Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

ZVEREJNENIE
údajov a informácií podľa ustanovenia § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“).

a
VÝZVA
 dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
 dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
1.

Žiadosť o zmenu povolenia:
1.1.
Žiadosť zo dňa: 27. 07. 2020
1.2.
Doručená na správny orgán: SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra
1.3.
Doručená dňa: 30. 07. 2020
1.4.
Evidovaná pod číslom: 24672/2020/Rum
1.5.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk: 29. 10. 2020
1.6.
Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:

...............................
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis
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1.7.

Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli
správneho orgánu/obce:

...............................................
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2.

Prevádzkovateľ:
2.1.
Názov: EKOREAL, s.r.o.
2.2.
Adresa: SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
2.3.
IČO: 36 385 433

3.

Prevádzka:
3.1.
Názov: Skládka odpadov – Nána
3.2.
Adresa: 3.3.
Katastrálne územie: Nána
3.4.
Parcelné čísla: 1233/3, 1233/4 registra „C“ – podľa LV č. 3232
3.5.
Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
5.4. Skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú
celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

4.

Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:
4.1.
Číslo: 179/OIPK-033/05-Kč/370220104
4.2.
Zo dňa: 03. 01. 2005
4.3.
Právoplatné dňa: 14. 02. 2005

5.

Informácie pre verejnosť:
5.1.
Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania,
podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu
konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa
možností
na
elektronickú
adresu
martina.rumanovska@sizp.sk,
sizpipknr@sizp.sk
5.2.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné
prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť
podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa
k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j.
do 30. 11. 2020.

6.

Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy
a výpisy):
6.1.
Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného
prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch
v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. (ďalej len „Inšpekcia“)
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6.2.
6.3.

Mesto/Obec: Obec Nána v stanovených stránkových dňoch
Webové sídlo: www.sizp.sk; www.obecnana.sk

7.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
7.1.
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7.2.
Výsledok procesu: záverečné stanovisko
7.3.
Číslo: 7.4.
Zo dňa: 05. 03. 1997
7.5.
Právoplatné dňa: 7.6.
Webové sídlo: -

8.

Súčasťou konania je:
8.1.
v oblasti: ochrany ovzdušia
8.1.1. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie
o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Nána – skládka
odpadov, 2. stavba“
8.2.
v oblasti: povrchových vôd a podzemných vôd
8.2.1. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len “vodný zákon”) – konanie o vydanie povolenia na vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
8.2.2. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydanie
súhlasu na uskutočnenie stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“, na
ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže
ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd
8.3.
v oblasti: odpadov
8.3.1. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 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 o odpadoch“) – konanie o udelenie súhlasu
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
8.3.2. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie
o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov
8.4.
v oblasti: ochrany prírody a krajiny
8.4.1. podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia
na stavbu „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“
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8.5.

v oblasti: stavebného poriadku
8.5.1. podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 62 stavebného zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie
stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“

9.

Zoznam dotknutých orgánov:
9.1. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25,
940 01 Nové Zámky
– štátna vodná správa
9.2. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
9.3. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
9.4. Obec Nána, ochrana ovzdušia, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
9.5. Obec Nána, stavebný úrad, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána
9.6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch,
Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
9.7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
9.8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
9.9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
946 60 Nitra, OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky
9.10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

10.

Zoznam dotknutej verejnosti:
10.1. -

11.

Ústne pojednávanie:
Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. V prípade, ak
účastník konania o nariadenie ústneho podania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie
nemusí nariadiť, ak ustanovenie § 15 ods. 1 neustanovuje inak.

12.

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom:
Základné údaje:
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
EKOREAL, s.r.o.
SNP 19,
965 01 Žiar nad Hronom
Zdôvodnenie žiadosti
Ide o zmenu integrovaného povolenia, ktorá je spracovaná a predložená povoľovaciemu
orgánu v zmysle 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 za účelom :
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- vydania stavebného povolenia stavebného objektu stavby „Nána – skládka odpadov,
2. stavba“, zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním „Skládka odpadov
Nána“;
Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na ŽP „Nána - Skládka odpadov“ a bola schválená Záverečným stanoviskom
príslušného orgánu štátnej správy MŽP SR, Odborom posudzovania vplyvov na ŽP
a medziodvetvových vzťahov zo dňa 05. 03. 1997.
V rámci zmeny integrovaného povolenia sa podľa Zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
v platnom znení sa žiada o konanie :
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na
vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu
vydania povolenia na uskutočnenie stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“
v prevádzke „Skládka odpadov Nána“,
b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
- Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o vydanie
povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
- Podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s ustanovením
§ 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie
stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa
vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,
c) v oblasti odpadov:
- Podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 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
o odpadoch“) – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov,
- Podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 97 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie
súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- Podľa §3 ods. (3) písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s ustanovením §
9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie
vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Nána – skládka odpadov, 2.
stavba“;
e) v oblasti stavebného konania:
- podľa §3 ods. (4) písm. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s §62 stavebného
zákona – konanie o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Nána – skládka
odpadov, 2. stavba“;
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f) schválenie východiskovej správy podľa ustanovenia § 8 zákona o IPKZ, resp.
posúdenie záznamu o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy.
Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou
prevádzkou – nie sú.
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky podľa právoplatného integrovaného povolenia:
Skládka odpadov - Nána
Adresa prevádzky : Nový dvor, 943 60 Nána
Adresa sídla prevádzkovateľa : SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Variabilný symbol : 370220104
Začiatok prevádzkovania: 1999
Predpokladané ukončenie : bez zmeny, predpoklad do konca roku 2040
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac
ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem
skládok inertných odpadov.
Spôsob prevádzkovania : Zneškodňovanie odpadov skládkovaním, Uloženie do zeme
alebo na povrchu zeme (D1).
Projektované kapacity :
Kapacita celkom : 480 000 m3
Ročná kapacita zavážania : cca 10 000 t
Budovaná kapacita 2. stavby : 280 000 m3
Životnosť : cca 35 rokov – do vyčerpania kapacity skládky
Spôsob prevádzkovania : Zneškodňovanie odpadov skládkovaním, Uloženie do zeme
alebo na povrchu zeme (D1).
Lokalita skládky odpadov sa nachádza v k. ú. obce Nána, cca 5,0 km západne od
intravilánu obce Nána. Katastrálnym územím prechádza vo juho - severnom smere
dopravná komunikácia spájajúca mesto Štúrovo a Želiezovce. Na túto cestu je napojená
prístupová asfaltová cesta, ktorá vedie až do areálu skládky.
Skládka je v oplotenom areáli, vybudované skládkovacie plochy sú vybudované
v rovinatej časti územia a postupne sa skládka rozširovala smerom z východnej do
západnej časti, od vstupu do areálu. Územie v okolí skládky odpadov je z časti
poľnohospodársky využívané a časť tvorí bývalý hospodársky dvor.
Záber katastrálnych území vrátane parcelných čísel:
Katastrálne územie: Nána
Umiestnenie stavby a vzťah k okolitým pozemkom je rovnaké ako v právoplatnom
územnom rozhodnutí stavby.
Stavba sa nachádza v celom rozsahu na pozemkoch schválených v územnom konaní:
Parcela č. 1233/3 - ostatná plocha 39 512 m2
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Parcela č. 1233/4 (časť) – zastavaná plocha a nádvoria 22 220 m2 (jestvujúca skládka)
Parcelné čísla susedných pozemkov:
Parcela č. 1279, 1280 registra „C“ (LV č. 3331) – Cappella, Námestie sv. Mikuláša 2,
917 01 Trnava
Parcela č. 1811, 1812 registra „E“ (LV č. 4474) – SR v správe SPF
Parcela č. 1260 registra „C“ (LV č. 3081) – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,
817 15 Bratislava
Parcela č. 1233/1, 1233/7, 1233/9 registra „C“ (LV č. 3232) – Obec Nána
Parcelné čísla susedných stavieb:
Parcela č. 1269, 1264, 1263 registra „C“ (LV č. 3081) – SR v správe SPF
Stručný opis povoľovanej stavby.
Etapovitosť výstavby - realizácia rozširovania jestvujúcej skládky odpadov „Nána Skládka odpadov“ sa vykonáva postupne v niekoľkých etapách. Predmetom predkladanej
PD rozšírenia skládky je vybudovanie 2. stavby a súvisiacich objektov pre napojenie na
jestvujúci stav, potrebných pre prevádzku skládky.
Z dôvodov náročnosti podmienok výstavby skládky so zohľadnením pomerov výstavby
a potrieb investora a vzhľadom na aktuálne podmienky v oblasti odpadového
hospodárstva predpokladáme možnosť postupného budovanie „2. stavby rozšírenia“
s rozdelením realizácie výstavby na 3 etapy – 3., 4. a 5. etapu s možnosťou rozčlenenia
3. etapy na dve časti, s tým, že 3. etapu - 1. časť bude možné samostatne odovzdať do
prevádzky a v plnom rozsahu prevádzkovať v súlade s podmienkami pre organizovanú
prevádzku skládky nie nebezpečných odpadov.
Objektová zostava stavby :
Navrhovaná objektová skladba -stavebné objekty :
SO – 01
Príprava územia
SO – 02
Skládkovacie priestory
SO – 03
Drenáž
SO – 05
Postrekový systém
SO – 06
Odplynenie
SO – 12
Vnútroareálové cesty a spevnené plochy
SO – 13
Oplotenie
SO – 16
Elektročasť
SO – 18
Preložka vodovodu
SO – 30
Rekultivácia
Geologické pomery predmetnej lokality nezabezpečujú prirodzenú geologickú tesniacu
bariéru pre zriadenie skládky odpadov, na základe čoho je technické riešenie
konštrukcie dna navrhnuté s kombinovaným tesnením - minerálne tesnenie hr. 0,5 m
- (realizovaného v dvoch vrstvách po 250 mm a s požadovaným koeficientom filtrácie
kfmax  1. 10-9 m . s-1) a tesniacou fóliou PEHD hrúbky 1,5 mm. Celistvosť
a neporušenosť fóliového tesnenia skládky bude kontrolované geoelektrickým
monitorovacím systémom s požadovanou životnosťou min. 10 rokov.
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Ochranná vrstva bude z geotextílie príslušných technických parametrov a plošný drén
z drenážneho štrku φ 16 – 32 mm, hrúbky 0,5 m po celej ploche skládky.
Konštrukcia skládkovacích plôch je navrhnutá nasledovne:
upravené a zhutnené podložie skládky,
minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) kf ≤ 1.10-9 m.s-1
fóliové tesnenie PEHD hr. 1,5 mm, hladká so zabudovaným monitorovacím
systémom fólie
ochranná vrstva – geotextília 800 g.m-2
drenážna vrstva - dno : štrk frakcie 16-32mm, hrúbky 500mm.
Priestor navrhovanej časti rozšírenia skládky odpadov sa zemnými prácami upraví do tvaru
vhodného pre vybudovanie konštrukcie dna a svahov skládky tak, aby boli zabezpečené
všetky požiadavky výstavby bezpečnej a organizovanej skládky odpadov.
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