
 
SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 
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R O Z H O D N U T I E 
 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

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

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

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

vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 

Pusté Sady 131, IČO: 34 100 644 zo dňa 13. 06. 2022 a doručenej Inšpekcii dňa                

13. 06. 2022 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 

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

o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vo veci vydania stavebného povolenia na 

uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“, 

podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

 

 

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

 

 

vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, zmeneného 

a doplneného rozhodnutiami: 

• č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006 

• č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008  

• č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008  
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• č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008  

• č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010  

• č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016 

• č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018 

• č. 3971-14963/2019/Rum/370280104/Z9 zo dňa 23. 04. 2019 

• č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021 

• č. 5868-19518/2022/Rum/370280104/Z11 zo dňa 06. 06. 2022 

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

 

 

„Skládka odpadov Pusté Sady“ 

(ďalej len „prevádzka“), 

 

 

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

bodom:  

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,  ktoré prijímajú viac ako 10 

t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov. 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:  KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. 

Sídlo:    925 54 Pusté Sady 131 

IČO:    34 100 644 

 

nasledovne: 

 

 

1. V povolení v časti „Súčasťou povolenia je konanie...“ sa za odsek v) vkladajú nové 

odseky w) až z) v znení: 

 

„ w) v oblasti ochrany ovzdušia: 

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

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

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

stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na 

uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred 

skládkovaním“ v prevádzke „Skládka odpadov Nový Tekov“, 

 

x) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd: 

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

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – Inšpekcia vydáva súhlas na uskutočnenie 

stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“, 

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

ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, 
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- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného 

zákona – Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Skládka odpadov 

Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ z hľadiska ochrany 

vodných pomerov, 

 

y) v oblasti ochrany prírody a krajiny: 

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

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

vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Pusté 

Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“,  

 

z) v oblasti stavebného poriadku: 

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

povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava 

odpadov pred skládkovaním“ (projektovú dokumentáciu arch. č. 02-PS-2022 

v termíne apríl 2022  vypracoval:  Ing. Oľga Logojda, ASI, reg. č. 5585*I2, 

LANDVARIA s.r.o., Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava; časť statické 

posúdenie: Ing. Martin Blaško, ASI, reg. č. 5696 I3; časť elektroinštalácia: Ing. Peter 

Matton, ASI, reg. č. 1478*A*5-3, Belopotockého 1, 811 05 Bratislava; časť požiarna 

ochrana: Ing. arch. Vladimír Buc, špecialista PO, reg. č. 15/2021 BČO, buc s.r.o., 

Vlčie hrdlo 57, 821 07 Bratislava – Ružinov;  časť biostabilizačné boxy: Ing. Juraj 

Šinka, ASI,  reg. č. 2937*Z*4-1 a 3-2, Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 

Trenčín) v súvislosti s činnosťou úpravy odpadov pred skládkovaním v existujúcom 

areáli prevádzky „Skládka odpadov Pusté Sady“ 

 

 v rozsahu: 

 stavebných objektov: 

 SO 100 Biostabilizačné boxy 

 SO 101 Príprava územia a úprava podložia  

 SO 102 Spevnené plochy 

 SO 103 Dažďová kanalizácia  

 SO 104 Betónové blokové steny 

 SO 105 Prípojka NN 

  

  prevádzkových súborov: 

Vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované. 

 

Samostatnou časťou projektovej dokumentácie je časť:  

B.1 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

  

  Umiestnenie stavby: 

  katastrálne územie:  Pusté Sady 

 parcelné čísla: 1438/5, 1438/16 (register „C“) – podľa LV č. 1296 

účel stavby: budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – 

priemyselné budovy 

  charakter stavby: trvalá. 
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Prevádzkovateľ (stavebník) má k pozemkom nájomný vzťah s KOMPLEX, záujmové 

združenie obcí, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, na základe zmluvy 

o nájme nehnuteľností zo dňa 17. 12. 2013, účinnej od 01. 01. 2014,  ktoré sú 

uvedené na Správe katastra v Galante pre katastrálne územie Pusté Sady. Zmluva je 

uzavretá na dobu určitú do doby zaplnenia skládky odpadov (do ukončenia 

prevádzky skládky odpadov), včítane doby ukončenia rekultivácie, následnej 

starostlivosti o uzavretú skládku odpadov a včítane doby prevádzky aktívneho 

odplynenia, resp. iného zariadenia prevádzkovaného nájomcom odo dňa podpisu 

zmluvy. 

 

Predmetom  stavby je zariadenie na úpravu odpadu pred skládkovaním pre zmesový 

odpad na vymedzenom priestore – na zrekultivovanom povrchu telesa skládky 1. 

stavby v rámci jestvujúceho areálu skládky odpadov na vodohospodársky 

zabezpečených spevnených plochách. Činnosť úpravy odpadov 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. Proces úpravy odpadu pred skládkovaním budú 

tvoriť dva technologické cykly tvoriace technologický celok: splitting 

a biostabilizácia. Maximálna kapacita navrhovanej činnosti je 260 t spracovaných 

odpadov za deň  a 35 t za hodinu. 

 Záber územia stavbou (vrátane terénnych úprav): 3 980 m2 

 Plocha manipulačných spevnených plôch (mimo biostabilizačných boxov): 2 260 m2 

 Plocha spevnených plôch komunikácií (prístupová cesta): 573 m2 

 

Územné   rozhodnutie  o  umiestnení stavby  „Zariadenie na kontrolované ukladanie 

tuhých mestských odpadov a im podobných priemyselných“ j.č. ÚR 317/92 zo dňa 

17. 08. 1992 bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Sereď, Oddelenie 

územného rozvoja a štátnej stavebnej správy.   

 

Obec Pusté Sady, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko listom          

č. 115/2022 zo dňa  05. 05. 2022, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, 

v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Skládka 

odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ špeciálnym stavebným 

úradom a súčasne potvrdzuje, že v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona 

sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. 

 

Obec Pusté Sady vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom č. 116/2022 zo 

dňa 05. 05. 2022 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanej realizácii stavby „Skládka 

odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ a k predloženej 

projektovej dokumentácii.  

 

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

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

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

vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4447/2021-1.7/mo zo dňa 17. 02. 

2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 03. 2021, v ktorom predložená zmena 
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navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred 

skládkovaním“, ktorá zabezpečuje pokračovanie činnosti zneškodňovania odpadov 

skládkovaním v predmetnej lokalite a jestvujúcej skládke odpadov doplnením 

činností priamo súvisiacich s procesom skládkovania o úpravu odpadov pred 

skládkovaním, sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.“ 

 

2. Vo výrokovej časti povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:  sa v písmene a) za kategóriu 

priemyselnej činnosti 5.4. dopĺňa kategória priemyselnej činnosti 5.3.b) v znení: 

 

„5.3.b)  Zhodnocovanie alebo kombinácia zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, 

ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 75 t za deň, ktoré zahŕňa: 

 1. biologická úprava 

 2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie“ 

 

3. Vo výrokovej časti povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch: sa v texte za činnosť „D1 – 

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme“ vkladajú činnosti v znení: 

 

„D8 –  Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú 

zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 

D13 –  Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 

R12 –  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ 

 

4. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, A. Podmienky 

prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie 

stavieb sa za odsek 7.1.) vkladá nový odsek 7.2.) v znení:  

 

„7.2.) Na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov 

pred skládkovaním“  sa určujú tieto záväzné podmienky: 

I. Všeobecné: 

1. Stavebníkom stavby bude KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 

Pusté Sady 131, IČO: 34 100 644. 

2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

(projektovú dokumentáciu arch. č. 02-PS-2022 v termíne apríl 2022  vypracoval:  

Ing. Oľga Logojda, ASI, reg. č. 5585*I2, LANDVARIA s.r.o., Priekopnícka 

12518/15A, 821 06 Bratislava; časť statické posúdenie: Ing. Martin Blaško, ASI, 

reg. č. 5696 I3; časť elektroinštalácia: Ing. Peter Matton, ASI, reg. č. 1478*A*5-

3, Belopotockého 1, 811 05 Bratislava; časť požiarna ochrana: Ing. arch. 

Vladimír Buc, špecialista PO, reg. č. 15/2021 BČO, buc s.r.o., Vlčie hrdlo 57, 

821 07 Bratislava – Ružinov;  časť biostabilizačné boxy: Ing. Juraj Šinka, ASI,  

reg. č. 2937*Z*4-1 a 3-2, Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín). 

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy 

právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické 

a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o  komore geodetov 

a kartografov. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník 

Inšpekcii k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo 
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výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii 

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

o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.  

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

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

alebo sizpipknr@sizp.sk. 

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

a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.  

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

počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe. 

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

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

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

dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác 

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

stavebného povolenia. 

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

práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky 

na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.  

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

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

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

dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 

zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

12. Počas realizácie stavebných prác zabezpečí stavebník priebežnú 

fotodokumentáciu. 

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

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

právne vzťahy. 

14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych 

predpisov. 

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

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

s odpadom vzniknutým počas výstavby. 

17. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne 

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, 

ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť. 

 

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

orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií: 

Ministerstvo  životného prostredia SR, rozhodnutie vydané v zisťovacom 

konaní č. 4447/2021-1.7/mo zo dňa 17.02.2022 

18. Dodržať podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené Ministerstvom životného 

prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rozhodnutí 

vydanom v zisťovacom konaní č. 4447/2021-1.7/mo zo dňa 17. 02. 2021, 
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právoplatné dňa 19. 03. 2021: 

a) Úprava odpadu pred skládkovaním nebude realizovaná na žiadnej ploche 

v priestore aktívne zavážaného telesa skládky odpadov. 

b) V prípade realizácie stavby na uzavretom a zrekultivovanom telese skládky 

bude súčasťou projektovej dokumentácie v povoľovacom konaní statické 

posúdenie odborne spôsobilou osobou, ktoré vylúči riziko poškodenia 

tesniacich vrstiev uzavretia skládky odpadov. 

c) Úpravu odpadu pred skládkovaním sa môžu upravovať druhy odpadov 

s katalógovými číslami: 02 01 04, 02 01 07, 03 01 05, 03 03 08, 15 01 01, 

15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 19, 17 02 

01, 17 02 03, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 08 01, 19 12 01, 19 12 04, 19 

12 07, 19 12 08, 19 12 12, 20 01 11, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 

20 03 04, 20 03 06 a 20 03 07. 

 

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 2734/4/2022 zo dňa 

19.05.2022  

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré 

je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby. 

19. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval 

ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA) 

20. Nesprávne zaradenie VTZ elektrického v zmysle § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. 

Podľa „Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ sa jedná o VTZ elektrické 

skupiny A. (EZ) 

 

III. Ďalšie podmienky: 

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

22. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie 

aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

a zhodnocovanie odpadov v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby „Skládka 

odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ budú udelené 

Inšpekciou rozhodnutím následnou zmenou integrovaného povolenia po 

predložení žiadosti prevádzkovateľa u udelenie predmetných súhlasov 

v súvislosti s uvedením stavby do trvalého užívania, kde budú určené všetky 

podmienky prevádzkovania súvisiace so stavbou úpravy odpadov pred 

skládkovaním.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníka konania. 

 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006 v znení neskorších 

zmien a doplnení pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“ a ostatné jeho 

podmienky    z o s t á v a j ú    n e z n e m e n é. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

 
Inšpekcia  ako príslušný orgán štátnej správy  podľa § 9 ods. 1 písm. c)  a § 10 zákona  

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ 

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

prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 131,   

IČO: 34 100 644 (ďalej len „prevádzkovateľ“) zo dňa 13. 06. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 

13. 06. 2022 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 

písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 

stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní 

mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“ 

v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby 

„Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“. 

 

 Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje 

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

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

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

spoplatneniu podľa tohto zákona. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia 

spracovanou v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ predložil Inšpekcii 

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

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

na ktorých je stavba umiestnená; zmluva o nájme nehnuteľnosti; kópia z katastrálnej mapy; 

situácia s vyznačením záujmového územia v nadväznosti na okolie; projektová dokumentácia 

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

zisťovacom konaní vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 

odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie; vyhodnotenie plnenia podmienok 

vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania; porovnanie a vyhodnotenie súladu 

činnosti úpravy odpadov s požiadavkami vyplývajúcimi zo záverov o najlepších dostupných 

technikách – závery o BAT pri spracovaní odpadu; čestné prehlásenia prevádzkovateľa 

a ďalšie potrebné doklady a písomnosti. 

 

Ako prílohu podanej žiadosti k povoľovanej prevádzke tvoria rozhodnutia, stanoviská 

a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: obce Pusté Sady ako obecného úradu, 

stavebného úradu a orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Galante, Technickej inšpekcie, a.s., zaujaté ešte pred 

začatím konania v predmetnej veci. 

 

Podmienky dotknutých orgánov a organizácií: 

Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 2734/4/2022 zo dňa 19. 05. 2022 k vydaniu 

stavebného povolenia „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred 

skládkovaním“):  
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„Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť 

a odstrániť v procese výstavby: 

1. Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia 

vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA) 

2. Nesprávne zaradenie VTZ elektrického v zmysle § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Podľa 

„Protokolu o určení vonkajších vplyvov“ sa jedná o VTZ elektrické skupiny A. (EZ) 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia uvedené upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov 

zapracovala do podmienok integrovaného povolenia v časti II.A.7.2.II.19.-20. a ich splnenie 

skontroluje v rámci kolaudačného konania pri ústnom pojednávaní. 

 

  Ostatné vyjadrenia a stanoviská predložené spolu so žiadosťou boli súhlasné bez 

námietok a pripomienok. 

 

 Územné   rozhodnutie  o  umiestnení stavby  „Zariadenie na kontrolované ukladanie 

tuhých mestských odpadov a im podobných priemyselných“ j.č. ÚR 317/92 zo dňa 17. 08. 

1992 bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Sereď, Oddelenie územného 

rozvoja a štátnej stavebnej správy.   

 

 Obec Pusté Sady, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko listom          

č. 115/2022 zo dňa  05. 05. 2022, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom uvádza, že súhlasí 

s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov 

pred skládkovaním“ špeciálnym stavebným úradom a súčasne potvrdzuje, že v súlade s § 39a 

ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. 

 

 Obec Pusté Sady vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom č. 116/2022 zo dňa 

05. 05. 2022 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov k navrhovanej realizácii stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava 

odpadov pred skládkovaním“ a k predloženej projektovej dokumentácii.  

 

 Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

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

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

rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4447/2021-1.7/mo zo dňa 17. 02. 2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 03. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti 

„Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“, ktorá zabezpečuje 

pokračovanie činnosti zneškodňovania odpadov skládkovaním v predmetnej lokalite 

a jestvujúcej skládke odpadov doplnením činností priamo súvisiacich s procesom 

skládkovania o úpravu odpadov pred skládkovaním, sa nebude posudzovať podľa tohto 

zákona. 

 

 Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní 

predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné 

doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

upovedomila listom č. 7824-23226/2022/Rum/370280104/Z12-SP zo dňa 13. 07. 2022 

prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci 
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vydania zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie sa 

k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  

 

 V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona 

o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami 

je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch 

v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod alebo na Obecnom úrade v Pustých Sadoch. Žiadosť bola 

zverejnená aj na webovom sídle www.sizp.sk a www.obecpustesady.sk.  

 

Upovedomenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a preto bolo zverejnené 

podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 zákona o správnom konaní  

po dobu 15 dní na úradnej tabuli – na webovej stránke Inšpekcie (www.sizp.sk) v termíne  

od 13. 07. 2022 do 28. 07. 2022 a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) 

v termíne od 13. 07. 2022 do 28. 07. 2022. Pätnásty deň tejto lehoty bol dňom doručenia. 

 

 Zároveň listom č. 7824-24666/2022/Rum/370280104/Z12-SP zo dňa 13. 07. 2022 

podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Pusté Sady, aby do troch dní odo 

dňa doručenia žiadosti zverejnila na svojom webovom sídle a úradnej tabuli údaje uvedené 

v predmetnom liste.  

 

 Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva 

dotknutej verejnosti a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania bola 

zverejnená na webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly 

znečisťovania a na úradnej tabuli Inšpekcie v termíne od 13. 07. 2022 do 28. 07. 2022, a  

na webovom sídle a úradnej tabuli obce Pusté Sady v termíne od 25. 07. 2022  

do 10. 08. 2022.  

 

 V uvedenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne písomné prihlásenie sa za 

účastníka konania a ani vyjadrenie verejnosti k uvedenému upovedomeniu o začatí konania 

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre danú prevádzku. 

 

 Inšpekcia zároveň listom č. 7824-23229/2022/Rum/370280104/Z12-SP zo dňa 13. 07. 

2022 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zaslanie záväzného stanoviska 

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

neskorších predpisov na adresu Inšpekcie. 

 

 Inšpekcia podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného 

zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní zároveň v upovedomení oznámila, že 

nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci vydania zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“, ktorej súčasťou je 

stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov 

pred skládkovaním“. 

 

 Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky 

neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo 

dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 

http://www.sizp.sk/
http://www.obecpustesady.sk/
http://www.sizp.sk/
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ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. O predĺženie 

lehoty žiadny účastník konania ani dotknutý orgán nepožiadal. 

 

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

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti. 

 

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

zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku dotknutý 

orgán:  

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny vydalo záväzné stanovisko listom č. OU-GA-OSZP-2022/010947-002 zo 

dňa 22. 07. 2022, Inšpekcii doručené dňa 25. 07. 2022, v ktorom uvádza nasledovný návrh 

podmienok: 

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň v okolí 

výstavby. 

2. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých 

drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 

83 7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby 

nedošlo k ich poškodeniu: 

- z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce 

realizovať ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov, 

- pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 

- zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov drevených 

debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov, 

- neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 

- v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať 

ťažké stavebné mechanizmy, 

- neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebné koreňový systém drevín. 

3. V zmysle § 68 písm. j) zákona o OPaK, upozorňujeme stavebný úrad na možný výskyt 

chránených druhov živočíchov v súvislosti s plánovanou činnosťou. Navrhovaná činnosť 

sa vykonáva na pozemkoch, ktoré môže byť miestom hniezdenia, rozmnožovania alebo 

odpočinku chráneného živočícha. Ak sa zistí ich výskyt, bude tunajší úrad požadovať 

potvrdenie o zabezpečení ochrany chránených živočíchov a ich stanovíšť po obhliadke 

miesta ich výskytu odborne spôsobilou osobou, ktorá má Ministerstvom životného 

prostredia SR udelenú výnimku zo zákona o OPaK. 

4. V prípade nálezu chorého, zraneného poškodeného alebo uhynutého chráneného 

živočích v jeho prirodzenom prostredí počas vykonávania stavebných prác, je potrebné 

nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácie ochrany prírody, ktorá 

určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených 

chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody 

a krajiny, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Dunajská Streda. 

5. V prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad 

zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 20 m2 rastúcich v mieste novej 

investície, je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody (Okresný úrad 

Galanta) podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. 

6. Dodržať ustanovenia zákona o OPaK, z ktorých upozorňujeme najmä na: 

- § 3 ods. 4 – podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do 

ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať 



strana 12/18 rozhodnutia č. 7824-34915/2022/Rum/370280104/Z12-SP 

 

 

opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania 

a ničenia, 

- § 4 ods. 1 – každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo 

zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

Stanovisko Inšpekcie: 

Pripomienky pod bodmi 1. a 6.vyplývajú so všeobecne záväzných právnych predpisov zákona 

o ochrane prírody a krajiny, a preto nebudú osobitne zapracované do podmienok 

integrovaného povolenia. Podmienky pod bodmi 2., 3., 4. a 5. neboli Inšpekciou zapracované 

do podmienok na uskutočnenie stavby z dôvodu, že stavba bude realizovaná v areáli skládky 

odpadov na povrchu uzavretej a zrekultivovanej časti 1. stavby skládky odpadov. Projekt 

stavby nepredpokladá záber územia rastúcich drevín a krovitých porastov, ani výskyt 

možných druhov chránených živočíchov (zásah do ekosystému) v súvislosti s plánovanou 

činnosťou. 

 

Ministerstvo životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na   životné  prostredie   

vydalo  súhlasné  záväzné stanovisko listom  č. 8572/2022-1.7/mo  47186/2022 zo dňa  19. 08. 

2022, Inšpekcii doručené dňa 30. 08. 2022,v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov 

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

„Skládka odpadov Pusté Sady“, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na 

uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadu pred skládkovaním“, 

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

s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom 

konaní č. 4447/2021-1.7/mo, 8874/2021, int. 8876/2021 zo dňa 17. 02. 2021 a jeho 

podmienkami. 

Stanovisko Inšpekcie: 

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

záväzným podkladom pre vydanie rozhodnutia a v integrovanom povolení bude Inšpekciou 

v rozhodnutí  zapracované. 

 

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie nariadila Inšpekcia listom č. 7824-

31028/2022/Rum/370280104/Z12-SP zo dňa 12. 09. 2022 v súlade s § 15 ods. 1 zákona 

o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom 

konaní pre účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie ústne pojednávanie na deň 

10. 10. 2022 so stretnutím v administratívnej budove prevádzky „Skládka odpadov Pusté 

Sady“. Prizvanie na ústne pojednávanie malo povahu verejnej vyhlášky a preto bolo 

zverejnené podľa § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli v termíne 

od 12. 09. 2022  do 28. 09. 2022 a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli (slovensko.sk) 

v termíne 16. 09. 2022 do 03. 10. 2022. Pätnásty deň tejto lehoty bol dňom doručenia 

uvedeného dokumentu.  Nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

bolo zverejnené aj úradnej tabuli obce Pusté Sady v termíne od 19. 09. 2022 do 04. 10. 2022. 

V predmetnom prizvaní na ústne pojednávanie boli osoby prizvané na ústne pojednávanie 

upovedomené, že svoje pripomienky a námietky musia uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní a že na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia prihliadať nebude.  

 

Doručenie nariadenia tohto ústneho pojednávania bolo preukázané u všetkých 

pozvaných účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií, o čom svedčia doručenky 

priložené k predmetnej písomnosti uloženej v spise (podľa elektronickej doručenky).  
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Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, obce Pusté Sady a 

zástupcovia Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní. 

 

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, 

vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, 

uplatnené v konaní o vydaní integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho 

pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené 

do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, 

že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr 

na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené  pripomienky a námietky Inšpekcia nebude 

prihliadať.  

 

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, 

ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. V rámci 

ústneho pojednávania neboli zúčastnenými vznesené iné pripomienky ani námietky. 

 

Na ústnom pojednávaní bola vyhotovená prezenčná listina a spísaná zápisnica č. 7824-

34567/2022/Rum/370280104/Z12-SP zo dňa 10. 10. 2022, ktorá bola na záver ústneho 

pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.  

 

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie 

stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ a súvisiacich 

súhlasov v prevádzke „Skládka odpadov Pusté Sady“ v súvislosti s činnosťou úpravy odpadov 

pred skládkovaním, ktorá bude realizovaná v navrhovanom zariadení. 

Inšpekcia zapracovala do integrovaného povolenia zaradenie prevádzky v zmysle vymedzenia 

novej kategórie priemyselnej činnosti podľa zákona o IPKZ a zaradenie prevádzky v zmysle 

činnosti zhodnocovania z zneškodňovania odpadov podľa zákona o odpadoch. V záväzných 

podmienkach prevádzkovania Inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienky pre 

uskutočnenie stavby v súlade so zákonom o IPKZ, stavebným zákonom a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

Podmienky prevádzkovania prevádzky a jej zariadení, postupy a opatrenia zabezpečujúce 

plnenie týchto záväzných podmienok prevádzkovania (zoznam prijatých a produkovaných 

odpadov, rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou, monitorovanie 

prevádzky, opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky) v súvislosti s vydaním nového 

súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov a súhlasu 

na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie a 

zhodnocovanie odpadov budú Inšpekciou udelené v následnej zmene integrovaného 

povolenia po uvedení stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred 

skládkovaním“ do trvalého užívania v súlade so zákonom o IPKZ a ďalšími súvisiacimi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

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

v oblasti ochrany ovzdušia 

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

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

stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na 
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uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred 

skládkovaním“, 

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd 

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

vodného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov 

Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“, na ktorú nie je potrebné povolenie 

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

vôd, 

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

zákona – vyjadrenie k zámeru stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov 

pred skládkovaním“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, 

v oblasti ochrany prírody a krajiny 

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

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

stavbu „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“, 

v oblasti stavebného poriadku 

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

o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava 

odpadov pred skládkovaním“ v súvislosti s činnosťou úpravy odpadov pred 

skládkovaním v existujúcom areáli prevádzky „Skládka odpadov Nový Tekov“. 

 

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky 

a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené 

v rámci povoľujúceho procesu.  
 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je 

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

povolenie stavby, sú uložené v spise. 

 
Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný 

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

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

opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.  

 
Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady 

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

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

boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia 

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

že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým 

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

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

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

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa 

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

integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.                                                                                                         
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P o u č e n i e 
 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného 

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

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

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

písomného vyhotovenia rozhodnutia, 

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

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

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

zverejnenia rozhodnutia. 

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                               riaditeľ 

  

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

1.  KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 

2. KOMPLEX, záujmové združenie obcí, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 

3. Obec Pusté Sady, Obecný úrad Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady 

Vlastníkom pozemkov: 

4. KOMPLEX, záujmové združenie obcí, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 

 

Doručenie verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania – vlastníkom susedných pozemkov: 

5. Hrotík Jozef, Leningradská 2890, 272 01 Kladno, CZ (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 

1437 „E“, LV č. 952) 

6. Hrotík František, Vansovej 2/42, 911 01 Trenčín (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 

„E“, LV č. 952) 

7. Hrotík Igor (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

8. Hrotík Leoš (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

9. Hrotíková Jana (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

10. Hrotíková Marie r. Poloučková (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

11. Vaško František (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

12. Michalíková Marie r. Vašková (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

13. Hrotík Michal, Hlavná třída 565/77, 708 00 Ostrava – Poruba, CZ (p.č. 1436 „E“, LV č. 

952; p.č. 1427/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1426/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 
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14. Viskup Ivan, Železničná 1064/48, 926 01 Sereď (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 

„E“, LV č. 952) 

15. Lieskovská Helena r. Lieskovská, Malý Báb 166, 951 34 Báb (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; 

p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

16. Varga Robert, 224, 925 54 Zemianske Sady (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV 

č. 952) 

17. Majka Jaroslav, 102, 925 54 Šalgočka (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 

952; p.č. 1436 „E“, LV č. 952) 

18. Ing. Slamková Dagmar r. Slamková, Janka Kráľa 609/23, 922 42 Madunice (p.č. 1436 

„E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

19. RaVOD Pata, roľnícke a výrobnoobchodné družstvo, Hlohovecká 929/121, 925 53 Pata 

(p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 

1428 „E“, LV č. 763; p.č. 1427/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1427/2 „E“, LV č. 678; p.č. 1425/3 

„E“, LV č. 636; p.č. 1425/4 „E“, LV č. 604; p.č. 1426/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1426/2 „E“, 

LV č. 678; p.č. 1429 „E“, LV č. 763; p.č. 1433 „E“, LV č. 951; p.č. 1434/3 „E“, LV č. 

717; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

20. JLM group, s.r.o., 102, 925 54 Šalgočka (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1437 „E“, LV č. 

952) 

21. Hrotík Pavel, 206, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1436 „E“, LV č. 952; p.č. 1427/1 „E“, LV č. 

679; p.č. 1426/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1437 „E“, LV č. 952) 

22. Hlavina Benedik (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

23. Hlavina Marian, Štefánikova 20, 984 01 Lučenec (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; p.č. 

1434/3 „E“, LV č. 717) 

24. Kravcová Mária r. Hlavinová, 280, Brestovany (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; p.č. 1434/3 

„E“, LV č. 717) 

25. Hájková Helena r. Hlavinová, Družstevná 278, Příbram, CZ (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; 

p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

26. Hlavina Jozef, Dlhá 60, Nitra (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

27. Ing. Hlavinová Valéria r. Rusnáková, Rajecká 28, Bratislava (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; 

p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

28. Mestský úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava (p.č. 1435/3 „E“, LV 

č. 717; p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

29. Hlavina Dušan, Matice Slovenskej 993/9, 972 71 Nováky (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; 

p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

30. Hlavinová Jozefa r. Švihoríková, Kozmonautická 3230/1, 811 07 Bratislava (p.č. 1435/3 

„E“, LV č. 717; p.č. 1434/3 „E“, LV č. 717) 

31. Scsanzni Izidor (p.č. 1435/2 „E“, LV č. 629; p.č. 1434/2 „E“, LV č. 629) 

32. Sčasná Helena r. Ščasná (p.č. 1435/3 „E“, LV č. 717; p.č. 1434/2 „E“, LV č. 629) 

33. Vivodíková Margita r. Bogolová, 26, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1435/1 „E“, LV č. 559; p.č. 

1434/1 „E“, LV č. 559) 

34. Frkušová Jália r. Bogolová (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 „E“, LV č. 951) 

35. Záturová Mária r. Bogolová (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 „E“, LV č. 951) 

36. Vašková Eva r. Vašková 196, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 

„E“, LV č. 951) 

37. Naďová Helena r. Vašková, 12, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 

„E“, LV č. 951) 

38. Kammerová Mária r. Paulíková, Ružova ul. 2090/15, 066 01 Humenné (p.č. 1432 „E“, 

LV č. 951; p.č. 1433 „E“, LV č. 951) 
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39. Švecová Ľudmila r. Vašková, Revolučná 922/20, Trenčianska Teplá (p.č. 1432 „E“, LV 

č. 951; p.č. 1433 „E“, LV č. 951) 

40. Viskupová Eva r. Pavlíková, 223, 919 52 Dolné Dubové (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 

1433 „E“, LV č. 951) 

41. Hájniková Marianna r. Vašková, 2, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 

1433 „E“, LV č. 951) 

42. Paulík Peter, Pionierska 1763/8, 926 01 Sereď (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 „E“, 

LV č. 951) 

43. Tirpáková Bernardína r. Margová, Petra Jilemnického 705/38, 071 01 Michalovce (p.č. 

1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 „E“, LV č. 951) 

44. Minárik Miroslav, 198, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1432 „E“, LV č. 951; p.č. 1433 „E“, LV 

č. 951) 

45. Jankovičová Anna r. Práznovská, 216, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1431 „E“, LV č. 1229) 

46. Martišová Štefánia r. Bennárová, Partizánska 1068/8, Beluša (p.č. 1427/2 „E“, LV č. 678; 

p.č. 1427/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1426/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1426/2 „E“, LV č. 678) 

47. Bennár František, Veterná 2051/29, Ružomberok (p.č. 1427/2 „E“, LV č. 678; p.č. 

1427/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1426/1 „E“, LV č. 679; p.č. 1426/2 „E“, LV č. 678) 

48. Bennár Peter (p.č. 1427/2 „E“, LV č. 678; p.č. 1426/1 „E“, LV č. 679) 

49. Slovenský pozemkový fond, Mierové nám. č. 1, 924 21 Galanta (p.č. 1508 „E“, LV č. 

586) 

50. Krajný Ján, 60, Zemianske Sady (p.č. 1425/3 „E“, LV č. 636) 

51. Šlahor Ján, 159, 925 54 Pusté Sady (p.č. 1425/3 „E“, LV č. 636) 

52. Polák Pavlína, 020 01 Púchov (p.č. 1425/4 „E“, LV č. 604) 

53. Polák Emília (p.č. 1425/4 „E“, LV č. 604) 

54. Polák Anna, 040 00 Košice (p.č. 1425/4 „E“, LV č. 604) 

55. Práznovský Maroš, Nám. slobody 31/13, Sereď (p.č. 1430 „E“, LV č. 1228) 

 

Projektantom stavby: 

56. Ing. Oľga Logojda, LANDVARIA s.r.o., Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava  

57. Ing. Peter Matton, Belopotockého 1, 811 05 Bratislava  

58. Ing. Martin Blaško, Zamarovská 253, 911 05 Trenčín   

59. Ing. arch. Vladimír Buc, buc s.r.o., Vlčie hrdlo 57, 821 07 Bratislava – Ružinov  

60. Ing. Juraj Šinka, Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín  

 

Dotknutým orgánom: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

61. Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31 924 

36 Galanta 

- štátna vodná správa 

62. - štátna správa odpadového hospodárstva  

63. - štátna správa ochrany prírody a krajiny  

64. Obec Pusté Sady, ochrana ovzdušia, Obecný úrad Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady 

65. Obec Pusté Sady, stavebný úrad, Obecný úrad Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady 

66. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 

01 Galanta 

67. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
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68. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 

1, 812 35 Bratislava 

 

 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ 

v súčinnosti s § 26 zákona o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce, prípadne aj zverejnené iným v mieste obvyklým spôsobom. Za deň doručenia sa 

považuje 15-ty deň tejto lehoty.  

 

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu. 

 

 

 

• Obec Pusté Sady – úradná tabuľa 

 

      Vyvesené dňa ......................................     Zvesené dňa ......................................... 

 

 

      pečiatka a podpis                                            pečiatka a podpis 

 

 

 

• SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa 

 

      Vyvesené dňa .......................................         Zvesené dňa .......................................... 

 

 

 pečiatka a podpis                                            pečiatka a podpis 

 


