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OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
 

 

I.  Údaje o navrhovateľovi: 
 

1.  Názov (meno):    KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. 

 

2.  Identifikačné číslo:  34 100 644 

 

3.  Sídlo:    925 54 Pusté Sady č. 131 

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu navrhovateľa:  

 
Ing. Jaroslav Serenčéš 
KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 131 Pusté Sady, 
925 54 Pusté Sady 
tel.:  +421 (0) 31 786 12 30 
email: komplex@mariuspedersen.sk 
 
Ing. Slavomír Faško 
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 
911 01 Trenčín 
tel.:  +421 (0) 32 743 75 43 
email: fasko.s@mariuspedersen.sk 
 

 

5.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 
od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na 
konzultácie: 

 
Ing. Kamil Potoma 
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 
911 01 Trenčín 
tel.:   +421 (0) 32 285 42 45 
mobil: +421 (0) 902 947 976 
email: potoma.k@mariuspedersen.sk 

 
 
II. Názov zmeny navrhovanej činnosti: 
 
Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním 
 
 
 
 

mailto:komplex@mariuspedersen.sk
mailto:fasko.s@mariuspedersen.sk
mailto:potoma.k@mariuspedersen.sk
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III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti 
 

1.  Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, 
parcelné číslo) 

 
Kraj:    Trnavský 
Okres:    Galanta 
Obec:    Pusté Sady 
Katastrálne územie:  Pusté Sady 

Parcelné číslo:  1859/6, 1438/5 
Druh pozemku:  Ostatné plochy 
Spôsob využitia.  Pozemok na ktorom je skládka odpadu 
 
Vlastníkom uvedených pozemkov je KOMPLEX, záujmové združenie obcí, Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereď, ktorá má s navrhovateľom uzavretú nájomnú zmluvu. 

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom oplotenom areáli Skládky odpadov 
Pusté Sady. 

  
 

Obr. č. 1: Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti  

  

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

 

 

 

 

Skládka odpadov                                              
Pusté Sady 

http://www.mapy.cz/
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Obr. č. 2: Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v rámci areálu skládky odpadov  

 

Zdroj: www.mapy.cz  
 

Územie skládky odpadov sa nachádza vo vzdialenosti 1,5 km juhozápadne od obce Pusté 
Sady, 3 km severozápadne od obce Pata a 7 km východne od mesta Sereď. Leží mimo obytných 
sídiel v lokalite Studená dolina. Jej bezprostredné okolie tvorí poľnohospodársky využívaná 
pôda.  

V záujmovom území skládky nie sú známe žiadne ochranné pásma, chránené územia, 
ktoré by limitovali využitie územia. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne pásme 
hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov. Lokalita nie je územnou súčasťou 
vodohospodársky chránených území. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nároky na záber 
poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 

V zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v záujmovom území platí I. 
stupeň ochrany. Približne 1 km severne od areálu skládky odpadov sa nachádza národná 
prírodná rezervácia a územie európskeho významu Dubník. 

2.  Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy 
a údajov o výstupoch 

 

Stručný opis technického a technologického riešenia 

 
Súčasný stav 

Skládka odpadov Pusté Sady je v zmysle § 2 ods. 1 písm. b), vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 

Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti zaradená do triedy skládok odpadov 

na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len NNO).  

Skládka odpadov Pusté Sady bola vybudovaná v roku 1994, keď boli vybudované všetky 
prevádzkové objekty vrátane 1. Stavby I. etapy – 1. Časti skládky odpadov. V roku 1997 bola 
vybudovaná I. etapa – 2. Časť skládky odpadov. V roku 2003 bola vybudovaná 1. stavba II. etapa 
skládky odpadov , ktorá bola v roku 2008 čiastočne zrekultivovaná a súčasne prevádzkovateľ 

Plochy realizácie zmeny navrhovanej 
činnosti 

http://www.mapy.cz/
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vybudoval I. etapu 2. Stavby Skládky odpadov Pusté Sady s celkovou kapacitou 321 218 m3, 
ktorá je momentálne prevádzkovaná. V súčasnosti je vo výstavbe II. etapa 2. Stavby a ešte je 
plánovaná výstavba III. etapy 2. Stavby, ktoré majú spolu projektovanú kapacitu 581 357 m3. 

Činnosť skládkovania odpadov v areáli Skládky odpadov Pusté Sady je v súvislosti 

s ustanovením § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP) činnosť už povolená a realizovaná, pre ktorú bolo 

Obvodným úradom životného prostredia Sereď vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 

„Zariadenie na kontrolované ukladanie tuhých mestských odpadov a im podobných 

priemyselných“ pod č.j.: ÚR 317/92 zo dňa 17.08.1992 (ďalej len územné rozhodnutie), ktoré 

je uvedené v Prílohe č. 3. Územné rozhodnutie bolo vydané na základe návrhu na vydanie 

územného rozhodnutia, ktorý bol podaný pred nadobudnutím účinnosti vtedy platného zákona 

č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.   

Celková schválená a už posúdená projektovaná kapacita Skládky odpadov Pusté Sady 

nebude zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnená a rovnako výsledný celkový projektovaný 

a schválený  skládky po zavezení zostane bez zmeny. 

 
Pre 2. stavbu Skládky odpadov Pusté Sady bolo MŽP SR vydané vyjadrenie pod č. 

3937/2008-3.4/hp zo dňa 25.02.2008, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. – viď príloha č. 1a. 

Pre uzavretie a rekultiváciu 1. stavby 4. a 5. časti prebehlo zisťovacie konanie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov) a  MŽP SR vydalo rozhodnutie 

o neposudzovaní pod číslom: 7329/2015 – 3.4/hp zo dňa 04.11.2015 - viď príloha č. 1b. 

 

Pre Skládku odpadov Pusté Sady je vydané konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti 

prevádzkovania skládky odpadov „Skládka odpadov Pusté Sady“ podľa § 114c ods. 7 zákona o 

odpadoch, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, pod 

č: 8132-38886/2019/Rum/370280104/KP dňa 24.10.2019 – Príloha č. 7. 

 
Návrh zmeny navrhovanej činnosti 

Zmena navrhovanej činnosti prioritne spočíva v zabezpečení skládkovania odpadov na 

Skládke odpadov Pusté Sady tak, aby bol dosiahnutý súlad s ustanovením § 13 písm. e) bod 9. 

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

(ďalej len zákon o odpadoch). 

V zmysle tohto ustanovenia sa od 01.01.2021 zakazuje zneškodňovať skládkovaním 

odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia 

množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie 

je technicky možná a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani 

nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia. 

Úprava odpadu je definovaná v článku 2 Smernice rady 1999/31/ES o skládkach 

odpadov a zhodne s tým v §3 ods. 9 zákona o odpadoch v platnom znení ako fyzikálny proces, 
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tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení 

vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť 

manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.  

Úprava odpadu pred skládkovaním tak pozostáva z činností súvisiacich s triedením 

odpadu za účelom zhodnotenia recyklovateľných zložiek odpadu a následných činností, 

výsledkom ktorých je upravený odpad vhodný na uloženie do skládky. V súlade s týmto definuje 

rozsudok Súdneho dvora v prípade C- 323/13 (Malagrotta) úpravu ako súbor činností vedúcich 

k adekvátnemu vytriedeniu rozličných prúdov odpadu a ku stabilizácii organickej frakcie 

odpadu. Hlavným cieľom činností spojených s úpravou odpadu teda je, aby skládkovaný odpad 

obsahoval recyklovateľné materiály v najmenšej možnej miere, a aby bol tento odpad 

biologicky stabilný. Dôležitou súčasťou úpravy odpadu pred skládkovaním je triedenie 

biologicky rozložiteľných odpadov za účelom ich zhodnotenia, výsledkom čoho je redukcia 

negatívnych vplyvov na životné prostredie súvisiacich s rozkladom biologicky rozložiteľných 

odpadov uložených na skládke odpadov.   

 Činnosti, ktoré tvoria úpravu odpadu pred skládkovaním tak vedú k lepšiemu využitiu 

recyklovateľných zložiek odpadu a tým k redukcii množstva ukladaného odpadu na skládky 

odpadov. Biologická stabilizácia odpadu navyše zamedzí ďalšiemu rozkladu biologicky 

rozložiteľnej zložky skládkovaného odpadu a zabezpečí zníženie jeho objemu. Výsledkom  

činností súvisiacich s úpravou odpadu je redukcia negatívnych vplyvov skládkovaného odpadu 

na životné prostredie a to najmä zníženie emisií CH4, zníženie množstva priesakových kvapalín 

a obsahu polutantov v nich a celkovú redukciu skládkovaných odpadov.  

V zmysle § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP sa jedná o zmenu 

navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A:  

9. Infraštruktúra, pol. č. 3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou 

– od 250 000 m3,  

ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu 

realizácie. Táto zmena navrhovanej činnosti je v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov 

predmetom zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti. 

 

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečenie pokračovania činnosti 

zneškodňovanie odpadov skládkovaním v predmetnej lokalite a jestvujúcej skládke odpadov v 

súlade s požiadavkami platnej legislatívy odpadového hospodárstva, a to doplnením činností 

priamo súvisiacich s procesom skládkovania odpadov o úpravu odpadov pred skládkovaním.  

Proces úpravy odpadu pred skládkovaním zabezpečí oddelenie biologicky rozložiteľnej 

zložky zo zmesového odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu, t.j. zníženie biologickej 

aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň. 

Činnosti tvoriace proces úpravy odpadu pred skládkovaním ako súčasť činnosti 

skládkovania budú v rámci zmeny navrhovanej činnosti realizované na vymedzenom priestore 

v rámci jestvujúceho areálu skládky odpadov na vodohospodársky zabezpečených spevnených 

plochách. Ostatné časti skládky a detaily vyhotovenia jednotlivých stavebných objektov skládky 

odpadov zostávajú bez zmeny oproti už posúdenému a povolenému stavu. 
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Plochy určené pre činnosti súvisiace s úpravou odpadu pred skládkovaním budú 

oddelené od okolitých plôch spádovaním tak, aby za žiadnych okolností nedošlo ku 

kontaminácii okolitých plôch  dažďovými a odpadovými vodami vznikajúcimi na tejto ploche. 

Vody z týchto plôch budú odvedené do osobitnej záchytnej nádrže, prípadne do retenčnej 

nádrže priesakových kvapalín skládky. S týmito vodami sa bude nakladať v zmysle platných 

právnych predpisov SR.  

 Zmena navrhovanej činnosti sa navrhuje realizovať na nasledovných plochách v rámci 

vybudovaného oploteného prevádzkovaného areálu skládky odpadov: 

Obr. č. 2: Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v rámci areálu skládky odpadov  

 

Zdroj: www.mapy.cz  
 
 

Plocha A: Jedná sa o v súčasnosti voľnú a nezastavanú plochu mimo vybudovaných 
a prevádzkovaných skládkových priestorov s výmerou cca 2000 m2 v priestore budúcej 2. 
stavby III. etapy. Uvedená plocha by sa budovala ako dočasná stavba, do doby výstavby 2. stavby 
III. etapy, kedy bude tuto dočasnú plochu na úpravu odpadov potrebné zrušiť. Pre potreby 
zmeny navrhovanej činnosti sa vybuduje v tomto priestore betónová vodohospodársky 
zabezpečená plocha alebo vodohospodársky zabezpečená plocha iného konštrukčného 
prevedenia s možnosťou zachytenia a odvedenia odpadom kontaminovaných vôd. Detailné 
technické riešenie spevnenej plochy bude predmetom samostatne dokumentácie vypracovanej 
pre potreby ďalších povoľovacích procesov. 
Dôvodom vybudovania dočasnej plochy, je nedostatok voľných plôch v rámci areálu skládky 
odpadov a zároveň potreba vybudovania takejto plochy s ohľadom na legislatívu v odpadovom 
hospodárstve.  Navrhovateľ v budúcnosti uvažuje s využitím aj iných plôch mimo areálu skládky 
odpadov, čo bude predmetom samostatného posúdenia. 
 
Plocha B: Jedná sa o plochu na povrchu uzavretej a zrekultivovanej 1. stavby s výmerou cca 
2500 m2. Pre potreby zmeny navrhovanej činnosti sa vybuduje v tomto priestore betónová 
vodohospodársky zabezpečená plocha alebo vodohospodársky zabezpečená plocha iného 
konštrukčného prevedenia s možnosťou zachytenia a odvedenia odpadom kontaminovaných 
vôd. Detailné technické riešenie spevnenej plochy bude predmetom samostatne dokumentácie 
vypracovanej pre potreby ďalších povoľovacích procesov. 

Plochy realizácie zmeny navrhovanej 
činnosti 

http://www.mapy.cz/
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Za účelom zníženia transportných vzdialeností materiálov, ktoré vstupujú alebo vystupujú 
z procesu úpravy odpadov pred skládkovaním, budú vybrané činnosti úpravy odpadu 
realizované na vhodnej ploche na povrchu aktuálne zavážaného telesa skládky. Táto plocha 
bude náležite spevnená inertnými materiálmi alebo železobetónovými panelmi a bude tak 
prispôsobená prejazdom obslužnej techniky a prevádzke nižšie popísaných technologických 
zariadení. Plocha bude zároveň vodohospodársky zabezpečená a odvod dažďových vôd a 
výluhov bude technologicky prepojený s drenážnym systémom odvádzania priesakových 
kvapalín skládky. Vody vznikajúce na tejto ploche budú zachytávané v retenčnej nádrži 
priesakových kvapalín skládky a následne budú zneškodňované v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Takto spevnená plocha bude budovaná ako dočasná a jej realizácia bude závisieť 
aj od schváleného projektu zavážania skládky. Plocha bude realizovaná iba v prípade, že to bude 
umožňovať tvar zavážaného telesa skládka (vytvorenie plošiny) s ohľadom na jej rozsah (cca 
1000 m2), prístupovú komunikáciu, stavebno-technické riešenie a pod. Plocha bude 
zabezpečená proti úletom záchytnými sieťami alebo obvodovými stenami (napr. betónové 
prefabrikáty). Prípadným umiestnením vybraných činností na spevnenú plochu na aktívnom 
telese skládky sa zabezpečí výrazná úspora energií a redukcia produkovaných emisií v rámci 
zabezpečovania činností súvisiacich s úpravou  odpadu pred skládkovaním. Takto realizovaná 
plocha na úpravu odpadu pred skládkovaním nebude mať žiadny vplyv na samotný proces 
úpravy odpadu pred skládkovaním, na technologické celky procesu úpravy ani na odpady 
vystupujúce zo zariadenia na úpravu.  

Navrhovateľ určí postup zriadenia, demontáže a prípadného premiestnenia spevnenej 
plochy v aktívnom telese skládky a dohodne technicko-organizačné podmienky prevádzkovania 
takejto plochy s príslušným úradom. Podmienky budú zahrňovať: 

 presnú lokalitu pre umiestnenie plochy 

 prístupové trasy k ploche 

 popis plochy a prípadné vplyvy na zaváženie telesa skládky 

 popis činností realizovaných na ploche  

 popis obslužných mechanizmov prevádzkovaných na ploche 

 termín realizácie plochy 

 termín demontáže resp. zrušenia plochy  
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Obr. č. 3: Príklad umiestnenia dočasnej plochy v telese skládky  

 
 
 
Do procesu úpravy odpadu pred skládkovaním bude vstupovať nedostatočne vytriedený 

zmesový odpad s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky. Zloženie a množstvo tejto zložky musí 
byť dostatočné na to, aby ju bolo možné dostupnými technológiami oddeliť zo vstupujúceho 
zmesového odpadu. Vstupným odpadom môže byť aj iný ako zmesový odpad v prípade 
požiadaviek platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.  
Vstupný materiál bude navážaný na určenú skladovú plochu, prípadne do určenej skladovej 
haly. Technológia úpravy odpadu bude nastavená na priebežné spracovanie vstupujúceho 
odpadu bez nutnosti skladovej kapacity. Pre účely prípadných neplánovaných odstávok 
technológie bude zásobná kapacita skladu pre vstupujúci odpad cca 550 t odpadu. Maximálna 
doba skladovania vstupujúceho odpadu bude 14 dní od prijatia odpadu.  
Plocha pre skladovanie vstupných odpadov bude okrem popisu vyššie zabezpečená proti 
úletom záchytnými sieťami, opornými stenami resp. samostatne stojacou halou. Zároveň budú 
pri skladovacej ploche dodržané predpisy protipožiarnej bezpečnosti a iné príslušné právne 
predpisy. 
 
Samotný proces zmeny navrhovanej činnosti - úpravy odpadu pred skládkovaním budú tvoriť 
dva technologické celky: 

1. splitting 
2. biostabilizácia  

 
 
Splitting 
Technológia splittingu bude pozostávať z nasledujúcich zariadení: 

 drvenie odpadu 

 sitovanie podrveného odpadu  
 

Hlavným účelom tejto činnosti je oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zmesového 
prípadne iného odpadu, zmenšenie objemu odpadu, jeho homogenizácia a príprava na ďalšie 
prípadné spracovanie.  

Príklad umiestnenia dočasnej plochy 
úpravy odpadov v telese zavážanej skládky 
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Dovezený odpad určený k úprave pred skládkovaním bude kolesovým čelným nakladačom 
dávkovaný zo skladovacej plochy priamo do násypky drviča odpadu. Drvič odpadu bude riešený 
ako jednorotorový, pomalobežný drvič na podvozku s kolesovou nápravou, poháňaný 
samostatným naftovým motorom. Kapacita drviča bude zodpovedať priebežnému spracovaniu 
vstupujúceho odpadu, aby bol čas skladovania vstupujúceho odpadu minimalizovaný, tzn. 
minimálna kapacita drviča bude 10 ton vstupujúceho odpadu za hodinu.  

Podrvený odpad bude vynášacím dopravníkom, ktorý je súčasťou drviča odpadu alebo 
čelným nakladačom dávkovaný do násypky bubnového rotačného sita. Bubnové rotačné sito je 
zariadenie, ktoré pozostáva z nakloneného valcovitého rotujúceho bubna s perforovanými 
stenami. Podrvený odpad prepadá cez násypku do hornej vyvýšenej časti rotujúceho bubna. 
Postupným gravitačným posunom drviny v smere spádu bubna za súčasnej rotácie bubna 
dochádza k prepadu časti drviny cez perforáciu v stenách bubna. Bubnové rotačné sito bude 
mať samostatný pohon pomocou naftového motora, pričom kapacita spracovanej drviny a 
perforácia bude prispôsobená kapacite drviča tak, aby bolo zabezpečené priebežné 
spracovanie vstupujúceho odpadu.  Minimálna kapacita sita bude 10 ton vstupujúcej drviny za 
hodinu.  

 
Sito bude mať podvozok s kolesovou nápravou. Výstupom zo sita budú dva druhy materiálu: 
1. drvina, ktorá prepadla sitom, tzv. „podsitná frakcia“ 
2. drvina, ktorá neprepadla sitom, tzv. „nadsitná frakcia“  

Obe frakcie budú vynášacími dopravníkmi, ktoré sú súčasťou sita, umiestňované na oddelené 
hromady a z nich čelným nakladačom expedované podľa ďalšieho spracovania.  
Podsitná frakcia obsahuje okrem iného aj vysoký podiel biologicky rozložiteľnej zložky 
vstupujúceho odpadu a inertné materiály ako piesok, popol, sklo a podobne. Podsitná frakcia 
je určená k úprave v ďalšom technologickom celku – biostabilizácii.  
Nadsitná frakcia je určená k výrobe alternatívnych palív z odpadov, prípadne k uloženiu do 
skládky odpadov.  
Súčasťou splittingu môže byť aj magnetický separátor umiestnený na vynášacom dopravníku 
drviča za účelom separácie magnetických kovov. Takto odseparované kovy budú následne 
expedované k spracovaniu oprávnenými osobami.  
Technológia splittingu je nastavená na priebežný odber výstupných frakcií bez nutnosti 
skladovania. Pre účely nečakaných odstávok technológie je na ploche vyčlenená skladovacia 
kapacita výstupov z činnosti splittingu 550 t materiálu.   
Kapacita splittingu bude max. 65 000 t vstupujúceho odpadu ročne.  
Manipulačná plocha pre technologické celky splittingu bude zabezpečená proti úletom 
záchytnými sieťami, prípadne opornými stenami. Pri prevádzkovaní manipulačnej plochy budú 
dodržané predpisy týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti a ďalšie súvisiace platné právne 
predpisy.  
 
Biostabilizácia  
Technológia biostabilizácie bude aplikovaná na podsitnú frakciu, ktorá obsahuje biologicky 
rozložiteľnú zložku oddelenú v procese splittingu zo zmesového prípadne iného odpadu.  
Hlavným účelom stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu je redukcia: 

 objemu vstupujúceho odpadu 

 procesu dekompozície a mikrobiálnej aktivity prebiehajúcej odpade  

 nežiadúcich štrukturálnych zmien prebiehajúcich v odpade 

 tvorby  emisií metánu 

 tvorby priesakových kvapalín a znižovanie polutantov obsiahnutých v týchto 
kvapalinách 
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Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý môže prebiehať v aeróbnych 
podmienkach za vzniku CO2 a H2O a v anaeróbnych podmienkach za vzniku CH4 a H2O, pričom 
CH4 musí byť v rámci procesu zachytávaný a energeticky využívaný s následnou premenou na 
CO2 a H2O. 
Výstupom z procesu biostabilizácie je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými 
parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. 
 
Aeróbna biostabilizácia 
Aeróbna biostabilizácia je proces, pri ktorom sú riadeným prevzdušňovaním materiálu 
iniciované a následne udržiavané optimálne podmienky (teplota, vlhkosť, dostupnosť kyslíka) 
pre mikrobiálne biodegradačné procesy rozkladajúce biologicky rozložiteľnú zložku materiálu. 
Výsledkom týchto dekompozičných procesov je odbúranie a premena biologicky aktívnych 
zložiek materiálu na CO2 a H2O, čím sa materiál stáva biologicky stabilizovaný a pri ďalšom 
nakladaní s ním už nedochádza k nežiadúcim štrukturálnym zmenám materiálu (napr. k tvorbe 
CH4 v anaeróbnych podmienkach). Stupeň biodegradácie resp. biostability odpadu je po 
skončení procesu zisťovaný vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania 
v zmysle platných právnych predpisov SR.   
Vstupujúcim materiálom do procesu biostabilizácie je podsitná frakcia, ktorá je výsledkom 
technológie splittingu, a ktorá obsahuje okrem iného biologicky rozložiteľnú zložku zmesového 
prípadne iného odpadu. Podsitná frakcia bude čelným nakladačom odoberaná priamo 
z manipulačnej plochy pre splitting a dávkovaná do procesu biostabilizácie. V prípade, že proces 
splittingu bude realizovaný na inej ploche ako biostabilizácia, bude prevoz podsitnej frakcie do 
procesu biostabilizácie zabezpečený nákladný vozidlom.  
Plocha pre biostabilizáciu bude vodohospodársky zabezpečená a vyspádovaním plochy bude 
zabezpečený odvod dažďových vôd a iných vôd vznikajúcich na ploche do osobitnej záchytnej 
nádrže, prípadne do retenčnej nádrže priesakových kvapalín skládky. S týmito vodami sa bude 
nakladať v zmysle platných právnych predpisov SR.  
Vstupujúci materiál bude čelným nakladačom ukladaný na určené miesto na ploche do zakládky 
lichobežníkového tvaru. Navezený materiál môže byť pre zefektívnenie procesu prekrytý krycou 
polopriepustnou membránou, ktorá odvádza plynné látky CO2 a H2O vznikajúce v procese. 
Prísun vzduchu a vytvorenie aeróbnych podmienok budú zabezpečené pravidelným 
prekopávaním mostovým alebo bočným prekopávačom kompostu v max. frekvencii raz za 4 
týždne, prípadne potrubným prevzdušňovacím systémom umiestneným  na stabilizačnej 
ploche. Hlavný indikátorom biodegradačných procesov v materiáli je priebeh teploty, ktorá 
bude monitorovaná teplotnými sondami, pričom pokles teploty pod 40°C indikuje ukončenie 
intenzívnej fázy stabilizácie.  
Intenzívna fáza biostabilizácie prebieha 4 týždne a v prípade, že po ukončení intenzívnej fázy 
nedosiahne výstupný materiál požadované parametre biostability odpadu, bude nasledovať 
proces dozrievacej fázy biostabilizácie  tzv. maturácie. Maturačný proces, pri ktorom dochádza 
k dokončeniu biodegradačných procesov zvyškov biologicky rozložiteľnej zložky materiálu, 
prebieha na otvorenej stabilizačnej ploche bez nutnosti prevzdušňovania zakládky v trvaní max. 
4 týždne.  
Stabilizačná plocha pre činnosti spojené s biostabilizáciou bude zabezpečená proti úletom 
záchytnými sieťami, prípadne bude proces biostabilizácie riešený v kójach tvaru U s opornými 
obvodovými stenami a prestrešením.  
Výsledkom biostabilizácie je stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej 
stability odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Stabilizovaný odpad bude následne 
uložený na skládke odpadov, prípadne sa s ním bude ďalej nakladať v zmysle platných právnych 
predpisov SR.  
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Stabilizačná plocha pre činnosti spojené s biostabilizáciou bude zabezpečená proti úletom 
záchytnými sieťami, prípadne opornými stenami. Pri prevádzkovaní stabilizačnej plochy budú 
dodržané predpisy týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti a ďalšie súvisiace platné právne 
predpisy.  
 
Anaeróbna biostabilizácia  
Anaeróbna biostabilizácia je biodegradačný proces v podmienkach s nedostatkom kyslíka. 
Biodegradáciu zabezpečujú anaeróbne mikrobiálne procesy rozkladajúce biologicky 
rozložiteľnú zložku materiálu. Výsledkom týchto dekompozičných procesov je odbúranie a 
premena biologicky aktívnych zložiek materiálu na CH4 a H2O, čím sa materiál stáva biologicky 
stabilizovaný a pri ďalšom nakladaní s ním už nedochádza k jeho nežiadúcim štrukturálnym 
zmenám. Podmienkou realizácie anaeróbnych procesov je zachytávanie a energetické 
využívanie vzniknutého CH4. Stupeň biodegradácie resp. biostability odpadu je po skončení 
procesu zisťovaný monitorovaním produkcie CH4.   
Vstupujúcim materiálom do procesu anaeróbnej biostabilizácie je podsitná frakcia, ktorá je 
výsledkom technológie splittingu, a ktorá obsahuje okrem iného biologicky rozložiteľnú zložku 
zmesového prípadne iného odpadu. Podsitná frakcia bude čelným nakladačom odoberaná 
priamo z manipulačnej plochy pre splitting a pomocou nákladných vozidiel transportovaná do 
tzv. bioreaktoru.  

Bioreaktor je časť prevádzkovanej skládky odpadov, na ktorej je vybudovaný systém 

aktívneho zachytávania plynu obsahujúceho CH4, ktorý je pri biodegradačných procesoch v 

rámci anaeróbnej biostabilizácie produkovaný. Bezodkladné prekrývanie uloženej podsitnej 

frakcie vrstvami vhodných materiálov v zmysle platnej legislatívy zabezpečí v vytvorenie 

anaeróbnych podmienok a tvorbu CH4 v bioreaktore. Aktívne odplynenie zabezpečí 

zachytávanie produkovaného CH4 tak, aby neunikal neriadene do atmosféry. Zachytený CH4 

bude následne energeticky využitý na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 

a stabilizovaná biologicky rozložiteľná zložka zmesového prípadne iného odpadu tak bude 

ekologicky zhodnotená. Vyprodukovaná tepelná energia bude následne využitá na ďalšie 

činnosti realizované v predmetnej lokalite. Vyprodukovaná elektrická energia bude dodávaná 

do distribučnej siete v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Systém aktívneho odplynenia skládky spojený s výrobou energie predstavuje v týchto 

podmienkach vhodne koncipovanú formu bioreaktora. Oxidáciou CH4 vznikne CO2 + H2O, čo je 

základnou podmienkou realizácie anaeróbnych procesov v rámci úpravy odpadov. 

Navrhovateľ má záujem vybudovať na Skládke odpadov Pusté Sady aktívny odplyňovací 

systém, prostredníctvom ktorého by bol z telesa skládky NNO odsávaný a zachytávaný 

skládkový plyn s jeho následným využitím, čím by sa súčasne vytvorili podmienky pre účinné 

procesy anaeróbnej stabilizácie podsitnej frakcie –  podmienky bioreaktora. 

Do vybudovania bioreaktora na Skládke odpadov Pusté Sady sa bude odpad resp. jeho 

podsitná frakcia stabilizovať aeróbnymi procesmi na biostabilizačnej vodohospodársky 

zabezpečenej ploche prípadne bude expedovaný do zariadenia, ktoré disponuje príslušnými 

súhlasmi na nakladanie s takýmto odpadom. 

 
Stabilizácia odpadových materiálov v bioreaktore je z pohľadu hierarchie nakladanie 

s odpadmi podstatne efektívnejšia, keďže dochádza k využitiu energie obsiahnutej v odpade, čo 
je v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.  
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Výsledkom anaeróbnej biostabilizácie je okrem elektrickej energie stabilizovaný odpad 
s požadovanými parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Takto stabilizovaný odpad je možné uložiť na skládke odpadov. 
 
Kapacita technológie biostabilizácie je 65 000 t vstupného odpadového materiálu ročne.  
 
Výstupom činností realizovaných v rámci zmeny navrhovanej činnosti - procesu úpravy 
odpadov pred skládkovaním bude: 

1. nadsitná frakcia 
2. podistná frakcia 
3. biologicky stabilizovaný odpad  

 
Nadsitná frakcia, ktorá vzniká v procese splittingu po oddelení biologicky rozložiteľnej zložky zo 
vstupujúceho odpadu, je tvorená hlavne materiálmi s vyššou hodnotou výhrevnosti (napr. 
nerecyklovateľné plasty). Táto frakcia bude určená na expedíciu a následne výrobu 
alternatívnych palív z odpadov, prípadne budú recyklovateľné zložky obsiahnuté v nej oddelené 
a určené k spracovaniu v recyklačných zariadeniach. Časť nadsitnej frakcie, ktorá zostane 
nevyužitá bude uložená do skládky v zmysle platných právnych predpisov SR.  
Podsitná frakcia, ktorá obsahuje biologicky rozložiteľnú zložku oddelenú zo vstupujúceho 
odpadu, bude upravená v procese biostabilizácie.  
Biologicky stabilizovaný odpad je výsledkom procesu biostabilizácie. Jedná  sa o biologicky 
stabilný materiál, tzn. materiál, ktorý nepodlieha ďalšej biodegradácii a jeho štrukturálne 
zmeny nevedú k vzniku nežiadúcich efektov ako napr. emisie CH4, zápach, tvorba biologicky 
aktívnych výluhov a pod. Biologickú stabilitu odpadu budú určovať parametre zisťované 
vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Biologicky stabilizovaný odpad  je určený k zhodnoteniu a výrobe produktov 
v recyklačných zariadeniach. Tá časť biologicky stabilizovaného odpadu, ktorá zostala nevyužitá 
bude  uložená do skládky v zmysle platných právnych predpisov SR.  
 

Požiadavky na vstupy 

 
Záber pôdy 

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná vo vybudovanom oplotenom areáli Skládky 
odpadov Pusté Sady prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. Zmena 
nevyžaduje ďalší záber pôdy mimo tento areál. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému a ani trvalému záberu 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu ani lesného pôdneho fondu. 
 
 
Spotreba vody 

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové nároky na spotrebu vody 
a nedôjde ani k navyšovaniu nárokov na zásobovanie vodou. Počas realizácie navrhovanej 
činnosti bude potrebná pitná voda pre pracovníkov dodávateľskej firmy zabezpečená dovozom 
balenej vody vo fľašiach. Technologická voda potrebná na stavebné práce bude v prípade 
potreby dovážaná auto cisternou. 
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Ostatné surovinové a energetické zdroje 
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať nároky vyžadujúce samostatné resp. nové 

pripojenie jestvujúceho areálu na energetické zdroje, ani nové nároky na surovinové zdroje. 
Počas prevádzky skládky odpadov sú hlavným surovinovým zdrojom odpady prijímané 

na skládku odpadov. Do prevádzkovaných častí skládky odpadov sa budú prijímať iba odpady 
v súlade s platným integrovaným povolením, pričom nedôjde k zmene v zozname druhov 
odpadov povolených zneškodňovať na Skládke odpadov Pusté Sady. Odpady budú pred 
zneškodnením upravené v súlade s požiadavkami legislatívy v odpadovom hospodárstve. 
Zoznam druhov odpadov, ktoré nie sú nebezpečné povolených zneškodňovať na  Skládke 
odpadov Pusté Sady podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v platnom znení  je uvedený v prílohe č. 8. 

 
Dopravná a iná infraštruktúra 

Realizácia navrhovanej činnosti bude využívať najmä súčasné kapacity technickej 

a dopravnej infraštruktúry. K areálu Skládky odpadov Pusté Sady vedie prístupová asfaltová 

komunikácia dĺžky 1,2 km, napojená na cestu III/5076 Šoporňa - Pata.  

 V rámci areálu skládky odpadov sú vybudované vnútroareálové komunikácie, ktoré sa 

budú využívať aj pre potreby zmeny navrhovanej činnosti. 

Nároky na pracovné sily 
Výstavbu objektov a zariadení súvisiacich so zmenou navrhovanej činnosti zabezpečí 

vybraný dodávateľ stavebných prác so svojimi zamestnancami a v požadovanej profesii. Ich 
počet si dodávateľ stanoví v súlade s rozsahom a časovým horizontom stavby. 

Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu nárokov na pracovné sily, predpokladá 
sa prijatie asi troch obslužných pracovníkov. 

 
 

Iné nároky 
Nie sú známe iné nároky, ktoré si vyžaduje zmena navrhovanej činnosti. 
 

Údaje o výstupoch 

 
Zdroje znečistenia ovzdušia 

 

Skládka odpadov je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky MŽP SR 
č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení 
kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktorý nie sú určené emisné limity 
znečisťujúcich látok.  

Skládka odpadov a činnosť skládkovania má vplyv na znečisťovanie ovzdušia najmä 
tvorbou skládkového plynu, ktorý sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa 
ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa tento plyn vytvára na skládke odpadov 
v technicky spracovateľnom množstve. 

V rámci doteraz prevádzkovaných skládkovacích plôch na nie nebezpečný odpad je 
vybudovaný a prevádzkovaný pasívny odplyňovací systém, ktorý pozostáva z odplyňovacích 
studní realizovaných postupným budovaním pri zavážaní skládky odpadom.    



16 

Navrhovateľ má záujem vybudovať na Skládke odpadov Pusté Sady aktívny odplyňovací 
systém, prostredníctvom ktorého by bol z telesa skládky NNO odsávaný a zachytávaný 
skládkový plyn s jeho následným využitím vo forme tepelnej alebo elektrickej energie. 

Využitím skládkového plynu na výrobu energie dochádza k znižovaniu emisií 
skleníkového plynu metánu, emisií zápachových látok a iných zložiek nachádzajúcich sa 
v skládkovom plyne, ktorý by v opačnom prípade unikal voľne do ovzdušia. 

Do procesu úpravy odpadu pred skládkovaním bude vstupovať zmesový odpad 
s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky. Zloženie a množstvo tejto zložky musí byť dostatočné 
na to, aby ju bolo možné dostupnými technológiami oddeliť zo vstupujúceho zmesového 
odpadu. Vstupným odpadom môže byť aj iný ako zmesový odpad v prípade požiadaviek 
platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.  

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti dôjde na skládke odpadov prostredníctvom 
procesu biostabilizácie podsitnej frakcie zmesového odpadu k redukcii tvorby CH4. 
Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý môže prebiehať v aeróbnych 
podmienkach za vzniku CO2 a H2O a v anaeróbnych podmienkach za vzniku CH4 a H2O, pričom 
CH4 musí byť v rámci procesu zachytávaný a energeticky využívaný s následnou premenou na 
CO2 a H2O. 

Čo sa týka emisií prachu a zápachových látok vznikajúcich pri zmene navrhovanej 
činnosti, tieto budú obmedzované využívaním dostupných opatrení ako sú napr. záchytné siete 
príp. oporné steny, hutnenie odpadu kompaktorom, prekrývanie odpadov vhodným inertným 
materiálom alebo využívanie spätného postreku priesakových kvapalín. 

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti - vybudovaním zaizolovaných plôch pre úpravu 
odpadov pred skládkovaním dôjde k miernemu zvýšeniu tvorby emisií prachu, zápachových 
látok, úletov ľahkých častí odpadu v predmetnom území v porovnaní so súčasným stavom. 
Činnosť skládkovania je však v predmetnej lokalite vykonávaná v dostatočnej vzdialenosti od 
obytnej zástavby v súlade s ustanovením STN 83 8101:2004-05, podľa ktorej je minimálna 
povolená vzdialenosť skládky odpadov od sídelnej štruktúry 500 m v smere prevládajúcich 
vetrov a minimálna vzdialenosť od zdravotníckych a školských zariadení 1 000 m. Negatívny 
vplyv zmeny navrhovanej činnosti ako zdroja znečistenia ovzdušia preto predpokladáme len 
v najbližšom okolí činnosti úpravy odpadu, v rámci areálu skládky odpadov. 

Umiestnením vybraných činností procesu úpravy na spevnenú plochu v aktívnom telese 
skládky sa naopak zabráni zvýšeniu tvorby emisií prachu a zápachových látok, a to najmä 
dôsledkom sústredenia týchto činností na jednej menšej ucelenej ploche a prípadného zníženia 
transportných vzdialeností výstupných materiálov. 

 

Mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú naďalej dopravné prostriedky 
privážajúce odpad na skládku, mechanizmy pracujúce na skládke (kompaktor, traktor, 
nakladač) a pribudne k nim mobilné drviace zariadenie – drvič upravujúci odpad a bubnové 
rotačné sito. Predpokladaná intenzita dopravy, čo sa týka návozu odpadov, nebude väčšia 
v porovnaním so súčasným stavom.  

Na základe vyššie uvedeného, realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde 
v porovnaní so súčasným stavom k zvýšeniu tvorby emisií znečisťujúcich látok zo spaľovacích 
motorov mobilných zariadení, ktorými sú drvič a rotačné bubnové sito a zároveň zariadení na 
manipuláciu s upravovaným odpadom (nakladač príp. dopravné prostriedky odvážajúce 
odpad). 
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Odpadové vody  
Činnosti tvoriace proces úpravy odpadu pred skládkovaním, ktoré sú predmetom zmeny 

navrhovanej činnosti budú realizované na vymedzenom priestore v rámci jestvujúceho areálu 
skládky odpadov na vodohospodársky zabezpečených spevnených plochách. Plochy určené pre 
činnosti súvisiace s úpravou odpadu pred skládkovaním budú oddelené od okolitých plôch 
spádovaním tak, aby za žiadnych okolností nedošlo ku kontaminácii okolitých plôch  dažďovými 
a odpadovými vodami vznikajúcimi na tejto ploche. Vody z tejto plochy budú odvedené do 
osobitnej záchytnej nádrže, prípadne do retenčnej nádrže priesakových kvapalín skládky. 
S týmito vodami sa bude nakladať v zmysle platných právnych predpisov SR.  
 Počas prevádzky budú aj naďalej vznikať splaškové odpadové vody, ich produkcia sa však 
v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebude meniť. 
 

Iné odpady 
 

Navrhovateľovi pri prevádzke a údržbe zariadenia Skládky odpadov Pusté Sady budú 
vznikať najmä tieto druhy odpadov:  

č. odpadu Názov druhu odpadu                     kategória 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje      N 
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje   N 
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje  N 
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  N  
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody  N 
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody  N 
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta  N 
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými 
 látkami  N 
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných,  
 handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami  N 
16 01 07 olejové filtre  N 
16 01 13 brzdové kvapaliny  N 
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky  N 
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti  N  
16 06 01 olovené batérie         N 
17 02 04 sklo, plasty, a drevo obsahujúce nebezpečné látky  N 
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky  n 
19 07 03 priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02  O 
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 
 Odpadu iné ako uvedené v 19 12 11      O 
20 02 01 biologický rozložiteľný odpad       O 
20 03 01 zmesový komunálny odpad  O 
 
  

Zdroje hluku, vibrácii 
Zdrojom hluku pri prevádzkovaní skládky odpadov sú mechanizmy: kompaktor, 

nakladač, nákladné automobily prepravujúce odpady a iné.  Pri úprave odpadov bude zdrojom 
hluku aj drvič a sito. 

Účinky vibrácie sa prejavia iba v bezprostrednej blízkosti kompaktora, drviča a sita. 
Areál skládky odpadov je umiestnený mimo zastavané územie obce a v súčasnosti nie je 

zdrojom nadmernej hladiny hluku a vibrácií. Vychádzajúc z uvedeného, zmenou navrhovanej 
činnosti nevzniknú nové neprimerané zdroje hluku a vibrácií, čím nedôjde ani k negatívnemu 
vplyvu tohto faktora životného prostredia na okolie areálu skládky odpadov. 
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Zdroje žiarenia, tepla a iné vplyvy  
Zmena navrhovanej činnosti nepodmieňuje vznik a pôsobenie žiarenia a iných 

fyzikálnych polí na blízke ani vzdialené okolie. 

Niektoré časti procesu úpravy odpadov pred skládkovaním budú zdrojom tepla. Toto 

teplo sa však prejaví iba v minimálnom a neohrozujúcom stupni, rovnako ako proces samotnej 

činnosti skládkovania. Činnosť skládkovania je vykonávaná v riešenom území v dostatočnej 

vzdialenosti od obytnej zástavby 1,5 až 7 km. Tieto podmienky sú v súlade s ustanovením STN 

STN 83 8101:2004-05, podľa ktorej je minimálna povolená vzdialenosť skládky odpadov od 

sídelnej štruktúry 500 m v smere prevládajúcich vetrov a minimálna vzdialenosť od 

zdravotníckych a školských zariadení 1 000 m. 

 
Iné očakávané vplyvy  

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nie sú známe iné očakávané vplyvy. 
 

3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom 
území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie 

 

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná vo vybudovanom oplotenom areáli Skládky 
odpadov Pusté Sady prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o.  

 

Skládka odpadov sa nachádza cca 1,5 km juhozápadne od obce Pusté Sady, 
v katastrálnom území Pusté Sady, 3 km severozápadne od obce Pata a 7 km východne od mesta 
Sereď. Leží v oblasti mimo obytných sídiel v lokalite Studená dolina. Prevádzka je situovaná do 
miernej depresie so zvlneným povrchom terénu, ktorý sa skláňa k juhu a juhovýchodu. Areál 
skládky odpadov je umiestnený v území s 1. stupňom ochrany prírody. V blízkosti areálu tečie 
vodný tok Patský potok so sezónnym prietokom vody a severným smerom od prevádzky vo 
vzdialenosti cca 1000 m tečie vodný tok Jarčie.  

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými stavbami v dotknutom území bude 
realizované hlavne pomocou inžinierskych sietí a dopravných komunikácii.  

 Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti a prevádzke sa budú používať len zariadenia, 
technologické postupy a spôsoby manipulácie tak aby nedošlo k nežiaducemu úniku škodlivých 
látok.  
 Počas prevádzky Skládky odpadov Pusté Sady prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie 
vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, kontrolu emisii do ovzdušia a takisto kontrolu kvality 
priesakových kvapalín. 
 Pozorovanie vplyvu prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd 
sa vykonáva z referenčného vrtu MV-4 nad telesom skládky a z indikačných vrtov J101B 
a J102B, charakterizujúcich vystupujúce podzemné vody z oblasti potencionálne ovplyvnenej 
skládkou. 
 

Z hľadiska kontroly emisií do ovzdušia sa vykonáva meranie koncentrácii skládkových 
plynov. 

Pri priesakových kvapalinách sa monitoruje množstvo a zloženie priesakových kvapalín. 
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 Podzemné vody sú pred znečistením výluhmi zo skládky chránené tesnením dna 
a svahov skládky HDPE fóliou v kombinácii s minerálnym tesnením, tesnením zberných resp. 
drenážnych šácht a akumulačných nádrží priesakových kvapalín fóliou HDPE. Vnikaniu vody 
z povrchového odtoku z okolia do telesa skládky bránia obvodové hrádze skládky, ktoré sú 
vybudované po celom obvode skládkovacích priestorov. 

Pre prevádzku skládky odpadov je zostavený plán preventívnych opatrení na 
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na 
postup v prípade ich úniku (Havarijný plán).  

Plocha zmeny navrhovanej činnosti určená pre činnosti súvisiace s úpravou odpadu 
pred skládkovaním bude oddelená od okolitých plôch spádovaním tak, aby za žiadnych 
okolností nedošlo ku kontaminácii okolitých plôch  dažďovými a odpadovými vodami 
vznikajúcimi na tejto ploche. Vody z týchto plôch budú odvedené do osobitnej záchytnej 
nádrže, prípadne do retenčnej nádrže priesakových kvapalín skládky. 

 

4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov 

 
Realizácia zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady“ vyžaduje stavebné 

povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom znení.  

Samotná činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním si bude vyžadovať zmenu 
vydaného integrovaného povolenia prevádzky Skládka odpadov Pusté Sady v zmysle zákona č. 
39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
 

5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti 
presahujúcich štátne hranice 

 
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude 

mať vplyv presahujúci štátne hranice.  

 
6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia 
vrátane zdravia ľudí 

 
Lokalita kde je vybudovaný areál Skládky odpadov Pusté Sady sa nachádza cca 1,5 km 

juhozápadne od obce Pusté Sady, v katastrálnom území Pusté Sady, 3 km severozápadne od 
obce Pata a 7 km východne od mesta Sereď. Leží v oblasti mimo obytných sídiel v lokalite 
Studená dolina. Prevádzka je situovaná do miernej depresie so zvlneným povrchom terénu, 
ktorý sa skláňa k juhu a juhovýchodu. 

 
Geomorfologické pomery 

Lokalita, kde sa nachádza skládka odpadov leží v južnej časti katastrálneho územia Pusté 
Sady v okrese Galanta. Z geomorfologického hľadiska lokalita patrí do oblasti Podunajská nížina, 
celku Podunajská pahorkatina, podcelku Nitrianska pahorkatina, časti Zálužianska pahorkatina. 
Je situovaná do miernej depresie so zvlneným povrchom terénu. Terén sa skláňa k J a JV, 
nadmorská výska dosahuje 145 až 157 m. n. m. 
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Geologické pomery 
Záujmové územie je budované horninovými komplexami neogénu a kvartéru. Neogén 

je tu zastúpený najmä sedimentmi panónu a pontu v ílovito-piesčitom vývoji. Menej sú v ňom 
zastúpené štrky s piesčitou zložkou. Najvrchnejšiu časť neogénu pokrývajú nepravidelné 
šošovky riečno – jazerných sedimentov (íly, piesky a štrky). 
Na neogénnom podloží sú uložené kvartérne sedimenty – spraše a sprašové íly. Vytvárajú 
šošovky ílov nízkej plasticity, piesčitých ílov strednej plasticity s polohami pieskov a ojedinele aj 
štrkov. Hrúbka kvartérnych sedimentov je 4,5 až 20,0 m. 
 
Hydrogeologické pomery 

Záujmové územie patrí do povodia Váhu. Terénna depresia, v ktorej je umiestnený areál 
skládky odpadov je odvodňovaný sezónnym prietokom do potoka Jarčie, ktorý sa vlieva do Váhu 
pri Šali. 
V priepustných kolektoroch – pieskoch, pieskovcoch a štrkoch neogénneho horninového 
súvrstvia sú vytvorené artézske obzory podzemných vôd, ktoré majú v oblasti veľký vodárenský 
význam. Nakoľko sa nachádzajú v hĺbkach niekoľko desiatok metrov pod terénom a nad nimi sa 
nachádza nepriepustná geologická bariéra, nie sú umiestnením skládky dotknuté. Kvartérne 
sedimenty v záujmovom území skládky sú zvodnené minimálne. 
 
Seizmicita územia 

Podľa seizmotektonickej mapy SR záujmové územie patrí do oblasti s max. pozorovanou 
seizmickou intenzitou 5° (MSK-64). Lokalita je sú časťou zdrojovej oblasti seizmického rizika 4 
mimo epicentrálnej oblasti. 
 
Pôda 

V záujmovom území sa nachádzajú v zmysle máp bonitovaných pôdno – ekologických 
jednotiek regozeme a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach. 
 
Klimatické pomery 

Z hľadiska klimatického hodnotenia patrí záujmové územie do teplej oblasti, okrsku 
teplého a suchého. Mapa klimatických oblastí klímu záujmového územia charakterizuje ako 
suchú, s priemernou januárovou teplotou nad – 3°C, s trvaním slnečného svitu vo vegetačnom 
období nad 1500 hodín, s priemernou ročnou teplotou 9,16 °C. Najchladnejším mesiacom je 
január s priemerom -2,7 ° a najteplejší je júl s priemerom 20,6 C. Priemerný dátum posledného 
mrazového dňa je medzi 21. aprílom a 1. májom. Prvý mrazový deň je od 11. do 21. októbra. 
Priemerné ročné zrážky sú 587 mm. Nad územím obce prevláda SZ smer prúdenia vetrov 
o priemernej sile 14 m.s-1. Obdobie so snehovou pokrývkou nepresahuje 90 dní. 
Z hľadiska klimatických typov má územie nížinný typ klímy s miernou intenzitou teplôt. 
 
Vodohospodársky chránené územia 

Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky 
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd (zákon NR SR č 364/2004 
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov). 
 
Územná ochrana prírody 

Priamo do lokality nezasahuje žiadne chránené územie, alebo jeho ochranné pásmo. V 
zmysle zákona NR SR č. 543/2001 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na mieste navrhovanej 
činnosti platí 1. stupeň ochrany. Približne 1 km severne od areálu skládky odpadov sa nachádza 
národná prírodná rezervácia a územie európskeho významu Dubník. 
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Druhová ochrana prírody 

Na lokalite nebol sledovaný, alebo zaznamenaný výskyt chránených druhov rastlín ani 
živočíchov.  
 
Potenciálna vegetácia 

Na základe fytogeografického členenia Slovenska patrí územie do oblasti panónskej flóry 
(Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská 
nížina. 
Pôvodnú vegetáciu územia (mimo lesostepných a stepných spoločenstiev) dominantne 
zastupovali lužné lesy nížinné, lužné lesy vŕbovo-topoľové pozdĺž toku Váhu, na starších 
fluviálnych akumuláciách a na pahorkatine nadväzujúce dubovo-hrabové lesy panónske a na 
suchších, relatívne vyšších lokalitách terás roviny a na pahorkatine aj dubové xerotermofilné 
lesy ponticko-panónske a cerovo-dubové lesy. V dotknutom území prakticky nie je zachované 
plošne významné územie bez výrazných znakov synantropizácie. Pôvodným podobné 
spoločenstvá sa zachovali len ostrovčekovite a v refúgiách a plnia stabilizačné funkcie v krajine. 
Pôvodnú prirodzená vegetáciu v záujmovom území tvoria lužné lesy nížinné (Ulmenion), vŕbovo 
- topoľové lesy (Salicion albae). 
 
Lužné lesy nížinné (Ulmenion) 
Lužné lesy nížinné zahrňujú vlhkomilné a čiastočne mezohygrofilné lesy (spoločenstvá zväzu 
Ulmion) rastúce na aluviálnych naplaveninách pozdĺž vodných tokov alebo v blízkosti 
prirodzených vodných nádrží. Viažu sa na vyššie a relatívne suchšie polohy údolných nív 
(agradačné valy, riečne terasy, náplavové kužele a pod.), kde ich zriedkavejšie a časovo kratšie 
ovplyvňujú periodicky sa opakujúce povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej 
vody. Boli vyvinuté na fluvizemiach, čierniciach, zriedkavejšie i na glejových pôdach. V 
stromovej vrstve sa vyskytujú najmä tvrdé lužné dreviny ako jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus 
angustifolia subsp. danubialis), dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium), 
brest väz (Ulmus leavis), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj niektoré dreviny mäkkých 
lužných lesov. Krovinné poschodie sa vyznačuje vysokou pokryvnosťou, vyskytujú sa tu hlavne 
svíb krvavý (Cornus sanquinea), vtáčí zob obyčajný (Ligustrum vulgare), bršlen európsky 
(Euonymus europaea), kalina obyčajná (Viburnum opulus) a i. Bylinný porast je bohatý a 
druhovo pestrý s druhmi ako čarovník parížsky (Circaea lutetiana), kostrava obrovská (Festuca 
gigantea), lipkavec marenovitý (Galium rubioides), plamienok plotný (Clematis vitalba), kokorík 
širokolistý (Polygonatum latifolium), kuklík mestský (Geum urbanum), kozia noha hostcova 
(Aegopodium podagraria) a i. Tieto porasty boli v minulosti značne rozšírené na širokej nive 
Váhu a na nive Dudváhu. 
 
Vŕbovo-topoľové lužné lesy (Salicion albae) 
Vŕbovo-topoľové lužné lesy sú spoločenstvami mäkkých lužných lesov rozšírených na 
holocénnych nivách riek v teplej panónskej oblasti, na vlhkých, periodicky zaplavovaných 
fluviatilných sedimentoch. Sú to buď spoločenstvá vysokokmenných vŕbovo-topoľových lesov 
(Salicion albae), alebo spoločenstvá krovitých vŕb (Salicion triandrae) a všetky ich vývojové 
štádiá. Tieto spoločenstvá sú sprievodcami väčších vodných tokov, čo vyplýva z ich špecifických 
nárokov na hydrologické pomery stanovíšť, závislých od pohybu vodnej hladiny riek, 
kvalitatívneho zloženia a rýchlosti ukladania nánosov. V stromovej vrstve sa vyskytuje 
najčastejšie vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), topoľ biely (Populus alba), topoľ 
čierny (Populus nigra), topoľ sivý (Populus canescens), vŕba trojtyčinková (Salix triandra) a v 
krovinnej vrstve je najviac zastúpená vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba trojtyčinková (Salix 
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triandra), svíb krvavý (Cornus sanquinea), baza čierna (Sambucus nigra) a i. Pre bylinnú vrstvu 
sú charakteristické ostružina ožinová (Rubus caesius), chrastnica trsťová (Phalaris arundinacea), 
žihľava dvojdomá (Urtica dioica), lipkavec močiarny (Galium palustre), čerkáč obyčajný 
(Lysimachia vulgaris), mäta vodná (Mentha aqatica), vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria), povoja 
plotná (Calystegia sepium), záružlie močiarne (Caltha palustris), ostrica pobrežná (Carex 
riparia), ostrica ostrá (Carex acutiformis), ostrica 
pľuzgierkatá (Carex vesicaria) a i. V sledovanom území boli lužné lesy vŕbovo-topoľové vyvinuté 
na agradačných valoch riek, tiež na glejoch (okolo Dudváhu) a primárnych aluviálnych 
naplaveninách. Dominovali vŕby (Salix alba, menej Salix fragilis, Salix eleagnos). Z krovinných 
druhov to bola najmä baza čierna (Sambucus nigra), svíb krvavý (Swida sanguinea). V bylinnom 
podraste prevládala pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), ostružina ožinová (Rubus caesius), 
zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea) a na vlhkejších pôdach i Phalaroides arundinacea 
a niektoré ostrice.  
 
Živočíšstvo 

Zoogeograficky z hľadiska limnického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do 
pontokaspickej provincie, podunajského okresu a stredoslovenskej časti. Z hľadiska 
terestrického biocyklu patrí živočíšstvo hodnoteného územia do provincie stepí a panónskeho 
úseku. 
 
Krajinný obraz 

Dotknuté územie má typický antropogénny charakter s intenzívnym polyfunkčným 
využitím. Ide o systém vzťahov poľnohospodárskej, priemyselnej, dopravnej a sídelnej krajiny. 
Podľa nadmorských výšok spadajúcich do intervalu 100 – 180 m n.m. hovoríme o silne zvlnenom 
až mierne rezanom reliéfe. Priemerná nadmorská výška záujmového územia je 150 m. n. m.  
 
Súčasný stav životného prostredia vrátane zdravia obyvateľstva 

Na dotknutom území sú zmapované nasledovné negatívne prvky krajinnej štruktúry - 
zastavané územie, priemyselné prvky, orná pôda, ostatná poľnohospodárska pôda, 
poľnohospodárske technogénne prvky, skládka odpadov, dopravné koridory a plochy, 
elektrovody, produktovody a telekomunikácie. Územie je súčasťou katastra obce Pusté Sady. V 
súčasnej dobe má obec 590 obyvateľov (k 31.12.2019).  
Dotknuté územie sa nachádza v okrese Galanta, ktorého prevažná časť je súčasťou tzv. 
trnavsko-galantskej ohrozenej oblasti zaberajúcej územie medzi mestami Trnava – Sereď – 
Sládkovičovo – Galanta – Šaľa. Podľa kritérií environmentálnej regionalizácie Slovenska ide o 
územie s približne rovnakým plošným zastúpením 3. až 5. stupňa kvality prostredia, t.j. ide o 
prostredie mierne narušené, narušené, až silne narušené. Iba malá časť územia na 
severovýchode a na juhu okresu má prostredie vyhovujúce. 
V celom priestore daného územia sa tiež postupne realizujú opatrenia, ktoré dlhodobé vplyvy 
na životné prostredie zmierňujú. Ide hlavne o budovanie, rozširovanie, resp. rekonštrukciu 
príslušných prvkov infraštruktúry, ktoré majú rozhodujúci význam pre kvalitu životného 
prostredia (plynofikácia, rozširovanie vodovodnej a kanalizačnej siete, zvyšovanie účinnosti a 
počtu ČOV, odpadové hospodárstvo, zmeny priemyselných technológií a pod.) 
Kvalita ovzdušia v Trnavskom kraji je ovplyvňovaná predovšetkým činnosťou veľkých 
priemyselných zdrojov, ktoré sú tu lokalizované. Výrazne zaťažené oblasti v rámci kraja sú uzol 
Trnava a línia Sereď - Galanta - Šaľa (mimo územia kraja), kde sa nachádzajú najvýznamnejšie 
zdroje znečistenia ovzdušia. Priemysel je charakterizovaný vysokou energetickou náročnosťou 
s vysokým únikom emisií, takže zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok sú pozorované najmä 
v okolí veľkých sídelných útvarov. 
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Trnavský kraj patrí však v rámci SR z hľadiska znečistenia ovzdušia k najmenej zaťaženým 
územiam. Vďaka priaznivým orografickým a klimatickým podmienkam je územie dostatočne 
prevetrávané, čím dochádza k rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Na území kraja bolo 
v roku 2003 lokalizovaných 671 veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, z toho 79 
(4 veľké) v okrese Galanta. Samotný okres Galanta je spomedzi 72 okresov SR z hľadiska 
celkového množstva vyprodukovaných emisií podpriemerný, keď v roku 2007 predstavovala 
celková produkcia základných emisií okresu 0,36 % celkových emisií SR. Okres je však súčasťou 
širšieho priestoru z koncentráciou významných priemyselných podnikov, ktoré sa tiež môžu 
podieľať na jeho celkovej imisnej situácii. Na celkovom znečistení ovzdušia sa okrem 
stacionárnych zdrojov značnou mierou podieľa aj doprava, a to predovšetkým v hlavných 
dopravných koridoroch, teda aj priamo v záujmovom území. Najproblematickejším druhom 
dopravy z hľadiska dopadu na ovzdušie je cestná doprava. Nárast jej intenzity zvyšuje množstvo 
emisií z výfukových plynov a tým negatívne ovplyvňuje ovzdušie v dýchacej zóne. 
Kontaminácii horninového prostredia predchádza spravidla kontaminácia pôd a podzemných 
vôd. Problém kontaminácie spočíva v antropickom narušovaní prirodzených ustálených 
biogeochemických cyklov rizikových prvkov (najmä ťažkých kovov) a tiež vnášaní rôznych 
druhov chemikálií organického alebo anorganického pôvodu do zložiek životného prostredia. 
Antropogénna redistribúcia podmieňuje zvyšovanie koncentrácií rizikových látok až do takej 
miery, že sa stávajú pre živé systémy rizikové až toxické. Hlavné zdroje kontaminácie sú imisné 
(intoxikácia z ovzdušia, nevhodná likvidácia odpadov) a neimisné vstupy (agrochemikálie, kaly 
ČOV, poľnohospodárska činnosť). 
V záujmovom území sa nenachádza významný bodový zdroj znečisťovania, ktorý by 
predstavoval pre horninové prostredie riziko. Plošným zdrojom znečistenia horninového 
prostredia bola hlavne v období socializmu veľkoplošná poľnohospodárska činnosť. Pri aplikácii 
vysokých dávok chemických prostriedkov (hnojenie, ničenie škodcov) mohli byť tieto látky 
splavované až do pôdneho substrátu. Mobilita týchto rizikových látok je závislá na 
prítomnosti podzemnej vody a usporiadaní priepustných a nepriepustných vrstiev. 
Kvartérne vrstvy spraše a sprašových hlín, ktoré záujmové územie pokrývajú sú vysoko 
priepustné, a teda vysoko náchylné na kontamináciu. Záujmové územie podľa monitoringu pôd 
SR nepatrí medzi oblasti kontaminované ťažkými kovmi, anorganickými alebo organickými 
polutantmi. 
Pôdy záujmového územia, ktoré ležia na rovinatom území, nie sú ohrozené vodnou eróziou. 
Naopak, v pahorkatinovej svahovitej časti, ktorá je takmer kompletne odlesnená a využívaná 
ako orná pôda je riziko vodnej erózie vysoké. Veterná erózia je závislá na častosti a rýchlosti 
prúdenia vzduchu, prítomnosťou vegetačného krytu, výskytom prirodzených zábran 
(otvorenosť krajiny, vetrolamy) a druhom pôd. Miera rizika takejto erózie je v záujmovom území 
relatívne vysoká. 
Záujmovým územím preteká potok Jarčie, ktorý je v celej svojej dĺžke atakovaný 
poľnohospodárskou činnosťou a komunálnym znečistením (dedinský charakter) - prevažne s 
absenciou ČOV (s výnimkou Paty). V rámci pozorovacej siete SHMÚ nie je kvalita jeho vôd 
pravidelne sledovaná, no z charakteru antropogénnej činnosti v jeho povodí vyplýva opäť 
predpoklad silného poľnohospodárskeho a komunálneho znečistenia. 
  

Jedným zo základných ukazovateľov úrovne životných podmienok je stredná dĺžka života 
pri obyvateľstva. V okrese Galanta dosahuje u mužov 68 rokov (je o 4 roky kratšia ako vo 
vyspelých krajinách), u žien je to 77 rokov (nižšia o 5 rokov ako vo vyspelých krajinách). Celková 
dĺžka života odráža celoslovenský priemer. 
Trnavský kraj patrí k regiónom s nižšou pôrodnosťou (natalitou) ako celoslovenský priemer, 
pričom jej miera od roku 1998 do roku 2002 výrazne poklesla. Naopak mortalita je vzhľadom 
na nepriaznivú vekovú štruktúru vysoká. Podobne ako v celej republike, tak aj v Trnavskom kraji 
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došlo v uplynulom období k zníženiu novorodeneckej aj dojčenskej úmrtnosti a predĺžila sa 
stredná dĺžka života pri narodení. 
V úmrtnosti podľa príčin smrti odráža stav v okrese Galanta situáciu v kraji aj v celej republike, 
keď dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy - 606,6 na 100 000 obyvateľov, 
predovšetkým ischemické choroby srdca - 335,6 na 100 000 obyvateľov. Celková úmrtnosť u 
mužov je vyššia ako u žien. Počet úmrtí začína narastať u mužov vo vekovej skupine 35 - 39 r., 
u žien o dekádu neskôr (45 - 49 r.). 
Okres rovnako prekračuje celoslovenský priemer v úmrtnosti na nádorové ochorenia - 251,9 na 
100 000 obyvateľov. Z hľadiska chorobnosti obyvateľstva dominujú aj v okrese Galanta srdcovo-
cievne ochorenia ako dôsledok civilizačných vplyvov - nedostatok telesnej námahy, stres, 
životné prostredie, výživa, návyky. V ostatnom období - podobne ako v celej republike je 
zaznamenávaný rapídny nárast alergií, najmä rinitídy sezónnej i celoročnej, bronchiálnej astmy, 
ale aj dermorespiračného syndrómu a potravinovej alergie. 
Z jednotlivých rizík je na prvom mieste nadmerná hlučnosť (54,3 % v kraji), nasleduje ionizujúce 
žiarenie a prašnosť.  
 
 

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a 
synergických 
 

Predpokladané vplyvy na životné prostredie predstavujú vplyvy vyvolané činnosťami 
súvisiacimi s realizáciou a prevádzkovaním zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté 
Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“. 
 
Vplyvy na obyvateľstvo  

Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území obce Pusté Sady, v jej extraviláne, 
bez súvislej zástavby obytných častí v širšom okolí, v bezpečnej vzdialenosti od obytných zón, 
rekreačných oblastí. 

Územie skládky odpadov sa nachádza vo vzdialenosti 1,5 km juhozápadne od obce Pusté 
Sady, 3 km severozápadne od obce Pata a 7 km východne od mesta Sereď. Leží mimo obytných 
sídiel v lokalite Studená dolina. Jej bezprostredné okolie tvorí poľnohospodársky využívaná 
pôda.  
  

Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti je možné predpokladať minimálne zvýšenie 
hodnôt hluku, zvýšenie emisií z výfukových plynov stavebnej techniky, zvýšenej hlučnosti 
súvisiacej s prevádzkou stavebných mechanizmov a takisto zvýšenej prašnosti. Tieto vplyvy však 
budú iba krátkodobé, obmedzené na dobu realizácie zmeny navrhovanej činnosti. 

Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá výrazná zmena oproti 

súčasnému stavu, nepredpokladá sa nárast množstiev zneškodňovaných odpadov, ani nárast 

dopravy. Počas prevádzky s ohľadom na charakter činnosti pri dodržaní predpísaných postupov 

a podmienok manipulácie, hygienických a bezpečnostných zásad nebude dochádzať k 

ohrozeniu zdravia pracovníkov prevádzky, ani obyvateľstva.  

Negatívne vplyvy na obyvateľstvo hodnotíme vzhľadom na situovanie prevádzky mimo 
zastavané územie obcí a bez predpokladu nárastu objemu dopravy súvisiacim s prevádzkou 
zmeny navrhovanej činnosti rozsahom ako málo významné, lokálneho charakteru.  
 
 
Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery  
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V dotknutom území, ani v jeho okolí sa nenachádza žiadne ťažené ani výhľadové ložisko 
nerastných surovín.  

Geomorfologické pomery dotknutého územia nevytvárajú predpoklad pre vznik 
geodynamických javov a navrhovanou činnosťou, či už je výstavbou alebo prevádzkou nebude 
ovplyvnená geomorfológia územia.  

Negatívne vplyvy na horninové prostredie, geomorfologické pomery a nerastné suroviny 
hodnotíme ako málo významné, resp. nulové. 
 
Vplyvy na klimatické pomery  

Počas doby výstavby zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zvýšenému množstvu emisií 
z pohybu stavebných mechanizmov a automobilov. Tento vplyv bude však iba dočasný, 
obmedzený na dobu realizácie predmetnej zmeny navrhovanej činnosti.  

Skládka odpadov a činnosť skládkovania má vplyv na klimatické pomery najmä tvorbou 
skládkového plynu, ktorý vzniká v dôsledku mikrobiologického rozkladu organických zložiek 
odpadu. Množstvo a zloženie plynných emisií závisí od charakteru odpadu ukladaného na 
skládky a od podmienok jeho skládkovania. Metán je spolu s oxidom uhličitým hlavnou zložkou 
skládkového plynu vznikajúceho anaeróbnym rozkladom organickej hmoty 

Do procesu úpravy odpadu pred skládkovaním bude vstupovať zmesový odpad 
s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky. Zloženie a množstvo tejto zložky musí byť dostatočné 
na to, aby ju bolo možné dostupnými technológiami oddeliť zo vstupujúceho zmesového 
odpadu. Vstupným odpadom môže byť aj iný ako zmesový odpad v prípade požiadaviek 
platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.  

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti dôjde na skládke odpadov prostredníctvom 
procesu biostabilizácie podsitnej frakcii zmesového odpadu k redukcii tvorby CH4. 
Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý môže prebiehať v aeróbnych 
podmienkach za vzniku CO2 a H2O a v anaeróbnych podmienkach za vzniku CH4 a H2O, pričom 
CH4 musí byť v rámci procesu zachytávaný a energeticky využívaný s následnou premenou na 
CO2 a H2O. 

Zmenou navrhovanej činnosti teda bude dochádzať k znižovaniu emisií metánu – 

významného skleníkového plynu a tým pádom k zmierňovaniu súčasného vplyvu skládky 

odpadov na klimatické pomery. 

Negatívne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na klimatické pomery počas doby výstavby 

hodnotíme ako málo významné. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na klimatické pomery počas 

jej prevádzky hodnotíme ako pozitívny. 

 
Vplyvy na ovzdušie  

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže dôjsť v menšej miere k zvýšeniu prašnosti 
a znečisteniu ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov. Zdroje znečistenia 
ovzdušia predstavuje prístupová komunikácia, vnútroareálové komunikácie a manipulačné 
plochy v rámci areálu skládky odpadov, ktoré budú využívané počas realizácie. Jedná sa hlavne 
o škodliviny z výfukových plynov cestných vozidiel, ako aj zvýšenie sekundárnej prašnosti 
spôsobené vírením usadených častíc na povrchu vozovky a v jej bezprostrednom okolí. Tento 
vplyv však bude lokálny a časovo obmedzený na dobu výstavby. Vzhľadom na intenzitu dopravy 
súvisiacu s dopravnou obsluhou jestvujúcej prevádzky predpokladáme, že vplyv na ovzdušie 
počas výstavby bude v porovnaní so súčasným stavom zanedbateľný.  

Skládka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o ovzduší malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia. Emisné limity znečisťujúcich látok sa v tomto prípade neurčujú. 
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Počas prevádzky skládky odpadov vzniká skládkový plyn (so zastúpením najmä CH4, CO2, 

N2, v menšej miere H2S), ktorý sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa 

ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa tento plyn vytvára na skládke odpadov 

v technicky spracovateľnom množstve.  

Navrhovateľ má záujem vybudovať na Skládke odpadov Pusté Sady aktívny odplyňovací 

systém, prostredníctvom ktorého by bol z telesa skládky NNO odsávaný a zachytávaný 

skládkový plyn s jeho následným využitím vo forme tepelnej alebo elektrickej energie. 

 Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude líniovým zdrojom znečistenia doprava 

odpadov do areálu skládky odpadov. V súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti sa 

nepredpokladá zvýšenie frekvencie prejazdov nákladných automobilov privážajúcich odpad na 

skládku. Len mierne zvýšenie dopravy sa predpokladá v rámci areálu skládky odpadov. 

Mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú naďalej mechanizmy pracujúce na 

skládke (kompaktor, nakladač, traktor), ku ktorým pribudne mobilné drviace zariadenie – drvič 

upravujúci odpad a bubnové rotačné sito. 

Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti - vybudovaním nových zaizolovaných plôch pre 

úpravu odpadov pred skládkovaním dôjde k miernemu zvýšeniu tvorby emisií prachu, 

zápachových látok, úletov ľahkých častí odpadu v predmetnom území v porovnaní so súčasným 

stavom. Činnosť skládkovania je ale v predmetnej lokalite vykonávaná v dostatočnej 

vzdialenosti od obytnej zástavby v súlade s ustanovením STN 83 8101:2004-05, podľa ktorej je 

minimálna povolená vzdialenosť skládky odpadov od sídelnej štruktúry 500 m v smere 

prevládajúcich vetrov a minimálna vzdialenosť od zdravotníckych a školských zariadení 1 000 

m. Negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti ako zdroja znečisťovania ovzdušia preto 

predpokladáme len v najbližšom okolí vykonávanej činnosti úpravy odpadu, v rámci areálu 

skládky odpadov.  

Čo sa týka emisií prachu a zápachových látok vznikajúcich pri zmene navrhovanej 

činnosti, tieto budú obmedzované využívaním dostupných opatrení ako sú napr. záchytné siete 

príp. oporné steny. Pri prevádzke skládky odpadov sú emisie prachu a zápachových látok 

obmedzované hutnením odpadu kompaktorom, prekrývaním odpadov vhodným inertným 

materiálom alebo využívaním spätného postreku priesakových kvapalín. 

Umiestnením vybraných činností procesu úpravy na spevnenú plochu v aktívnom telese 

skládky sa naopak zabráni zvýšeniu tvorby emisií prachu a zápachových látok, a to najmä 

dôsledkom sústredenia týchto činností na jednej menšej ucelenej ploche a s tým súvisiacim 

znížením prípadných transportných vzdialeností. 

Z dôvodu realizácie a prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú 

výrazné zmeny ani závažné ovplyvnenie ovzdušia v dotknutom území v porovnaní so súčasným 

stavom. 

 

 

 

Vplyvy na vodné pomery  
Prevádzka je umiestnená na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových 

vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných 
pásiem a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území. 
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Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej 
vody a ku zmenám jej kvality.  

Činnosti tvoriace proces úpravy odpadu pred skládkovaním, ktoré sú predmetom zmeny 
navrhovanej činnosti budú realizované na vymedzenom priestore v rámci jestvujúceho areálu 
skládky odpadov na vodohospodársky zabezpečenej spevnenej ploche. Plocha určená pre 
činnosti súvisiace s úpravou odpadu pred skládkovaním bude oddelená od okolitých plôch 
spádovaním tak, aby za žiadnych okolností nedošlo ku kontaminácii okolitých plôch  dažďovými 
a odpadovými vodami vznikajúcimi na tejto ploche. Vody z tejto plochy budú odvedené do 
osobitnej záchytnej nádrže, prípadne do retenčnej nádrže priesakových kvapalín skládky. 
S týmito vodami sa bude nakladať v zmysle platných právnych predpisov SR a budú odvážané 
na zneškodnenie do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.  

 
 Ďalej budú vznikať splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku, ich 
produkcia sa však v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti nebude meniť. 

Vplyv Skládky odpadov Pusté Sady na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný 
a vyhodnocovaný v rámci pravidelného monitoringu, vykonávaného odborne spôsobilou 
osobou. 

V súlade s požiadavkami zákona o odpadoch a vyhlášky o skládkovaní odpadov 
a podmienkami platného znenia integrovaného povolenia sú realizované na Skládke odpadov 
Pusté Sady monitorovacie práce vplyvu skládky na podzemné vody, v ktorých sa bude naďalej 
pokračovať aj po vybudovaní počas prevádzkovania predmetnej zmeny navrhovanej činnosti. 

Monitorovanie vplyvu Skládky odpadov Pusté Sady na podzemné vody, sa uskutočňuje 
prostredníctvom sledovania kvality priesakových kvapalín z nádrží priesakových kvapalín a 
sledovania kvality podzemných vôd vo vybudovaných monitorovacích vrtoch skládky MV-1 
(referenčný objekt skládky, lokalizovaný nad skládkou v smere prúdenia vody) a z indikačných 
vrtov J101B a J102B (situovaných pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd). 
Situáciu umiestnenia monitorovacích objektov v areáli Skládky odpadov Pusté Sady znázorňuje 
obrázok č. 4.  

RNDr. Martin Žitňan - odborne spôsobilá osoba na geologický prieskum životného 
prostredia a hydrogeologický prieskum, ako zodpovedný riešiteľ monitorovania vplyvu Skládky 
odpadov Pusté Sady na kvalitu podzemných vôd uvádza, že „Porovnaním kvality a chemizmu 
vody v referenčných a indikačných objektoch v roku 2019 môžeme konštatovať, že skládka  
neovplyvňuje chemické zloženie a kvalitu podzemnej vody.“ 
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Obr. č. 4: Lokalizácia monitorovacích objektov skládky  

 

 

Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd každoročne dopĺňa aj 
meranie tesnosti izolačnej fólie, ktoré vykonáva oprávnená organizácia BHF Environmental, 
spol. s r.o.. Doteraz zrealizovanými kontrolnými meraniami na overenie tesnosti plastových 
izolácií neboli zistené žiadne anomálie geoelektrických polí, ktoré by mohli predstavovať 
porušenie plastovej izolácie, z čoho vyplýva, že kontrolované plastové izolácie na Skládke 
odpadov Pusté Sady sú tesné. 

Pri realizácii a prevádzkovaní zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významný 
negatívny vplyv na povrchové a podzemné vody.  

 
Vplyvy na pôdu  

Realizáciou činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho 
fondu. Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti bude prebiehať v jestvujúcom oplotenom 
areáli skládky odpadov Pusté Sady prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. 

Teoreticky je možný nepriamy vplyv na pôdu prostredníctvom kontaminácie 
prostredníctvom havarijnej situácie. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti a prevádzke sa 
budú používať len zariadenia, technologické postupy a spôsoby manipulácie tak aby nedošlo 
k nežiaducemu úniku škodlivých látok. Prevádzka skládky odpadov je zabezpečovaná 
zamestnancami, ktorí sú oboznámení s osobitnými predpismi - prevádzkovým poriadkom, 
bezpečnostnými predpismi a s podmienkami na zaobchádzanie so škodlivými látkami. 

  Priamy vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdu hodnotíme ako málo významné. 
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Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy  

V dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a 
živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. V súvislosti s 
navrhovanou  činnosťou nie je potrebné realizovať výrub drevín.  

Zmenou navrhovanej činnosti sa však nepredpokladá ovplyvnenie žiadneho chráneného 
územia a ani iných prvkov ochrany prírody a krajiny nachádzajúcich sa v širšom okolí 
dotknutého územia. 

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy hodnotíme ako málo 
významný, resp. nulový. 
 
Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz  

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v areáli skládky odpadov, kde je pôvodný 
charakter krajiny pozmenený antropogénnou činnosťou. Predmetná zmena navrhovanej 
činnosti bude realizovaná na pozemkoch evidovaných ako ostatné plochy a zastavané plochy. 
V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania uvedených pozemkov ani 
dotknutých pozemkov.  

Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, krajinný 
obraz hodnotíme ako málo významný, resp. nulový. 

 
Synergické a kumulatívne vplyvy  

Zo zhodnotenia predpokladaných jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 

a z ich spolupôsobenia nie je predpoklad výsledného negatívneho vplyvu realizácie a následnej 

prevádzky zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravotný stav a pohodu 

obyvateľstva oproti súčasnému stavu, práve naopak predpokladá sa priamy pozitívny vplyv na 

životné prostredie zabezpečením úpravy odpadov a stabilizáciou biologicky rozložiteľnej zložky 

odpadov prichádzajúcich na skládku odpadov, pričom dôjde k redukcii: 

 objemu vstupujúceho odpadu 

 procesu dekompozície a mikrobiálnej aktivity prebiehajúcej odpade  

 nežiadúcich štrukturálnych zmien prebiehajúcich v odpade 

 tvorby  emisií metánu 

 tvorby priesakových kvapalín a znižovanie polutantov obsiahnutých v týchto 

kvapalinách 

 

Nakoľko sa nejedná o novú činnosť v danom území, ale iba o zmenu už jestvujúcich 

činnosti skládkovania na riadenej a bezproblémovej skládke odpadov, tak aby sa zabezpečili 

požiadavky legislatívy, ktoré sú záväzné pre prevádzkovateľov skládok od 01.01.2021, tak 

navrhujeme ukončiť proces posudzovania v štádiu predloženia oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti. 
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V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 
  

Skládka odpadov Pusté Sady (ďalej len skládka odpadov) je v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 
zaradená do triedy skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (ďalej len NNO).  

Skládka odpadov bola vybudovaná v roku 1994, kedy bola vybudovaná väčšina  
prevádzkových objektov a súčasne bola vybudovaná I. Stavba I. etapa 1. časť skládky odpadov 
a postupne sa do súčasnosti budujú a prevádzkujú  jednotlivé ďalšie etapy a časti skládky 
odpadov. 

Územie skládky odpadov sa nachádza vo vzdialenosti 1,5 km juhozápadne od obce Pusté 
Sady, 3 km severozápadne od obce Pata a 7 km východne od mesta Sereď. Leží mimo obytných 
sídiel v lokalite Studená dolina. Jej bezprostredné okolie tvorí poľnohospodársky využívaná 
pôda.  

V záujmovom území skládky nie sú známe žiadne ochranné pásma, chránené územia, 
ktoré by limitovali využitie územia. V riešenom území sa nenachádzajú žiadne pásme 
hygienickej ochrany (PHO) vodných zdrojov. Lokalita nie je územnou súčasťou 
vodohospodársky chránených území. 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nároky na záber 
poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 

V zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v záujmovom území platí I. 
stupeň ochrany. 

 
Zmena navrhovanej činnosti „Pusté Sady“ predstavuje doplnenie procesu skládkovania 

odpadov o činností úpravy odpadov. Úprava odpadu pred skládkovaním zabezpečí oddelenie 

biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového odpadu a jej následnú biologickú stabilizáciu, t.j. 

zníženie biologickej aktivity skládkovaného odpadu na požadovanú úroveň. 

Zmena navrhovanej činnosti teda prioritne spočíva v zabezpečení skládkovania odpadov 

v predmetnej lokalite takým spôsobom, aby bol dosiahnutý súlad s ustanovením § 13 písm. e) 

bod 9. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení (ďalej len zákon o odpadoch). 

V zmysle tohto ustanovenia sa od 01.01.2021 zakazuje zneškodňovať skládkovaním 

odpad, ktorý neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia 

množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie 

je technicky možná a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani 

nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia. 

Úprava odpadu je definovaná v článku 2 Smernice rady 1999/31/ES o skládkach 

odpadov a zhodne s tým v §3 ods. 9 zákona o odpadoch v platnom znení ako fyzikálny proces, 

tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení 

vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť 

manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.  

Úprava odpadu pred skládkovaním tak pozostáva z činností súvisiacich s triedením 

odpadu za účelom zhodnotenia recyklovateľných zložiek odpadu a následných činností, 

výsledkom ktorých je upravený odpad vhodný na uloženie do skládky. V súlade s týmto definuje 

rozsudok Súdneho dvora v prípade C- 323/13 (Malagrotta) úpravu ako súbor činností vedúcich 
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k adekvátnemu vytriedeniu rozličných prúdov odpadu a ku stabilizácii organickej frakcie 

odpadu. Hlavným cieľom činností spojených s úpravou odpadu teda je, aby skládkovaný odpad 

obsahoval recyklovateľné materiály v najmenšej možnej miere, a aby bol tento odpad 

biologicky stabilný. Dôležitou súčasťou úpravy odpadu pred skládkovaním je triedenie 

biologicky rozložiteľných odpadov za účelom ich zhodnotenia, výsledkom čoho je redukcia 

negatívnych vplyvov na životné prostredie súvisiacich s rozkladom biologicky rozložiteľných 

odpadov uložených na skládke odpadov.   

 Činnosti, ktoré tvoria úpravu odpadu pred skládkovaním tak vedú k lepšiemu využitiu 

recyklovateľných zložiek odpadu a tým k redukcii množstva ukladaného odpadu na skládky 

odpadov. Biologická stabilizácia odpadu navyše zamedzí ďalšiemu rozkladu biologicky 

rozložiteľnej zložky skládkovaného odpadu a zabezpečí zníženie jeho objemu. Výsledkom  

činností súvisiacich s úpravou odpadu je redukcia negatívnych vplyvov skládkovaného odpadu 

na životné prostredie a to najmä zníženie emisií CH4, zníženie množstva priesakových kvapalín 

a obsahu polutantov v nich a celkovú redukciu skládkovaných odpadov.  

Činnosť skládkovania odpadov v areáli Skládky odpadov Pusté Sady je v súvislosti 

s ustanovením § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP) činnosť už povolená a realizovaná, pre ktorú bolo 

Obvodným úradom životného prostredia Sereď vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 

„Zariadenie na kontrolované ukladanie tuhých mestských odpadov a im podobných 

priemyselných“ pod č.j.: ÚR 317/92 zo dňa 17.08.1992 (ďalej len územné rozhodnutie), ktoré 

je uvedené v Prílohe č. 3. Územné rozhodnutie bolo vydané na základe návrhu na vydanie 

územného rozhodnutia, ktorý bol podaný pred nadobudnutím účinnosti vtedy platného zákona 

č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

  

Celková schválená a už posúdená projektovaná kapacita Skládky odpadov Pusté Sady 

nebude zmenou navrhovanej činnosti ovplyvnená a rovnako výsledný celkový projektovaný 

a schválený  skládky po zavezení zostane bez zmeny. 

 
Pre 2. Stavbu Skládky odpadov Pusté Sady bolo MŽP SR vydané vyjadrenie pod č. 

3937/2008-3.4/hp zo dňa 25.02.2008, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. – viď príloha č. 1a 

Pre uzavretie a rekultiváciu 1. stavby 4. a 5. časti prebehlo zisťovacie konanie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov) a  MŽP SR vydalo rozhodnutie 

o neposudzovaní pod číslom: 7329/2015 – 3.4/hp zo dňa 04.11.2015 - viď príloha č. 1b. 

Pre Skládku odpadov Pusté Sady je vydané konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti 

prevádzkovania skládky odpadov „Skládka odpadov Pusté Sady“ podľa § 114c ods. 7 zákona o 

odpadoch, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, pod 

č: 8132-38886/2019/Rum/370280104/KP dňa 24.10.2019 – Príloha č. 7. 
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Plochy určené pre činnosti súvisiace s úpravou odpadu pred skládkovaním budú 

oddelené od okolitých plôch spádovaním tak, aby za žiadnych okolností nedošlo ku 

kontaminácii okolitých plôch  dažďovými a odpadovými vodami vznikajúcimi na tejto ploche. 

Vody z týchto plôch budú odvedené do osobitnej záchytnej nádrže, prípadne do retenčnej 

nádrže priesakových kvapalín skládky. S týmito vodami sa bude nakladať v zmysle platných 

právnych predpisov SR.  

 Zmena navrhovanej činnosti sa navrhuje realizovať na nasledovných plochách v rámci 

vybudovaného oploteného prevádzkovaného areálu skládky odpadov: 

Obr. č. 2: Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti v rámci areálu skládky odpadov  

 

Zdroj: www.mapy.cz  
 
 

Plocha A: Jedná sa o v súčasnosti voľnú a nezastavanú plochu mimo vybudovaných 
a prevádzkovaných skládkových priestorov s výmerou cca 2000 m2 v priestore budúcej 2. 
stavby III. etapy. Uvedená plocha by sa budovala ako dočasná stavba, do doby výstavby 2. stavby 
III. etapy, kedy bude tuto dočasnú plochu na úpravu odpadov potrebné zrušiť. Pre potreby 
zmeny navrhovanej činnosti sa vybuduje v tomto priestore betónová vodohospodársky 
zabezpečená plocha alebo vodohospodársky zabezpečená plocha iného konštrukčného 
prevedenia s možnosťou zachytenia a odvedenia odpadom kontaminovaných vôd. Detailné 
technické riešenie spevnenej plochy bude predmetom samostatne dokumentácie vypracovanej 
pre potreby ďalších povoľovacích procesov. 
Dôvodom vybudovania dočasnej plochy, je nedostatok voľných plôch v rámci areálu skládky 
odpadov a zároveň potreba vybudovania takejto plochy s ohľadom na legislatívu v odpadovom 
hospodárstve.  Navrhovateľ v budúcnosti uvažuje s využitím aj iných plôch mimo areálu skládky 
odpadov, čo bude predmetom samostatného posúdenia.  
 
Plocha B: Jedná sa o plochu na povrchu uzavretej a zrekultivovanej 1. stavby s výmerou cca 
2500 m2. Pre potreby zmeny navrhovanej činnosti sa vybuduje v tomto priestore betónová 
vodohospodársky zabezpečená plocha alebo vodohospodársky zabezpečená plocha iného 
konštrukčného prevedenia s možnosťou zachytenia a odvedenia odpadom kontaminovaných 
vôd. Detailné technické riešenie spevnenej plochy bude predmetom samostatne dokumentácie 
vypracovanej pre potreby ďalších povoľovacích procesov. 

Plochy realizácie zmeny navrhovanej 
činnosti 

http://www.mapy.cz/
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Za účelom zníženia transportných vzdialeností materiálov, ktoré vstupujú alebo vystupujú 

z procesu úpravy odpadov pred skládkovaním, budú vybrané činnosti úpravy odpadu 
realizované na vhodnej ploche na povrchu aktuálne zavážaného telesa skládky. Táto plocha 
bude náležite spevnená inertnými materiálmi alebo železobetónovými panelmi a bude tak 
prispôsobená prejazdom obslužnej techniky a prevádzke nižšie popísaných technologických 
zariadení. Plocha bude zároveň vodohospodársky zabezpečená a odvod dažďových vôd a 
výluhov bude technologicky prepojený s drenážnym systémom odvádzania priesakových 
kvapalín skládky. Vody vznikajúce na tejto ploche budú zachytávané v retenčnej nádrži 
priesakových kvapalín skládky a následne budú zneškodňované v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Takto spevnená plocha bude budovaná ako dočasná a jej realizácia bude závisieť 
aj od schváleného projektu zavážania skládky. Plocha bude realizovaná iba v prípade, že to bude 
umožňovať tvar zavážaného telesa skládka (vytvorenie plošiny) s ohľadom na jej rozsah (cca 
1000 m2), prístupovú komunikáciu, stavebno-technické riešenie a pod. Plocha bude 
zabezpečená proti úletom záchytnými sieťami alebo obvodovými stenami (napr. betónové 
prefabrikáty). Prípadným umiestnením vybraných činností na spevnenú plochu na aktívnom 
telese skládky sa zabezpečí výrazná úspora energií a redukcia produkovaných emisií v rámci 
zabezpečovania činností súvisiacich s úpravou  odpadu pred skládkovaním. Takto realizovaná 
plocha na úpravu odpadu pred skládkovaním nebude mať žiadny vplyv na samotný proces 
úpravy odpadu pred skládkovaním, na technologické celky procesu úpravy ani na odpady 
vystupujúce zo zariadenia na úpravu.  

Navrhovateľ určí postup zriadenia, demontáže a prípadného premiestnenia spevnenej 
plochy v aktívnom telese skládky a dohodne technicko-organizačné podmienky prevádzkovania 
takejto plochy s príslušným úradom. Podmienky budú zahrňovať: 

 presnú lokalitu pre umiestnenie plochy 

 prístupové trasy k ploche 

 popis plochy a prípadné vplyvy na zaváženie telesa skládky 

 popis činností realizovaných na ploche  

 popis obslužných mechanizmov prevádzkovaných na ploche 

 termín realizácie plochy 

 termín demontáže resp. zrušenia plochy  
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Obr. č. 3: Príklad umiestnenia dočasnej plochy v telese skládky  

 
 
 
Do procesu úpravy odpadu pred skládkovaním bude vstupovať nedostatočne vytriedený 

zmesový odpad s obsahom biologicky rozložiteľnej zložky. Zloženie a množstvo tejto zložky musí 
byť dostatočné na to, aby ju bolo možné dostupnými technológiami oddeliť zo vstupujúceho 
zmesového odpadu. Vstupným odpadom môže byť aj iný ako zmesový odpad v prípade 
požiadaviek platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.  
Vstupný materiál bude navážaný na určenú skladovú plochu, prípadne do určenej skladovej 
haly. Technológia úpravy odpadu bude nastavená na priebežné spracovanie vstupujúceho 
odpadu bez nutnosti skladovej kapacity. Pre účely prípadných neplánovaných odstávok 
technológie bude zásobná kapacita skladu pre vstupujúci odpad cca 550 t odpadu. Maximálna 
doba skladovania vstupujúceho odpadu bude 14 dní od prijatia odpadu.  
Plocha pre skladovanie vstupných odpadov bude okrem popisu vyššie zabezpečená proti 
úletom záchytnými sieťami, opornými stenami resp. samostatne stojacou halou. Zároveň budú 
pri skladovacej ploche dodržané predpisy protipožiarnej bezpečnosti a iné príslušné právne 
predpisy. 
 
Samotný proces zmeny navrhovanej činnosti - úpravy odpadu pred skládkovaním budú tvoriť 
dva technologické celky: 

1. splitting 
2. biostabilizácia  

 
 
Splitting 
Technológia splittingu bude pozostávať z nasledujúcich zariadení: 

 drvenie odpadu 

 sitovanie podrveného odpadu  
 

Hlavným účelom tejto činnosti je oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zmesového 
prípadne iného odpadu, zmenšenie objemu odpadu, jeho homogenizácia a príprava na ďalšie 
prípadné spracovanie.  

Príklad umiestnenia dočasnej plochy 
úpravy odpadov v telese zavážanej skládky 
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Dovezený odpad určený k úprave pred skládkovaním bude kolesovým čelným nakladačom 
dávkovaný zo skladovacej plochy priamo do násypky drviča odpadu. Drvič odpadu bude riešený 
ako jednorotorový, pomalobežný drvič na podvozku s kolesovou nápravou, poháňaný 
samostatným naftovým motorom. Kapacita drviča bude zodpovedať priebežnému spracovaniu 
vstupujúceho odpadu, aby bol čas skladovania vstupujúceho odpadu minimalizovaný, tzn. 
minimálna kapacita drviča bude 10 ton vstupujúceho odpadu za hodinu.  

Podrvený odpad bude vynášacím dopravníkom, ktorý je súčasťou drviča odpadu alebo 
čelným nakladačom dávkovaný do násypky bubnového rotačného sita. Bubnové rotačné sito je 
zariadenie, ktoré pozostáva z nakloneného valcovitého rotujúceho bubna s perforovanými 
stenami. Podrvený odpad prepadá cez násypku do hornej vyvýšenej časti rotujúceho bubna. 
Postupným gravitačným posunom drviny v smere spádu bubna za súčasnej rotácie bubna 
dochádza k prepadu časti drviny cez perforáciu v stenách bubna. Bubnové rotačné sito bude 
mať samostatný pohon pomocou naftového motora, pričom kapacita spracovanej drviny a 
perforácia bude prispôsobená kapacite drviča tak, aby bolo zabezpečené priebežné 
spracovanie vstupujúceho odpadu.  Minimálna kapacita sita bude 10 ton vstupujúcej drviny za 
hodinu.  

 
Sito bude mať podvozok s kolesovou nápravou. Výstupom zo sita budú dva druhy materiálu: 
1. drvina, ktorá prepadla sitom, tzv. „podsitná frakcia“ 
2. drvina, ktorá neprepadla sitom, tzv. „nadsitná frakcia“  

Obe frakcie budú vynášacími dopravníkmi, ktoré sú súčasťou sita, umiestňované na oddelené 
hromady a z nich čelným nakladačom expedované podľa ďalšieho spracovania.  
Podsitná frakcia obsahuje okrem iného aj vysoký podiel biologicky rozložiteľnej zložky 
vstupujúceho odpadu a inertné materiály ako piesok, popol, sklo a podobne. Podsitná frakcia 
je určená k úprave v ďalšom technologickom celku – biostabilizácii.  
Nadsitná frakcia je určená k výrobe alternatívnych palív z odpadov, prípadne k uloženiu do 
skládky odpadov.  
Súčasťou splittingu môže byť aj magnetický separátor umiestnený na vynášacom dopravníku 
drviča za účelom separácie magnetických kovov. Takto odseparované kovy budú následne 
expedované k spracovaniu oprávnenými osobami.  
Technológia splittingu je nastavená na priebežný odber výstupných frakcií bez nutnosti 
skladovania. Pre účely nečakaných odstávok technológie je na ploche vyčlenená skladovacia 
kapacita výstupov z činnosti splittingu 550 t materiálu.   
Kapacita splittingu bude max. 65 000 t vstupujúceho odpadu ročne.  
Manipulačná plocha pre technologické celky splittingu bude zabezpečená proti úletom 
záchytnými sieťami, prípadne opornými stenami. Pri prevádzkovaní manipulačnej plochy budú 
dodržané predpisy týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti a ďalšie súvisiace platné právne 
predpisy.  
 
Biostabilizácia  
Technológia biostabilizácie bude aplikovaná na podsitnú frakciu, ktorá obsahuje biologicky 
rozložiteľnú zložku oddelenú v procese splittingu zo zmesového prípadne iného odpadu.  
Hlavným účelom stabilizácie biologicky rozložiteľnej zložky odpadu je redukcia: 

 objemu vstupujúceho odpadu 

 procesu dekompozície a mikrobiálnej aktivity prebiehajúcej odpade  

 nežiadúcich štrukturálnych zmien prebiehajúcich v odpade 

 tvorby  emisií metánu 

 tvorby priesakových kvapalín a znižovanie polutantov obsiahnutých v týchto 
kvapalinách 
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Biostabilizácia odpadu je riadený biologicky proces, ktorý môže prebiehať v aeróbnych 
podmienkach za vzniku CO2 a H2O a v anaeróbnych podmienkach za vzniku CH4 a H2O, pričom 
CH4 musí byť v rámci procesu zachytávaný a energeticky využívaný s následnou premenou na 
CO2 a H2O. 
Výstupom z procesu biostabilizácie je biologicky stabilizovaný odpad s požadovanými 
parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. 
 
Aeróbna biostabilizácia 
Aeróbna biostabilizácia je proces, pri ktorom sú riadeným prevzdušňovaním materiálu 
iniciované a následne udržiavané optimálne podmienky (teplota, vlhkosť, dostupnosť kyslíka) 
pre mikrobiálne biodegradačné procesy rozkladajúce biologicky rozložiteľnú zložku materiálu. 
Výsledkom týchto dekompozičných procesov je odbúranie a premena biologicky aktívnych 
zložiek materiálu na CO2 a H2O, čím sa materiál stáva biologicky stabilizovaný a pri ďalšom 
nakladaní s ním už nedochádza k nežiadúcim štrukturálnym zmenám materiálu (napr. k tvorbe 
CH4 v anaeróbnych podmienkach). Stupeň biodegradácie resp. biostability odpadu je po 
skončení procesu zisťovaný vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania 
v zmysle platných právnych predpisov SR.   
Vstupujúcim materiálom do procesu biostabilizácie je podsitná frakcia, ktorá je výsledkom 
technológie splittingu, a ktorá obsahuje okrem iného biologicky rozložiteľnú zložku zmesového 
prípadne iného odpadu. Podsitná frakcia bude čelným nakladačom odoberaná priamo 
z manipulačnej plochy pre splitting a dávkovaná do procesu biostabilizácie. V prípade, že proces 
splittingu bude realizovaný na inej ploche ako biostabilizácia, bude prevoz podsitnej frakcie do 
procesu biostabilizácie zabezpečený nákladný vozidlom.  
Plocha pre biostabilizáciu bude vodohospodársky zabezpečená a vyspádovaním plochy bude 
zabezpečený odvod dažďových vôd a iných vôd vznikajúcich na ploche do osobitnej záchytnej 
nádrže, prípadne do retenčnej nádrže priesakových kvapalín skládky. S týmito vodami sa bude 
nakladať v zmysle platných právnych predpisov SR.  
Vstupujúci materiál bude čelným nakladačom ukladaný na určené miesto na ploche do zakládky 
lichobežníkového tvaru. Navezený materiál môže byť pre zefektívnenie procesu prekrytý krycou 
polopriepustnou membránou, ktorá odvádza plynné látky CO2 a H2O vznikajúce v procese. 
Prísun vzduchu a vytvorenie aeróbnych podmienok budú zabezpečené pravidelným 
prekopávaním mostovým alebo bočným prekopávačom kompostu v max. frekvencii raz za 4 
týždne, prípadne potrubným prevzdušňovacím systémom umiestneným  na stabilizačnej 
ploche. Hlavný indikátorom biodegradačných procesov v materiáli je priebeh teploty, ktorá 
bude monitorovaná teplotnými sondami, pričom pokles teploty pod 40°C indikuje ukončenie 
intenzívnej fázy stabilizácie.  
Intenzívna fáza biostabilizácie prebieha 4 týždne a v prípade, že po ukončení intenzívnej fázy 
nedosiahne výstupný materiál požadované parametre biostability odpadu, bude nasledovať 
proces dozrievacej fázy biostabilizácie  tzv. maturácie. Maturačný proces, pri ktorom dochádza 
k dokončeniu biodegradačných procesov zvyškov biologicky rozložiteľnej zložky materiálu, 
prebieha na otvorenej stabilizačnej ploche bez nutnosti prevzdušňovania zakládky v trvaní max. 
4 týždne.  
Stabilizačná plocha pre činnosti spojené s biostabilizáciou bude zabezpečená proti úletom 
záchytnými sieťami, prípadne bude proces biostabilizácie riešený v kójach tvaru U s opornými 
obvodovými stenami a prestrešením.  
Výsledkom biostabilizácie je stabilizovaný odpad s požadovanými parametrami biologickej 
stability odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR. Stabilizovaný odpad bude následne 
uložený na skládke odpadov, prípadne sa s ním bude ďalej nakladať v zmysle platných právnych 
predpisov SR.  
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Stabilizačná plocha pre činnosti spojené s biostabilizáciou bude zabezpečená proti úletom 
záchytnými sieťami, prípadne opornými stenami. Pri prevádzkovaní stabilizačnej plochy budú 
dodržané predpisy týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti a ďalšie súvisiace platné právne 
predpisy.  
 
Anaeróbna biostabilizácia  
Anaeróbna biostabilizácia je biodegradačný proces v podmienkach s nedostatkom kyslíka. 
Biodegradáciu zabezpečujú anaeróbne mikrobiálne procesy rozkladajúce biologicky 
rozložiteľnú zložku materiálu. Výsledkom týchto dekompozičných procesov je odbúranie a 
premena biologicky aktívnych zložiek materiálu na CH4 a H2O, čím sa materiál stáva biologicky 
stabilizovaný a pri ďalšom nakladaní s ním už nedochádza k jeho nežiadúcim štrukturálnym 
zmenám. Podmienkou realizácie anaeróbnych procesov je zachytávanie a energetické 
využívanie vzniknutého CH4. Stupeň biodegradácie resp. biostability odpadu je po skončení 
procesu zisťovaný monitorovaním produkcie CH4.   
Vstupujúcim materiálom do procesu anaeróbnej biostabilizácie je podsitná frakcia, ktorá je 
výsledkom technológie splittingu, a ktorá obsahuje okrem iného biologicky rozložiteľnú zložku 
zmesového prípadne iného odpadu. Podsitná frakcia bude čelným nakladačom odoberaná 
priamo z manipulačnej plochy pre splitting a pomocou nákladných vozidiel transportovaná do 
tzv. bioreaktoru.  

Bioreaktor je časť prevádzkovanej skládky odpadov, na ktorej je vybudovaný systém 

aktívneho zachytávania plynu obsahujúceho CH4, ktorý je pri biodegradačných procesoch v 

rámci anaeróbnej biostabilizácie produkovaný. Bezodkladné prekrývanie uloženej podsitnej 

frakcie vrstvami vhodných materiálov v zmysle platnej legislatívy zabezpečí v vytvorenie 

anaeróbnych podmienok a tvorbu CH4 v bioreaktore. Aktívne odplynenie zabezpečí 

zachytávanie produkovaného CH4 tak, aby neunikal neriadene do atmosféry. Zachytený CH4 

bude následne energeticky využitý na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 

a stabilizovaná biologicky rozložiteľná zložka zmesového prípadne iného odpadu tak bude 

ekologicky zhodnotená. Vyprodukovaná tepelná energia bude následne využitá na ďalšie 

činnosti realizované v predmetnej lokalite. Vyprodukovaná elektrická energia bude dodávaná 

do distribučnej siete v zmysle platných právnych predpisov SR. 

Systém aktívneho odplynenia skládky spojený s výrobou energie predstavuje v týchto 

podmienkach vhodne koncipovanú formu bioreaktora. Oxidáciou CH4 vznikne CO2 + H2O, čo je 

základnou podmienkou realizácie anaeróbnych procesov v rámci úpravy odpadov. 

Navrhovateľ má záujem vybudovať na Skládke odpadov Pusté Sady aktívny odplyňovací 

systém, prostredníctvom ktorého by bol z telesa skládky NNO odsávaný a zachytávaný 

skládkový plyn s jeho následným využitím, čím by sa súčasne vytvorili podmienky pre účinné 

procesy anaeróbnej stabilizácie podsitnej frakcie –  podmienky bioreaktora. 

Do vybudovania bioreaktora na Skládke odpadov Pusté Sady sa bude odpad resp. jeho 

podsitná frakcia stabilizovať aeróbnymi procesmi na biostabilizačnej vodohospodársky 

zabezpečenej ploche prípadne bude expedovaný do zariadenia, ktoré disponuje príslušnými 

súhlasmi na nakladanie s takýmto odpadom. 

 
Stabilizácia odpadových materiálov v bioreaktore je z pohľadu hierarchie nakladanie 

s odpadmi podstatne efektívnejšia, keďže dochádza k využitiu energie obsiahnutej v odpade, čo 
je v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.  
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Výsledkom anaeróbnej biostabilizácie je okrem elektrickej energie stabilizovaný odpad 
s požadovanými parametrami biologickej stability odpadu v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Takto stabilizovaný odpad je možné uložiť na skládke odpadov. 
 
Kapacita technológie biostabilizácie je 65 000 t vstupného odpadového materiálu ročne.  
 
Výstupom činností realizovaných v rámci zmeny navrhovanej činnosti - procesu úpravy 
odpadov pred skládkovaním bude: 

1. nadsitná frakcia 
2. podistná frakcia 
3. biologicky stabilizovaný odpad  

 
Nadsitná frakcia, ktorá vzniká v procese splittingu po oddelení biologicky rozložiteľnej zložky zo 
vstupujúceho odpadu, je tvorená hlavne materiálmi s vyššou hodnotou výhrevnosti (napr. 
nerecyklovateľné plasty). Táto frakcia bude určená na expedíciu a následne výrobu 
alternatívnych palív z odpadov, prípadne budú recyklovateľné zložky obsiahnuté v nej oddelené 
a určené k spracovaniu v recyklačných zariadeniach. Časť nadsitnej frakcie, ktorá zostane 
nevyužitá bude uložená do skládky v zmysle platných právnych predpisov SR.  
Podsitná frakcia, ktorá obsahuje biologicky rozložiteľnú zložku oddelenú zo vstupujúceho 
odpadu, bude upravená v procese biostabilizácie.  
Biologicky stabilizovaný odpad je výsledkom procesu biostabilizácie. Jedná  sa o biologicky 
stabilný materiál, tzn. materiál, ktorý nepodlieha ďalšej biodegradácii a jeho štrukturálne 
zmeny nevedú k vzniku nežiadúcich efektov ako napr. emisie CH4, zápach, tvorba biologicky 
aktívnych výluhov a pod. Biologickú stabilitu odpadu budú určovať parametre zisťované 
vhodnými biologickými alebo nebiologickými metódami testovania v zmysle platných právnych 
predpisov SR. Biologicky stabilizovaný odpad  je určený k zhodnoteniu a výrobe produktov 
v recyklačných zariadeniach. Tá časť biologicky stabilizovaného odpadu, ktorá zostala nevyužitá 
bude  uložená do skládky v zmysle platných právnych predpisov SR.  
 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov 
pred skládkovaním“ vyžaduje stavebné povolenie pre výstavbu plochy na úpravu odpadov. 

Samotná činnosť úpravy odpadov pred skládkovaním si bude vyžadovať zmenu 
vydaného integrovaného povolenia prevádzky Skládka odpadov Pusté Sady v zmysle zákona č. 
39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov 
pred skládkovaním“ v predmetnej lokalite nedôjde k rozšíreniu územia určeného na výstavbu 
skládky odpadov a nedôjde ani k negatívnym zmenám majúcim vplyv na životné prostredie 
a zdravie obyvateľstva oproti projektovanému a už posúdenému stavu, pričom prevádzka 
Skládky odpadov Pusté Sady spĺňa všetky požiadavky a podmienky na prevádzkovanie skládky 
odpadov v zmysle platnej legislatívy. 

Zo zhodnotenia predpokladaných jednotlivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na 
a z ich spolupôsobenia nie je predpoklad negatívneho vplyvu realizácie a následnej prevádzky 
zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravotný stav a pohodu obyvateľstva 
oproti súčasnému stavu, práve naopak predpokladá sa priamy pozitívny vplyv na životné 
prostredie zabezpečením úpravy odpadov a stabilizáciou biologicky rozložiteľnej zložky 
odpadov prichádzajúcich na skládku odpadov, pričom dôjde k redukcii: 

 objemu vstupujúceho odpadu 

 procesu dekompozície a mikrobiálnej aktivity prebiehajúcej odpade  
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 nežiadúcich štrukturálnych zmien prebiehajúcich v odpade 

 tvorby  emisií metánu 
 tvorby priesakových kvapalín a znižovanie polutantov obsiahnutých v týchto 

kvapalinách 

 

Nakoľko sa nejedná o novú činnosť v danom území, ale o zmenu už jestvujúcej činnosti 

skládkovania na riadenej a bezproblémovej skládke odpadov, tak aby sa zabezpečili požiadavky 

legislatívy, ktoré sú záväzné pre prevádzkovateľov skládok od 01.01.2021, tak navrhujeme 

ukončiť proces posudzovania v štádiu predloženia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. 
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VI. Prílohy 
 

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak 
áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia 

Skládka odpadov Pusté Sady bola vybudovaná v roku 1994 pred nadobudnutím 
účinnosti vtedy platného zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.   

Pre 2. stavbu Skládky odpadov Pusté Sady bolo MŽP SR vydané vyjadrenie pod č. 

3937/2008-3.4/hp zo dňa 25.02.2008, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. – viď príloha č. 1a. 

Pre uzavretie a rekultiváciu 1. stavby 4. a 5. časti prebehlo zisťovacie konanie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o posudzovaní vplyvov) a  MŽP SR vydalo rozhodnutie 

o neposudzovaní pod číslom: 7329/2015 – 3.4/hp zo dňa 04.11.2015 - viď príloha č. 1b. 

 
2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v 
danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe 

 
Viď príloha č. 2. 

 
3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti 

 
Územné rozhodnutie – Príloha č. 3 
Celková situácia skládky odpadov - Príloha č. 4 
Umiestnenie plochy zmeny navrhovanej činnosti v rámci areálu skládky odpadov – Príloha č. 5 
Príklad umiestnenia dočasnej plochy úpravy odpadov v telese zavážanej skládky – Príloha č. 6 
Konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov – Príloha č. 7 
Zoznam druhov odpadov, ktoré nie sú nebezpečné, povolených zneškodňovať na skládke 
odpadov Pusté Sady – Príloha č. 8 

 
VII. Dátum spracovania 
 
Dokumentácia bola spracovaná dňa 28.09.2020. 

 
VIII. Meno, priezvisko, adresa a  podpis spracovateľa zámeru 
 
Zodpovedný riešiteľ: 
Ing. Tomáš Tomajko   tel.:   +421 (0) 32 285 42 45 
Marius Pedersen, a.s.   mobil: +421 (0) 902 999 411 
Opatovská 1735   email: tomajko.t@mariuspedersen.sk 
911 01 Trenčín    

 
Spoluriešitelia: 
Ing. Kamil Potoma  
Ing. Eduard Fabo 

mailto:tomajko.t@mariuspedersen.sk
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IX.  Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Serenčéš       Ing. Slavomír Faško 
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Zoznam hlavných použitých materiálov a zdrojov informácii 
 
Pre spracovanie oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli použité nasledovné 

materiály a zdroje: 

 

 Skládka odpadov Pusté Sady – monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných 

vôd, Monitorovanie skládkových plynov rok 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 

Vypracoval: AQUA – GEO, s.r.o., Škultétyho 4, 831 03 Bratislava, RNDr. Martin Žitňan 

 

 Skládka odpadov Pusté Sady, Inžinierskogeologický prieskum, Záverečná správa 

Vypracoval: AuREX TRADE s.r.o., Kukučínová 20, 974 01 Banská Bystrica 

 

 Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002 

Vypracoval: SAŽP Banská Bystrica, Centrum pre revitalizáciu zaťažených oblastí 

Prievidza, Stredisko Trnava 

 

 Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 – 2020 

Vypracoval: Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 

Vypracoval: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 

 Územný plán regiónu Trnavského kraja vrátane zmien a doplnkov 

Vypracoval: AUREX, spol. s r.o., Bratislava 

 

 Územný pán obce Pusté Sady, Zmeny a doplnky č. 2/2013 

Vypracoval: A5ATELIÉR, Pekárska 11, 917 01 Trnava  

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pusté Sady (2015 – 2022) 

Vypracoval: Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážská vodná cesta, Hlohovec 

 

 SEREĎ – PUSTÉ SADY, skládka odpadov, 2. stavba - II. etapa, dokumentácia na realizáciu 

stavby 

Vypracoval: DEPONIA SYSTEM s.r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava 

 

 https://sk.mapy.cz/ 

 

 

 https://zbgis.skgeodesy.sk/ 

 

 

 https://geo.enviroportal.sk/atlassr/ 

 

 

https://sk.mapy.cz/
https://zbgis.skgeodesy.sk/
https://geo.enviroportal.sk/atlassr/
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 https://www.geology.sk/geoinfoportal/ 

 
 
 

 

https://www.geology.sk/geoinfoportal/

