
 
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko Nitra  
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Č. 8854-39131/2022/Rum/370220104/Z8-SP                            Nitra  24. 11. 2022 

 

  

  

 

 

 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny 

stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného 

vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, 

IČO: 36 385 433 zo dňa 26. 07. 2022, Inšpekcii doručenej dňa 28. 07. 2022 a doplnenej dňa 

19. 09. 2022, vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke 

z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka 

odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov,       

2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“  (ďalej len „stavba“) a  konaní vykonaných podľa § 3    

ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4., § 

3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, 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“)  

 

 

m e n í    a    d o p ĺ ň a    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n i e 

 

 

vydané rozhodnutím č. 179/OIPK-033/05-Kč/370220104 zo dňa 03. 01. 2005, zmeneného 

a doplneného rozhodnutiami: 

• č. 5847-24968/37/2008/Koč/370220104/Z1 zo dňa 28. 07. 2008 

• č. 3655-19292/2016/Sza/370220104/Z3 zo dňa 17. 06. 2016 
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• č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa 12. 02. 2021 

• č. 521-2852/2022/Rum/370220104/Z6 zo dňa 02. 02. 2022 

• č. 7796-29735/2022/Rum/370220104/Z7 zo dňa 26. 08. 2022 

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:    

 

 

„Skládka odpadov - Nána“ 

(ďalej len „prevádzka“), 

 

 

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod 

bodom:  

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. 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:  EKOREAL, s.r.o. 

Sídlo:    Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:    36 385 433 

 

nasledovne: 

 

 

1. Vo výrokovej časti povolenia sa za odsek l) vkladajú nové odseky m) až q) v znení: 

 

„ m) v oblasti ochrany ovzdušia: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a)  bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o ovzduší“) – Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení 

stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na 

uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej 

dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 

Rekultivácia“ v prevádzke „Skládka odpadov – Nána“, 

 

n) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) 

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“) – Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie 

zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, 

na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže 

ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, 

 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného 

zákona – Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru zmeny stavby „Nána – 
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skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – 

skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ z hľadiska ochrany 

vodných pomerov, 

 

o) 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 o odpadoch“) – Inšpekcia udeľuje 

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (v súvislosti 

s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov), 

 

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

bod 1. zákona o odpadoch – Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (Prevádzkový 

poriadok vypracoval Mgr. Jaroslav Kazík v termíne júl 2022, v súvislosti 

s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov), 

 

p) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c)  zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – Inšpekcia vydáva súhlasné 

vyjadrenie k vydaniu zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred 

jej dokončením na realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO 

– 30 Rekultivácia“,  

 

q) v oblasti stavebného poriadku: 

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – vydáva 

povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ 

pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO 

– 30 Rekultivácia“ (projektovú dokumentáciu arch. č. 34-DSP-2022  v termíne 

marec 2022  vypracoval  Ing. Bohuslav Katrenčík, ASI, reg. č. 3705*Z*A2, 

DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava) v súvislosti s navýšením 

kapacity telesa 2. stavby skládky odpadov a tým súvisiacou úpravou tvaru zavážania 

skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov 

 

 v rozsahu: 

 stavebného objektu: 

 SO-30  Rekultivácia 

  

  prevádzkových súborov: 

Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované. 

  

  Umiestnenie stavby: 

  katastrálne územie:  Nána 

 parcelné čísla: 1233/3, 1233/4 (register „C“) – podľa LV č. 3232 

účel stavby: inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné 

inžinierske stavby inak neuvedené 

  charakter stavby: trvalá. 
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Prevádzkovateľ (stavebník) má k pozemkom nájomný vzťah s Obcou Nána, na 

základe zmluvy zo dňa 08. 01. 1999 o nájme územia a nehnuteľnosti lokality Nový 

dvor k.ú. Nána, v rozsahu určenom na výstavbu skládky podľa územného 

rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, odbor životného prostredia, č.j.: 03-

99/98 K zo dňa 24. 08. 1998. 

 

Predmetom  zmeny stavby pred jej dokončením je úprava tvaru zavážania 

skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov v súvislosti s navýšením kapacity 

skládky odpadov 2. stavby z pôvodných 280 000 m3 na novú kapacitu 2. stavby 

444 500 m3 v rozsahu: 

- 2. stavba 3. etapa 116 090 m3 

- 2. stavba 4. etapa 114 850 m3 

- 2. stavba 5. etapa 213 560 m3 

 

Celková kapacita skládky (1. stavba 200 000 m3 a 2. stavba 444 500 m3) tak bude 

dosahovať 644 500 m3. 

Povolená kapacita 1. stavby skládky o objeme 200 000 m3 sa nemení. Záber územia 

pre rozšírenie 2. stavby skládky odpadov o výmere 48 060 m2 sa nezmení.  

 

- Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky 139,50 m n.m. 

- Maximálna navrhovaná kóta skládky po uzavretí a rekultivácii 141,00 m n.m. 

 

Územné   rozhodnutie  o umiestnení stavby „Skládka odpadov – Nána“ č.j.: 03-99/98 

K zo dňa 24. 08. 1998 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 09. 1998 bolo 

vydané príslušným stavebným úradom, Okresným úradom Nové Zámky, odbor 

životného prostredia.   

 

Obec Nána vydala záväzné stanovisko listom č.j.: 98-02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 

podľa § 140b zákona  č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v súlade  s § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorými súhlasí s vydaním stavebného 

povolenia na stavbu „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ 

a s predloženou projektovou dokumentáciou. Zároveň vydala listom č.j.: 99/02/22 Kr 

zo dňa 26. 08. 2022 stanovisko podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona 

o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

Obec Nána vydala súhlasné záväzné stanovisko listom zo dňa 18. 05. 2022 podľa § 4 

ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov k navrhovanej zmene stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej 

dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 

Rekultivácia“ a k predloženej projektovej dokumentácii. 

 

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 

10. 09. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka 

odpadov, 2. stavba“, ktorá predstavuje navýšenie kapacitných údajov 2. stavby, sa 

nebude posudzovať podľa tohto zákona.“ 
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2. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky sa 

ruší text v znení: 

 

„Takto vytvorený skládkovací priestor má kapacitu 113 000 m3, celková kapacita 

skládky po dobudovaní všetkých etáp bude je 600 000 m3. Kapacita povolenej časti 

skládky 1. stavba, 1. etapa – 2. časť je 87 000 m3. V roku 2022 sa v rámci rozšírenia 

nových skládkovacích plôch 2. stavby vybudovali priestory v rozsahu 3. etapy – 1. a 2. 

časti skládky odpadov s kapacitou 3. etapa – 1. časť 29 820 m3 a 3. etapa – 2. časť 

48 440 m3.“ 

 

a nahrádza sa textom v znení: 

 

„Takto vytvorený skládkovací priestor má kapacitu 113 000 m3. V roku 2002 bola 

stavebne povolená a v roku 2003 do užívania uvedená časť skládky 1. stavby, 1. etapy – 

2. časti o kapacite 87 000 m3. Kapacita povolenej 1. stavby skládky odpadov 

predstavuje objem 200 000 m3. V roku 2022 sa v rámci rozšírenia nových 

skládkovacích plôch 2. stavby vybudovali priestory v rozsahu 3. etapy – 1. a 2. časti 

skládky odpadov. Zmenou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavby“ pred jej 

dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 

Rekultivácia“ sa povolila úprava tvaru zavážania skládkového telesa 2. stavby skládky 

odpadov v súvislosti s navýšením kapacity skládky odpadov 2. stavby z pôvodných 

280 000 m3 na novú kapacitu 2. stavby 444 500 m3 v rozsahu: 

- 2. stavba 3. etapa 116 090 m3 

- 2. stavba 4. etapa 114 850 m3 

- 2. stavba 5. etapa 213 560 m3 

Celková kapacita skládky (1. stavba 200 000 m3 a 2. stavba 444 500 m3) tak predstavuje 

644 500 m3. Povolená kapacita 1. stavby skládky o objeme 200 000 m3 sa nemení. 

Záber územia pre rozšírenie 2. stavby skládky odpadov o výmere 48 060 m2 sa 

nemení.“ 

 

3. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky, 

Kapacitné údaje skládky sa ruší text v znení: 

 

„KAPACITA SKLÁDKY CELKOM:   480 000 m3 

KAPACITA 1. STAVBY celkom:   200 000 m3 

- z toho 1. etapa – 1. časť       63 000 m3  

- z toho 2. etapa (zrekultivovaná)     50 000 m3 

- z toho 1. etapa – 2. časť       87 000 m3 

KAPACITA 2. STAVBY celkom:   280 000 m3 

- z toho 3. etapa celkom      78 000 m3 

- z toho 3. etapa – 1. časť      29 820 m3 

- z toho 3. etapa – 2. časť      48 440 m3 

- z toho 4. etapa        72 030 m3 

- z toho 5. etapa      129 710 m3“ 
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a nahrádza sa textom v znení: 

 

„KAPACITA SKLÁDKY CELKOM:  644 500 m3 

KAPACITA 1. STAVBY celkom:   200 000 m3 

- z toho 1. etapa – 1. časť       63 000 m3  

- z toho 2. etapa (zrekultivovaná)     50 000 m3 

- z toho 1. etapa – 2. časť       87 000 m3 

KAPACITA 2. STAVBY celkom:   444 500 m3 

- z toho 3. etapa celkom    116 090 m3 

- z toho 4. etapa  (nevybudovaná)   114 850 m3 

- z toho 5. etapa  (nevybudovaná)   213 560 m3“ 

 

4. V povolení v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa za posledný 

odsek s poslednou vetou v znení: 

 

„Priesakové kvapaliny sa budú používať na polievanie povrchu skládky - vytýčenej 

otvorenej pracovnej plochy, prípadné prebytky sa budú odvážať na ČOV.“ 

 

vkladá nový text v znení: 

 

„Úprava povrchu skládky 

Jestvujúci odpad 1. stavby skládky a ďalší dovážaný odpad v rámci riešenej 2. stavby sa 

budú postupne upravovať do výsledného tvaru skládkového telesa, ktoré bude spoločné 

pre obidve navrhované stavby (1. až 5. etapa) a vzhľadom k nadväzovaniu zavážania 

jednotlivých etáp skládky na seba sa predpokladá realizovať uzatvorenie a rekultiváciu 

jednotlivých etáp skládky postupne po etapách.  

 

Zo strany obvodovej hrádze bude povrch odpadu všetkých etáp tvarovaný v sklone 

1:2,5, zo strany deliacich hrádzí medzi jednotlivými etapami, resp. deliacej hrádzky 

časti etapy bude povrch odpadu tvarovaný v sklonoch 1:1. Vo výškovej úrovni cca 8,0 

m nad korunou obvodovej hrádze je navrhnutá lavička so šírkou 5,0 m. 

 

Maximálna výška uloženia odpadu je 139,50 m n.m., pričom celková hrúbka 

uzatváracích a rekultivačných vrstiev je 1,5 m. To znamená, že maximálna výška 

telesa skládky, po uzatvorení a rekultivácii bude 141,00 m n.m.  

 

Skládkové teleso sa postupne bude zavážať povolenými druhmi odpadov do úrovne 

predpísanej projektom a následne sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdmi 

hutniaceho valca resp. kompaktora – požadovaná miera zhutnenia povrchu by mala 

zodpovedať zhutneniu zemín na cca PS 95 % (minimálne). Povrch skládkového telesa 

musí byť celistvý, bez predmetov vyčnievajúcich z povrchu, zarovnaný do predpísaného 

tvaru, bez jám, vyvýšenín a bez väčších ostrých predmetov tak, aby bolo možné uložiť 

vrstvy uzavretia skládky. V prípade výskytu nevyhovujúcich častíc a kusového odpadu 

je potrebné tieto z povrchu telesa skládky odstrániť a až potom povrch telesa skládky 

zarovnať a zhutniť. Úprava odpadu sa vykoná tak, aby po obvode skládkového telesa 

bola odhalená drenážna vrstva štrku pre možnosť napojenia odplyňovacej vrstvy; fólia s 

ochrannou geotextíliou, aby bolo možné napojiť tesniacu vrstvu uzatváracej 
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konštrukcie. Odpad v potrebnom rozsahu musí byť z drenážnej vrstvy premiestnený do 

skládkového telesa.  

 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky  

Skladba vrstiev pre uzatvorenie a rekultiváciu telesa skládky vychádza z aktuálne 

platných predpisov pre zatriedenie skládky: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný v zmysle Vyhlášky č. 382/2018.  

Pred realizáciou uzatváracích a rekultivačných vrstiev sa odstráni časť drenážneho štrku 

z koruny obvodovej hrádze skládky po úroveň ukotvenia tesniacej fólie v podloží 

skládky odpadov a ochrannej geotextílie skládky a na upravený a zhutnený povrch 

skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie skládky odpadov 

v nižšie uvedenej skladbe, ktorá je v súlade s horeuvedenou Vyhláškou MŽP SR č. 

382/2018 Z.z.:  

 

Konštrukcia (skladba vrstiev uzatvorenia a rekultivácie):  

• upravený zhutnený povrch telesa odpadu, 

• odplyňovacia vrstva – geokompozit, 

• uzatváracia tesniaca vrstva – minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) kfmax 

≤ 1.10-9 m.s-1, 

• umelá drenážna vrstva - drenážny geokompozit,  

• rekultivačná vrstva zeminy hrúbky 1000 mm,  

• vegetačný kryt – zatrávnenie.  

Celková hrúbka rekultivačných vrstiev je 1,5 m. Nakoľko hrúbka jednotlivých 

geokompozitov sa počíta rádovo v mm, je možné hrúbku konštrukcie uzatvorenia a 

rekultivácie skládky definovať rozmerom 1,5 m.  

 

Popis jednotlivých konštrukčných vrstiev:  

Odplyňovacia vrstva  

Na vyrovnaný a zhutnený povrch skládkového telesa sa uloží vrstva geokompozitu, 

ktorá odvádza skládkový plyn k odplyňovacím sondám, zároveň odvedie prípadné 

priesakové kvapaliny z telesa skládky do drenážnej štrkovej vrstvy v podloží 

skládkového telesa. Požiadavkou na drenáž je minimálna priepustnosť charakterizovaná 

koeficientom filtrácie kfmin= 1.10-3 m.s-1 . Skladba vrstiev geokompozitu pozostáva z 

rôznych kombinácií nasledovných vrstiev: filtračná geotextília, drenážne jadro alebo 

perforované rúrky a ochranná geotextília. 

Minerálne tesnenie  

Bude budované v dvoch vrstvách hr. 0,25 m po zhutnení (celkom hr. 0,5 m) s 

koeficientom filtrácie max. kfmax  1.10-9 m.s-1 . Pre zabezpečenie požadovaných 

parametrov tesnenia musia zabudované zeminy dosahovať nasledovné hodnoty:  

- prirodzená vlhkosť zeminy pri hutnení môže byť v rozmedzí – 2,0 % až + 5,0 % ako 

optimálna, 

- pre zeminy na min. tesnenie je potrebné stanoviť optimálnu vlhkosť,   

- maximálna veľkosť ojedinelých zŕn nepresiahne 100 mm,  

- miera zhutnenia podľa Proctor Standard musí byť najmenej 96 %,  

- obsah organických látok môže byť maximálne 5 %.  

Drenážna vrstva (plošná drenáž)  

Na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je 

navrhnutá drenážna vrstva, ktorá zabraňuje tiež vytváraniu hydraulických gradientov na 
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tesnenie. Drenážna vrstva je navrhnutá v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva v 

súlade s požiadavkami §5 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.  

Zhotovená drenážna vrstva bude po obvode skládky – v päte zrekultivovaného svahu, 

nad korunou obvodovej hrádze vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, s presahom 

minimálne 100 mm, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa 

skládky. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez 

rekultivačnú zeminu z povrchu skládkového telesa a následné usmernenie odtoku 

priesakov zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa.  

Umelá drenážna vrstva je navrhnutá z drenážneho prvku, kde medzi dvomi vrstvami 

netkanej geotextílie sa nachádza drenážne jadro alebo trubková drenáž.  

Rekultivačná vrstva  

Podľa navrhnutého vzorového priečneho rezu rekultivácie sa na umelú drenážnu vrstvu 

navozí rekultivačná zemina - vrstva hrúbky 1000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu 

následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Zeminy použité na rekultiváciu 

musia zabezpečiť aj dostatočnú stabilitu povrchu skládky a udržanie vlahy pre 

vegetáciu. Vhodné sú najmä podorničné vrstvy s dostatočným podielom organických 

prímesí charakteru hliny, organické piesčité hliny a hliny s prímesou štrkov a pieskov. 

Zeminy pre rekultivačnú vrstvu je nutné posúdiť z hľadiska vhodnosti pre daný účel. 

Postup zhotovenia je od obvodových hrádzí „zdola nahor“ na svahy skládkového telesa. 

Opačný smer realizácie - zhora nadol môže poškodiť zhotovené vrstvy uzatvorenia a je 

z viacerých dôvodov nevhodný a zakázaný. 

Vegetačný kryt  

Upravený povrch skládky sa navrhuje osiať zmesou trávového semena. Plochy musia 

byť pred osiatím technicky upravené, resp. prihnojené podľa výsledkov 

agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy.  

Navrhnutý je typ osiatia pre parkovú rekultiváciu v zmysle STN 83 8104, napr. zloženie 

pre „krajinársky trávnik“:  

- Festuca rubra rubra  25 %  

- Poa pratensis   15 %  

- Agrostis tennis  10 % 

- Festuca ovina  35 %  

- Festuca rubra sp fallax 15 %  

Zloženie trávnej zmesi odporúčame upraviť pre miestne podmienky, podľa dostupnosti 

jednotlivých druhov tráv. Trávnik je potrebné udržiavať a kosiť minimálne 1x ročne tak, 

aby sa zabránilo vzniku porastu vyššej zelene. Vzhľadom na konštrukciu uzavretia 

skládky je kosenie možné prvé dva roky ručne. Po vytvorení spevneného povrchu 

prerasteného koreňmi trávnika, je možné kosenie zabezpečiť malotraktorom, resp. 

ľahkou mechanizáciou pre kosenie trávnikov.  

Upravený a uzatvorený povrch skládky sa neodporúča osadiť vyššou zeleňou, 

vzhľadom na možné prerastanie koreňov cez konštrukčné vrstvy uzatvorenia skládky a 

pri následnom odumretí vytváranie preferovaných tras pre nežiaduci priesak zo 

zrážkových vôd do odpadu. 

 

Vnútroareálové cesty a spevnené plochy 

Pre umožnenie prístupu vozidiel privážajúcich odpad k jednotlivým výškovým 

úrovniam pri zavážaní riešenej 2. stavby (3. až 5.etapa) je vybudovaná spevnená 

komunikácia. 
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Vozovka komunikácie je realizovaná z cestných panelov, pričom v miestach lomov 

trasy a pri napojení na jestvujúcu komunikáciu je priestor medzi panelmi dobetónovaný 

cestným betónom. Použitý je cestný betón podľa STN 73 1623 označený ako CB III.  

Navrhnuté zloženie konštrukčných vrstiev komunikácie je nasledovné:  

• tkaná textília, 60/60 kN/m,  

• zemina vhodná do cestných násypov (štrkodrva fr. 2 - 22 mm, ) hr. 600 mm, 

• tkaná textília, 60/60 kN/m, 

• drvený kameň fr. 32 – 63 mm, hr. 200 mm, 

• zavalcovať štrkodrvu fr. 2 – 22 mm, hr. 100 mm, 

• pieskový podsyp hr. 50 mm, 

• cestný panel KZD 1-300/200, hr. 150 mm , resp. IZD 300/200/20). 

 

Prístupová komunikácia od obvodovej hrádze na povrch telesa skládky sa zhotoví 

etapovite v uzatvorení a rekultivácií 1.etapy a 3.etapy tak, aby bol zabezpečený prístup 

po vykonaní uzatvorenia 1.etapy a 3.etapy do priestoru výhľadovej 4.etapy a 5.etapy.  

 

Realizácia úprav odplynenia skládky  

Zabezpečenie odvetrania skládkových plynov a pozorovania ich tvorby v skládkovom 

telese je riešené vybudovaním odplyňovacích šácht. Šachty sú navrhnuté za 

predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu s priemerom cca 35 – 

40 m. Návrh odplynenia je podrobne riešený v rámci objektu SO-06 Odplynenie, kde je 

popísaný aj spôsob úpravy zhlavia jednotlivých odplyňovacích šácht, ktorý bude časovo 

riešený až pri realizácii objektu SO-30 Rekultivácia.“ 

 

5. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody 

a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 

v prevádzke, všeobecné podmienky sa ruší text podmienky 1.14.7. a nahrádza sa 

textom v znení: 

 

„ 1.14.7. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou 

D1 a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov udelený s účinnosťou od 01.11.2021 je bez časového obmedzenia. 

V prípade ukončenia platnosti predmetných súhlasov povolených na obdobie 5 

rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým boli udelené alebo  

zmeny skutočností v prevádzkovaní, požiada prevádzkovateľ Inšpekciu 

o udelenie nových súhlasov.“ 

 

6. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody 

a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 

v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), vstupné médiá, energia, 

výrobky sa ruší text podmienky 1.21.1. a nahrádza sa textom v znení: 

 

„1.21.2. Na skládke odpadov sa povoľuje zneškodňovanie odpadu skládkovaním do 

zaplnenia 2. stavby 3. etapy s kapacitou 116 090 m3.“  

 

7. V povolení v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody 

a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 
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v prevádzke, všeobecné podmienky, Podmienky pre uskutočnenie, zmenu, užívanie 

a odstránenie stavieb sa za odsek A) vkladá nový odsek B) v znení: 

 

„B) Na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej 

dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 

Rekultivácia“ sa určujú tieto záväzné podmienky: 

I. Všeobecné: 

1. Stavebníkom stavby bude EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, 

IČO: 36 385 433. 

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

(spracovateľ:  DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, 

v termíne: marec/2022, archívne číslo 34-DSP-2022). 

3. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný                    

vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby 

Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží 

doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.  

4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí 

písomne alebo elektronicky na adresu (email: martina.rumanovska@sizp.sk 

alebo sizpipknr@sizp.sk. 

5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie     

a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.  

6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť 

počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

7. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

8. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve 

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác 

a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum 

stavebného povolenia. 

9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky 

na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

10. Stavebník môže  na  výstavbu  použiť  v súlade s ustanovením § 43f stavebného 

zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné 

na použitie v stavbách na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po 

dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 

zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

11. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí stavebník priebežnú 

fotodokumentáciu. 

12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu 

výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo 

právne vzťahy. 

13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych 

predpisov. 

14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu. 

15. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania 

s odpadom vzniknutým počas výstavby. 
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16. Každú výstavbovú fázu stavby (etapa, kazeta, etáž) stavebného objektu SO-30 

Rekultivácia ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.  

 

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých 

orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií: 

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie (rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej 

činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“ č. 10362/2021-11.1.1/mo zo 

dňa 10. 09. 2021): 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti 

určujú podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:  

17. Pravidelne zbierať úlety odpadu. 

18. Počas výstavby aj prevádzky zmeny navrhovanej činnosti používať iba 

mechanizmy v dobrom technickom stave. 

19. Minimálne vstupovať do lesných porastov a nepoškodzovať ich. 

20. Neznečisťovať lesný pozemok odpadmi. 

21. Nevykonávať činnosti, pri ktorých hrozí riziko požiaru v lesných porastoch. 

 

 Cappella, nábožná fundácia, vyjadrenie č. 9866/2020 zo dňa 06. 11. 2020 

S umiestnením stavby v k.ú. Nána na pozemkoch – parcelách CKN č. 1233/3 

a č. 1233/4 na LV č. 3232 nemá námietky, požaduje však, aby povoľujúci 

orgán zaviazal prevádzkovateľa k dodržiavaniu všetkých technických noriem 

a právnych predpisov platných pre uskutočnenie takéhoto druhu stavby 

a k splneniu nasledovných podmienok: 

22. Keďže susediace pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve sú v nájme nájomcu – 

Roľnícke družstvo „Hangáš“, so sídlom 943 41 Nová Vieska, IČO: 31 435 505, 

ktorý ich využíva na poľnohospodársku výrobu, je nevyhnutné aby: 

- bol nájomca vopred o čase realizácie stavby informovaný, 

- bol zásah do susediacich pozemkov počas realizácie stavby čo 

najmenší, a to z hľadiska časového aj priestorového, 

- boli susediace pozemky po realizácii stavby bezpodmienečne uvedené 

do pôvodného stavu, 

- v prípade, ak by v dôsledku realizácie stavby došlo k vzniku akejkoľvek 

škody nám ako vlastníkovi, nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe, 

bola táto škoda v celom rozsahu poškodenej osobe nahradená. 

 

III. Ďalšie podmienky: 

23.  Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno 

užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníka konania: 

Cappella, nábožná fundácia, Námestie sv. Mikuláša 2, 917 01 Trnava 1 zaslala vyjadrenie 

listom č. 7712/2022 zo dňa 26. 09. 2022 v znení: 
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Voči predmetnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a vydaniu stavebného povolenia 

na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením nemáme námietky, dovoľujeme si však 

požiadať, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy 

a špeciálny stavebný úrad po posúdení veci pri vydaní stavebného povolenia zaviazal 

prevádzkovateľa k dodržaniu všetkých technických noriem a právnych predpisov platných pre 

uskutočnenie zmeny takého druhu stavby a k splneniu nasledovných podmienok: 

Keďže susediace pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve, sú v nájme nájomcu – Roľnícke 

družstvo „Hangáš“, so sídlom 943 41 Nová Vieska, IČO: 31 435 505, ktorý ich užíva na 

poľnohospodársku výrobu, je nevyhnutné aby: 

- bol nájomca vopred o čase realizácie zmeny stavby informovaný, 

- bol zásah do susediacich pozemkov počas realizácie zmeny stavby čo najmenší, a to 

z hľadiska časového aj priestorového, 

- boli susediace pozemky po realizácii zmeny stavby bezpodmienečne uvedené do 

pôvodného stavu, 

- v prípade, ak by v dôsledku realizácie zmeny stavby došlo k vzniku akejkoľvek škody 

nám ako vlastníkovi, nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe, bola táto škoda 

v celom rozsahu poškodenej osobe nahradená. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do integrovaného povolenia v časti 

podmienok pre uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie stavieb II.1.B)II.22. 

 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 179/OIPK-033/05-Kč/370220104 zo dňa 03. 01. 2005 v znení neskorších 

zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov – Nána“ a ostatné jeho podmienky    

z o s t á v a j ú    n e z m e n e n é. 

 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 
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 o IPKZ 

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti 

prevádzkovateľa EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 943 46 Košice, IČO: 36 385 433 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 26. 07. 2022, Inšpekcii doručenej dňa 28. 07. 2022 

a doplnenej dňa 19. 09. 2022 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 

1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a bod 4., § 3 ods. 3 písm. g) a 

§ 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona 

o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre 

prevádzku „Skládka odpadov – Nána“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu 

vydania stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov,       

2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO 

– 30 Rekultivácia“. 
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 Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje 

podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položka 171a 

Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha 

spoplatneniu podľa tohto zákona. 

 

 Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní 

predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že podanie nie je úplné, neobsahuje všetky 

potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto vyzvala prevádzkovateľa listom  č. 8854-

30036/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo  dňa  26. 08. 2022 o doplnenie podania v lehote do    

2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podania a rozhodnutím       

č. 8854-30038/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 26. 08. 2022 konanie prerušila. 

Prevádzkovateľ v stanovenej lehote podanie doplnil dňa 19. 09. 2022. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

spracovanou v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ predložil Inšpekcii 

žiadosť o povolenie stavby v zmysle ustanovení stavebného zákona; stručné zhrnutie údajov 

žiadosti; výpis z obchodného registra; doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, 

na ktorých je stavba umiestnená; zmluvu o nájme nehnuteľnosti; kópiu z katastrálnej mapy; 

situáciu s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie; projektovú dokumentáciu 

stavby pre stavebné povolenie; rozhodnutie o umiestnení stavby; rozhodnutie vydané v 

zisťovacom konaní vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 

odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie; vyhodnotenie plnenia podmienok 

vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania; prevádzkový poriadok zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov; čestné prehlásenie, poverenie a splnomocnenie prevádzkovateľa 

a ďalšie potrebné doklady a písomnosti. 

 

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvoria rozhodnutia, stanoviská 

a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: obce Nána ako stavebného úradu, obecného 

úradu a orgánu ochrany ovzdušia, Okresného úradu Nové Zámky – odbor starostlivosti 

o životné prostredie – štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna 

správa odpadového hospodárstva, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Nových Zámkoch, zaujaté ešte pred začatím konania v predmetnej veci.  

 

Podmienky dotknutých orgánov a organizácií: 

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

(rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka 

odpadov, 2. stavba“ č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 10. 09. 2021): 

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre 

realizáciu zmeny navrhovanej činnosti určujú podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie 

vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov: 

1. pravidelne zbierať úlety odpadu, 

2. počas výstavby aj prevádzky zmeny navrhovanej činnosti používať iba mechanizmy 

v dobrom technickom stave, 

3. minimálne vstupovať do lesných porastov a nepoškodzovať ich, 

4. neznečisťovať lesný pozemok odpadmi, 
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5. nevykonávať činnosti, pri ktorých hrozí riziko požiaru v lesných porastoch.  

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do integrovaného povolenia v časti 

II.1.B)II.17.-21. podmienok na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. 

stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 

Rekultivácia“. 

 

  V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou nie sú 

uvedené žiadne pripomienky ani námietky. Všetky vyjadrenia sú uložené v spisovom 

materiáli spolu s ďalšími dokladmi a písomnosťami potrebnými k vydaniu rozhodnutia. 

 

 Územné   rozhodnutie  o umiestnení stavby „Skládka odpadov – Nána“ č.j.: 03-99/98 K 

zo dňa 24. 08. 1998 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 23. 09. 1998 bolo vydané 

príslušným stavebným úradom, Okresným úradom Nové Zámky, odbor životného prostredia.   

 

 Obec Nána vydala záväzné stanovisko listom č.j.: 98-02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 

podľa § 140b zákona  č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade  

s § 120 ods. 2 stavebného zákona, ktorými súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu 

„Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ a s predloženou projektovou 

dokumentáciou. Zároveň vydala listom č.j.: 99/02/22 Kr zo dňa 26. 08. 2022 stanovisko podľa 

§ 39a ods. 1 stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 

 Obec Nána vydala súhlasné záväzné stanovisko listom zo dňa 18. 05. 2022 podľa § 4 

ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

k navrhovanej zmene stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ a k predloženej 

projektovej dokumentácii. 

 

 Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo 

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 10362/2021-11.1.1/mo zo dňa 10. 09. 2021, 

v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“, 

ktorá predstavuje navýšenie kapacitných údajov 2. stavby, sa nebude posudzovať podľa tohto 

zákona. 

 

 Doplnenie podania obsahovalo všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, 

a preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8854-

32232/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 21. 09. 2022 prevádzkovateľa, účastníkov 

konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného 

povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok odo dňa 

doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia zároveň listom č. 8854-32539/2022/Rum/ 

370220104/Z8-SP zo dňa 21. 09. 2022 požiadala Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie. 
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Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia 

ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje            

na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho 

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

 Taktiež Inšpekcia v upovedomení uviedla, že účastník konania môže v určenej lehote 

alebo v predĺženej lehote požiadať o vykonanie ústneho pojednávania a ak žiadny 

z účastníkov konania o vykonanie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 

ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od ústneho pojednávania, ak nedôjde k rozporom 

medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať 

proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny 

z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadal, Inšpekcia upustila od ústneho 

pojednávania. 

 

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ: 

- vydanie povolenia pre nové prevádzky, 

- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu, 

- vydanie  alebo zmenu  povolenia pre  prevádzky,  pri ktorých sa navrhuje uplatňovať  

§ 22 ods. 6 zákona o IPKZ, 

- zmenu  povolenia  alebo  podmienok  povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 

písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

 Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od: 

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem: 

- náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. l) až q) 

- prílohy žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), c), f) a g) zákona o IPKZ 

- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme 

integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní 

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa 

§ 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, 

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy 

dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej 

verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 

najmenej 30 dní  podľa § 11 ods. 5  písm. d) zákona o IPKZ, 

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom 

webovom sídle  a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom 

podľa § 11 ods. 5  písm. e) zákona o IPKZ, 

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadal 

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:  
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Cappella, nábožná fundácia, Námestie sv. Mikuláša 2, 917 01 Trnava 1 zaslala vyjadrenie 

listom č. 7712/2022 zo dňa 26. 09. 2022 v znení: 

Voči predmetnej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a vydaniu stavebného povolenia 

na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením nemáme námietky, dovoľujeme si však 

požiadať, aby Slovenská inšpekcia životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy 

a špeciálny stavebný úrad po posúdení veci pri vydaní stavebného povolenia zaviazal 

prevádzkovateľa k dodržaniu všetkých technických noriem a právnych predpisov platných pre 

uskutočnenie zmeny takého druhu stavby a k splneniu nasledovných podmienok: 

Keďže susediace pozemky, ktoré sú v našom vlastníctve, sú v nájme nájomcu – Roľnícke 

družstvo „Hangáš“, so sídlom 943 41 Nová Vieska, IČO: 31 435 505, ktorý ich užíva na 

poľnohospodársku výrobu, je nevyhnutné aby: 

- bol nájomca vopred o čase realizácie zmeny stavby informovaný, 

- bol zásah do susediacich pozemkov počas realizácie zmeny stavby čo najmenší, a to 

z hľadiska časového aj priestorového, 

- boli susediace pozemky po realizácii zmeny stavby bezpodmienečne uvedené do 

pôvodného stavu, 

- v prípade, ak by v dôsledku realizácie zmeny stavby došlo k vzniku akejkoľvek škody 

nám ako vlastníkovi, nájomcovi alebo akejkoľvek tretej osobe, bola táto škoda v celom 

rozsahu poškodenej osobe nahradená. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Uvedenými podmienkami sa Inšpekcia zaoberala a vyhodnotila tak, ako je vyššie 

uvedené vo výroku tohto  povolenia. 

 

Po stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona 

o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku 

dotknutý orgán:  

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie   

vydalo  súhlasné  záväzné stanovisko listom  č. 4721/2022-11.1.1/mo 64519/2022 zo dňa       

07. 11. 2022, Inšpekcii doručené dňa 10. 11. 2022,v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov na ŽP vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ pre 

prevádzku „Skládka odpadov – NÁNA“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia 

na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, v ktorom 

konštatuje, že návrh je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, 

s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom 

konaní č. 10362/2021-11.1.1/mo, 49271/2021, int. 49272/2021 zo dňa 10. 09. 2021 a jeho 

podmienkami. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Súhlasné stanovisko MŽP SR, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, je 

záväzným podkladom pre vydanie rozhodnutia a v integrovanom povolení je Inšpekciou 

v rozhodnutí  zapracované.  

 

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom 

konaní dala listom č. 8854-38035/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 31. 10. 2022  možnosť 

účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred 

vydaním rozhodnutia a určila lehotu 7 dní na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, 

na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť 

jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. 
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 V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani 

vyjadrenie. 

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na 

uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“ 

a súvisiacich súhlasov v prevádzke „Skládka odpadov – Nána“ v súvislosti s navýšením 

kapacity skládky odpadov 2. stavby z pôvodných 280 000 m3 na novú kapacitu 2. stavby 

444 500 m3 a úpravou tvaru zavážania skládkového telesa 2. stavby skládky odpadov, ktorú 

rieši stavebný objekt SO – 30 Rekultivácia. Celková kapacita skládky (1. stavba 200 000 m3 

a 2. stavba 444 500 m3) tak bude dosahovať 644 500 m3. Povolená kapacita 1. stavby skládky 

o objeme 200 000 m3 sa nemení. Záber územia pre rozšírenie 2. stavby skládky odpadov 

o výmere 48 060 m2 sa tiež nemení.  

Inšpekcia zapracovala do povolenia na žiadosť prevádzkovateľa spôsob úpravy povrchu 

a rekultivácie skládky odpadov po jej kapacitnom naplnení, riešenie vnútroareálových ciest 

a spevnených plôch a realizáciu úprav odplynenia skládky odpadov. Vo výrokovej časti 

povolenia prevádzkovateľ žiadal zrušiť text týkajúci sa schválenej projektovej dokumentácie 

uzavretia a rekultivácie skládky odpadov vypracovanej v termíne december 2001 a nahradiť 

ju textom o schválenej novej projektovej dokumentácii uzavretia a rekultivácie skládky 

odpadov v rozsahu stavebného objektu SO-30 Rekultivácia, ktorá mala charakter zmeny 

stavby pred jej dokončením, vypracovanej v termíne marec 2022, čomu Inšpekcia nevyhovela 

z dôvodu ponechania úplnosti znenia obsahu integrovaného povolenia. Aktuálnosť platnosti 

uvedených projektových dokumentácií schválených v samostatných stavebných konaniach je 

zrejmá vzhľadom na časový sled uskutočnených konaní ako aj platnej legislatívy. 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie: 

v oblasti ochrany ovzdušia 

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) 

zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení 

stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na 

uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, 

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Nána – 

skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka 

odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa 

vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, 

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného 

zákona – vyjadrenie k zámeru zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred 

jej dokončením realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 

Rekultivácia“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, 

v oblasti odpadov 

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

zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov (v súvislosti s navýšením kapacity 2. stavby skládky odpadov, 
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- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. e) bod 

1. zákona o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov (Prevádzkový poriadok vypracoval Mgr. 

Jaroslav Kazík v termíne júl 2022, v súvislosti s navýšením kapacity 2. stavby skládky 

odpadov), 

v oblasti ochrany prírody a krajiny 

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona 

o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na 

uskutočnenie zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“, 

v oblasti stavebného poriadku 

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie 

o povolení zmeny stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ pred jej dokončením 

realizáciou stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba, SO – 30 Rekultivácia“. 

 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je 

vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané 

povolenie stavby, sú uložené v spise. 

 
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný 

negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol 

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila 

opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  

 

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady 

rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej 

technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré 

boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia 

predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, 

že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani 

životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane 

obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie 

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa 

zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou 

integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.                                                                                                         

                                                                                                     

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                       

P o u č e n i e 
 
 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra: 

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia 

písomného vyhotovenia rozhodnutia, 
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b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, podľa  § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa 

zverejnenia rozhodnutia. 

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                               riaditeľ 

  

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1. EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98, 943 46 Košice 

2. Obec Nána, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 
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6. Slovenská republika – správu k nehnuteľnosti má SPF 
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Projektantovi: 
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- štátna vodná správa 

10. - štátna správa odpadového hospodárstva  

11. - štátna správa ochrany prírody a krajiny  

12. Obec Nána, ochrana ovzdušia, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 

13. Obec Nána, stavebný úrad, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 
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15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, 

biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 


