu zeminy
zemina hĺ. 700 mm
humus hľ. 300 mm

Skladba vľstiev na vrchníku:
dotvaľovanie telesa skládky
drenážna geotextília
mineľálne tesnenie 2x250 mm, kf : 10_9 m/s
cĺľenážny geĺ.ikotlrpozit, PP jadľc s obcjstľannou gcctextíliou (štľk hľ. 500 ľnľn, &. 16-32
mm, ochľanná a separačná geotextília)
zeminahľ' 700 mm
humus hľ. 300 mm

D.02 odplynenie skládky So 12
Zmena oproti PD pre stavebné povolenie z dôvodu nevýdatnosti apožiarľ sa zpôvodne
plánovaných 14 ks odplyňovacích studní zrušilo 1 1 ks a vybudovalo sa 5 ks nových
odplyňovacích studní, ktoré sa napojili do systému odplyňovania, tj. na rekultivovanom povrchu
telesa skládky je spolu 8 ks odplyňovacích studní.

D.03 Sadové úpľavy úložiska odpadu so 27

UŽívanie stavby sa povoľuje:
pre stavebníka:
v katastľálnom území:
na pozemku p.č.:
vo vlastníctve:
účel stavby:

Mesto Trnava, Hlavná l,9I7 01 Trnava, IČo: : l 449 697
Trnava
r075U70
Mesto Tľnava' Hlavná I,9I7 01 Tľnava
2420 _ ostatné inŽinierske stavby - skládka odpadov
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Na užívanĺe stavbv sa uľčuiú tieto zőxäzné nodmienkv

l. Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby đodrŽať podmienky ľozhodnutia č'
4086/OIPK-4I8|04-Y*/370I70I04 zo díla 08.11.2004, ktoré nadobudlo pľávoplatnosť dňa
15.12.2004 v znení jeho zmien a doplnkov.

2. Pľavidelnou údľžbou a včasnými opľavami pľevádzkovať zańadenie tak, aby nedochádzalo
k jeho znehodnotęniu.

3. Pľevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie peľiodických odborných pľehliadok
a skúšok technických zariadení v pľedpísaných termínoch podľa technických podmienok
stanovených výľobcom, podl'a osobitných pľedpisov a v zmysle ustanovení STN,
vzt'ahujúcich sa na pľedmetnú stavbu.

4. UŽívanie stavby nesmie ohľozovat' veľejný záujem zhl'adiska ochrany života azdravia
osôb, životného prostľedia, bezpečnosti ptáce, technickýchzariađęni apožiarnej ochľany.

5. Pľevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovat' tľvalú starostlivost', aby slúŽila
svojmu účelu a pľojektovaným kapacitám.

6. Pre pľípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovat' podl'a platných
prevádzkových pľedpisov avpľípade havárie podľa schváleného Plánu pľeventívnych
opatľení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného
pľostľedia a na postup v pľípade ich úniku (havaľijný plán).

7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po
celý čas užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pľi
odstľánení stavebnému úľadu.

8. Pri zmenę prevádzkovatel'a pľechádzajű prźĺva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového
prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu aza podmienok, ktoľé boli
povolením uľčené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, Že došlo k prevodu
alebo prechocu majetku ďcbc Zrnene pľevádzkovatcľa, s ktorýni je povolellie spĺljené đo
10 dní odo dňa účinnosti pľechodu práv apovinností'

Podmienky wplÝvaiúce z námĺetok a pripomienok účastníkov konania. dotknutvch
oľgánov a organizácií:

Počas lehoty na vyjadľenie ani na ústnom pojednávaní účastníci konanĺa ani dotknuté
oľgány nevzniesli žiadne námietky anĺ pľĺpomienky.

ur)

Podľa $ 33 ods' (1) zákona oIPKZ inšpekeia aktualizuje podmienky povolenia
nasledovne:

V úvodnej časti rozhodnutia
sa do textu,,Prevádzkaje umiestnená vk.ú. Tľnavanapozemkoch uvedených na liste
vlastníctva č. 5000, Katastrálny úľad v Tľnave Ż07 Sptáva katastľa Tľnava parcelné čísla:

1075012, 1075013, 1075113, 1075115, 1075116, r075u7, 1075118, 1075u9, 1075v10,
10751111, t075llr2, r075y13, 1075U14, 10751115, 10751116, 10751117, r0751llg, 10751119,
10751120, l075ll2l, 10751122, 10751123, 1075v24, r075v25, 10751126, 10751127, 10751128,
10751129, 1075U30, 10751131, 10751132, 1075U33, r075U34, 10751135, 1075v36, 1075v37,
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r075214,r075215,1075315, r075316, r075311, r075318, r075319, r0753110, r07531rr, r0753112,
I 07 53 l 13, I 07 53 l 1 4, I07 53 l I 5, I07 53 l I 6,'o vkladá text,,l07 5l 17 0o'

sa text ,'Prevádzka je kategorizovaná vZozname priemyselných činností vprílohe č.1

zákona oIPKZ pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ktoré môŽu prijať viac ako l0 t denne
alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na ineľtné
odpady" nahrádza textom ,,Pľevádzka je kategorizovaná v zozname prĺemyselných
čĺnností v pľílohe č.1 zákona ľIPKZ pod bodom 5.4. - skládky odpadov, ktoré
pľijímajú viac ako l0 t za deň alebo majú celkovú kapacĺtu presahujúcu 25 000 t
okľem skládok inertných odpadovoo,

sa vypúšt'a text ,,a podľa prílohy č' 3 k vyhláške uŽp sn č). 39I12OO3 Z.z. ktorou sa
vykonáva zákon oIPKZ pod kódom NOSE - P : 109.07."

sa text 
',Podľa 

vyhlášky vŽp sn č. 283l2OOl Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení
zćtkoĺa o odpadoch v znení neskoľších predpisov (d]alej len ,,vyhláška MŽP SR č.
2831200l Z.z.oo)" nahrźĺdza textom o,Podl'a vyhlášky MZP sR č. 31012013 Z. z,, ktorou
sa vykonávajú nĺektoré ustanovenia záłkona o odpadoch v znení neskoľších pľedpisov
(d'atej len ,,vyhláška MŽP sR č. 3l0t2013 Z. Z.")",

sa za text ,,k1orej prevádzkovateľom je .A. S. A. Tľnava, spol. s ľ. o., Priemyselná" 5,9I7
0l Trnava, ICo: 3I 449 697,nazáklade zmluvy međzi Mestom Trnava, Ulica Hlavná č.

I, 9I7 7I Trnava a spoločnost'ou .A.S.A. Tľnava, spol. s r.o.' Pľiemyselná 5, 9I7 0l
Trnava, vzmysle zmluvy č,.7198 zo dřla 24.8,1'998." vkladá text ,,Prevádzka je podl'a
zákona ć,. 137t20l0 Z. z. o ovzduší a vyhlášky vlip sR č. 4l,0l20l2 Z. z., ktoľou sa
vykonávajú niektoľé ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskoľších predpĺsov
malým zdrojom znečĺst'ovanĺa ovzdušĺa.í.

V časti II. Podmienky povolenia2, opatrenia na pľevenciu znečisťovania' najmä použitím
najlepších dostupných techník

sa za text v bode 2'9. ,,Na zhutňovanie komunálnych odpadov pouŽívat' kompaktor."
vkladá
,,2.l0, Pľevádzkovatel' je povĺnný skládkový plyn zo zrekultĺvovanej časti skládky
aktívne odsávat'a spal'ovat'v zariadení na to uľčenom."

V časti II. Podmienky povolenia 5. Monitoľovanie pľevádzky, poskytovanie údajov a
podávanie správ

sa text vbode 5.5. ,,Pľevádzkovateľ je zbíerať, spracovávať avyhodnocovať údaje
a informácie určené v povolení v rozsahu a vymedzení podľa vyhlášky MŽP SR č.
39112003 Z.z. a každoročne ich za predchádzajirci rok oznamovať do 15' februára
v písomnej a v elektľonickej foľme do infoľmačného systému prostredníctvom
povol'ujúceho orgánu." nahrádza textom ,,Pľevádzkovatel' je povinný zbierat',
spracovávat' a vyhodnocovat' údaje a infoľmácie uľčené v povolení a v zákone č.
20512004 Z.z. o zhromaźd'ovaní, uchovávaní a šíľení ĺnfoľmácĺí o žĺvotnom prostľedí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súčinnostĺ s vyhláškou
vlŻp sR č. 448t20l0 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205t2004 Z. z. o

zhromaž,ďovaní, uchovávaní a šírení infoľmácií o žĺvotnom pľostredí a o zmen€
a doplnení nĺektorych zákonov v znení neskorších predpisov a každoľočne za
predchádzajúcĺ ľok oznamovat' údaje do 15. februáľa v písomnej a v elektronickej
foľme do náľodného regĺstra znečĺst'ovanĺa (SHMU)."
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V časti II. Podmienky povolenia 7. opatľenia pľe pľípad skončenia činnosti V pľevádzkę'
najmä na zamedzenie znečisťovania miesta ptevźtdzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

sa za tęxt v bode 7 .3. vkladá text ,r7,4, Prevádzkovatelo písomne oznámi inšpekcĺi do 1

mesiaca po ukončení čĺnnostĺ v pľevádzke výsledky kvantĺÍikovaného posúdenia
stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou spľávou."

ostatné podmienky integľovaného povolenia č. . 4086/OIPK-418l04-Y*/370170l04 zo dňa
08.11.2004, ktoré nadobudlo pľávoplatnost' dňa 15.12.2004, zmenené ľozhodnutím č. 10169-

16825137l20IIlZáll370I70l04lZl, zo dňa 07.06.2017, ktoľé nadobudlo pľávoplatnosť dňa

06.07.ŻuI zo stávaj ú nezmenené. Totoľozhodnutietvorí jehoneoddeliteľnúsúčast'.

odôvodnenie

Slovenská inšpekcia Životného pľostredia, Inšpektoľát životného pľostľedia Bratislava,
odbor integrovaného povol'ovania a kontľoly, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy podľa $ 9 a $ 10

zákona č,. 52512003 Z, z. o štátnej spľáve staľostlivosti o životné pľostľedie a o zmenę a doplnení
niektorých zákonov vzneni neskorších prepisov apodľa $ 32 ods. (1) písm. a) zákona
č,.39l20l3 Z. z. o integľovanej pľevencii a kontrole znečist'ovania životného pľostľedia a
o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov a špeciálny stavebný úľad
podl'a s 120 ods. 1 zákona č,. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku v znení
neskorších pľedpisov, na zźĺklade žiadosti a konania vykonaného podľa $ 3 ods. 3 písm' Đ bod 1.

a $ 3 ods. 4 zźtkona oIPKZ a zákona č.7|11961 Zb. o spľávnom konanĺ v znení rreskoľších
predpisov (ďalej len ,,zákon o spľávnom konaní") a $ 82 stavebného zákona, na zák|ade žiadosti
prevádzkovatęľa Mesto Tľnava, Hlavná I,9I7 01 Trnava zo dřn 25. II.2013, doľučenej
inšpektoľátu dňa Ż7.11.Ż0I3 ktoľej súčasťou bol návrh na vydanie kolaudačného ľozhodnutia
pre vybudovanú stavbu ,rUzavretie a rekultivácia _ plocha 1", Y ľozsahu podľa PD pľe
reairizáciu stavby, vypľacovanej spľacovatel'om zodpovedným projektantom Ing. Sedláčkom,

'A.S.A., spol. sr.o., Ďáblická791189, I82 00 Pľaha 8 z 8l2O1O' mení adopĺňa integrované
povolenie pľe pľevádzku ,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný".

Pľevádzkovateľ v zmysle poloŽky 171a písm. c) čast' X. zákona č. 14511995 Z. z.

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zap|ati| spľávny poplatok vo výške 250,00
euľ prevodom na účet (výpis zűčtu zo dňa26.02.2014) na základe vyjadľenia inšpekcie k výške
spľávneho poplatku.

Činnosť v prevádzke prevádzku ,,Skládka odpadov na odpad, ktoľý nie je nebezpečný"
prevádzkovateľa Mesto Tľnava, Hlavná 1,977 01 Tľnava, IČo: 31 449697 bo|a inšpekciou
povolená ľozhodnutím č' 4086/OIPK-41 8l04-Kkl370170104 zo dřla 08' l l '2004, ktoľé nadobudlo
právoplatnosť dňa 15,12.2004, zmenené ľozhodnutím č. 10169-16825137l20lllzáll
370I70I04|Z1 zo dřĺa07 '06.201l, ktoľé nadobudlo právoplatnost'dňa 06.07.201I.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný Ínad preskúmal návľh a v súlade s ustanovením $ 80 ods.
1 stavebného zákona ozntlmil zaěatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej

spľávy listom č,. 7368-952l37l20l4lza|lZ2 zo dňa 14.01 .2014 apozval účastníkov konania
a dotknuté oľgány štátnej spľávy na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním svojím
listom zo dřn 04.02.Ż014, číslo7368-3434l37lŻ0I4lZá|lZ2KR, kde sa zúčastnili účastníci
a dotknuté orgány. Spľávny oľgán nepozval na ústnę pojednávanie pľojektanta, ani zhotoviteľa
stavby.
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V určenej lehote na Vyjadrenie neboli inšpekcii doručené žiadne vyjadrenia a stanoviská
účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Svoj u neúěast' na ústnom poj ednávaní e-mailom ospravedlnil :

Inšpektorát práce Trnava.

Inšpekcia v závere zápisnice z ústneho pojednávania č:. 7368-7230137l20I4lzál spojeného
s miestnym zist'ovaním zo día 06.03.2014 uvádza, že užívanie stavby nebude ohľozovał verejný
záujem zhľadiska ochľany života azdravia osôb, Životného pľostľedia, bezpečnosti prácě,
technických zariađení apožiarnej ochľany avyd,á zmenu integrovaného pđvolenia, ktorej
súčast'ou je kolaudačné rozhodnutie'

Zoznam predloŽených dokladov ku kolaudácií stavby je uvedený v zźryisnici zústneho
pojednávania a doklady sú uložené v spise.

Inšpekcia na záklađe pľeskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov,
vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného Ĺonania zistila,,
Že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavba vyhovuje všeobecným technickým
poŽiadavkám na výstavbu a uŽívaním stavby nebude ohľozený živoi azdravie oiôb, ani Životné
pľostredie arozhodlatak, ako sauvádzavo výrokovej časti tohto ľozhodnutia.

Poučenie

Pľoti tomuto rozhodnutiu je podl'a $ 53 a $ 54 ods. I a 2 zźlkona č,. 7111967 Zb.
o spľár'nom konaní v znęn! neskoľších predoisov možné podat' odvolanie v lehote clo 15 dní odo
dňa doľučenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu Životného prostľedia, Inšpektoľát životného
prostredia Bľatislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontróly, Jeséniova l7, Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní pľípustných riadnych opľavných pľostľiedkov
nadobudne právoplatnost', j eho zákonnost' môže byt' pľeskú manásúdom.

ŕrM*Í&
ľiaditeľ

.r!.'l\r t\

Doručuje sa:

Účastníkom konania:
l. Mesto Trnava, Hlavná l,9l7 01 Trnava
2. .A.S.A. Trnava, s.r.o.' Priemyselná 5,917 01 Trnava
3. Ing. Sedláček, .A.S.A., spol. s r.o.' ĎauticM 7gIl89,182 00 Pľaha 8
4. Vion a.s., Továrenská 64,953 0I Zlaté Moravce
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Dotknutým oľgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti
ľozhodnutĺa):
5. okľesný úľad Tľnava, odboľ staľostlivosti o životné pľostľedie, Kolláľova 54318, 9|7 0|

Trnava
6. Regionálny úľad veľejného zdľavotníctva so sídlom Trnave, ľegionálny hygienik,

Limbová 6,917 01 Tľnava
7. okľesné riaditeľstvo HaZZ v Tľnave, Rybníková 9,917 09 Tľnava
8. Inšpektorát práce TÍnava, Jána Bottu 4,9l7 01 Tľnava


