SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1273-13855/2019/Rum/370210104/Z5-SP

V Nitre dňa 23. 04. 2019

ROZHODNUTIE
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 ustanovení § 9 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 ustanovenia § 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 ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia
§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 11a zákona o IPKZ vydáva

rozhodnutie
o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ

v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 6218/OIPK-1406/05-Kč/370210104
zo dňa 15. 11. 2005, právoplatné dňa 05. 12. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení, súčasťou
ktorej je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby
„Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov RSTO“
a o udelenie súhlasu podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona o IPKZ na uzavretie skládky odpadov
alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie,
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prevádzkovateľovi a stavebníkovi
Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
pre prevádzku „Riadená skládka tuhých odpadov“
(ďalej len „prevádzka“)
Prevádzka sa nachádza na pozemkoch v k.ú. Trnovec nad Váhom a k.ú. Šaľa na predmetných
parcelách:
parcela výmera register
LV
kataster
vlastník
2
(m )
1. 1500/3
5726,0
CKN
1626 Trnovec nad Váhom
Bábiková Anna (SPF),
½ podiel
Bábik Milan, Trnovec nad
Váhom č. 776, ½ podiel
2.
1495
1809,0
CKN
2009 Trnovec nad Váhom
ŽSR
3.
1498
1946,0
EKN
1433 Trnovec nad Váhom
SVP, š.p.
4. 1497/2
6379,0
EKN
1433 Trnovec nad Váhom
SVP, š.p.
5. 371/201 39585,0
EKN
8
Šaľa
SVP, š.p.
6.
381/1
1446,0
EKN
8
Šaľa
SVP, š.p.
7. 1551/1
7298,0
EKN
1426 Trnovec nad Váhom
SR (SPF)
8. 1500/1 236502,0
CKN
593
Trnovec nad Váhom
Duslo, a.s.
9. 1500/2
5755,0
CKN
593
Trnovec nad Váhom
Duslo, a.s.
10. 1492/30 16281,0
CKN
593
Trnovec nad Váhom
Duslo, a.s.
11. 1497/3
113,0
CKN
593
Trnovec nad Váhom
Duslo, a.s.
12. 5605/3 11065,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
13. 5620/18 5708,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
14. 5620/17 12392,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
15. 5620/16 10000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
16. 5620/15 10000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
17. 5620/14 5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
18. 5620/13 5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
19. 5620/12 5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
20. 5620/11 5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
21. 5620/10 5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
22. 5620/9
5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
23. 5620/8
5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
24. 5620/7
2843,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
25. 5620/19
886,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
26. 5620/6
3543,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
27. 5620/5
5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
28. 5620/4
5000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
29. 5620/3 20000,0
CKN
868
Šaľa
Duslo, a.s.
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Zoznam vlastníkov pozemkov:
1. Bábik Milan, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 776
2. Bábiková Anna, r. Kotrálová – správu k nehnuteľnosti má SPF
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica
6. Slovenská republika – správu k nehnuteľnosti má SPF
7. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Mapa lokalizácie pozemkov je prílohou rozhodnutia.

Odôvodneni e
Na Inšpekciu bola dňa 31. 10. 2018 doručená žiadosť prevádzkovateľa Duslo, a.s.,
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 o zmenu integrovaného
povolenia č. Z5-SP pre prevádzku „Riadená skládka tuhých odpadov“ v zmysle zákona o IPKZ
v súvislosti so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Uzatvorenie
a rekultivácia skládky odpadov RSTO“ a súvisiacich súhlasov.
Správne konanie sa začalo v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o správnom konaní
dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej
žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože žiadosť neobsahuje všetky
potrebné údaje a prílohy podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ.
Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 8627-44236/2018/Rum/370210104/Z5-SP
zo dňa 18. 12. 2018P vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote doplnil požadované doklady
a konanie prerušila rozhodnutím č. 8627-44237/2018/Rum/370210104/Z5-SP zo dňa 18. 12. 2018,
právoplatné dňa 18. 12. 2018.
Prevádzkovateľ doplnil Inšpekcii dňa 05. 02. 2019 jeden z požadovaných dokladov
uvedených vo výzve na odstránenie nedostatkov podania – Doklad č. 1 o vlastníctve k pozemkom,
resp. inom práve k nemu listom č. OŽPaOZ/404/2019 zo dňa 30. 01. 2019, v ktorom uvádza
zoznam všetkých pozemkov, na ktorých sa prevádzka „Riadená skládka tuhých odpadov“
nachádza, ku ktorým má vlastnícky vzťah a aj tých, ku ktorým nemá vlastnícky vzťah a ani iné
právo k pozemkom dotknutých stavbou.
Podľa ustanovenia § 11a ods. 1 zákona o IPKZ: „Ak ide o konanie o vydanie zmeny
povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26
ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého
súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako
prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm.
b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak

Strana 4/6 rozhodnutia č. 1273-13855/2019/Rum/370210104/Z5-SP

a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí
1. závažné poškodenie zdravia ľudí,
2. závažné poškodenie životného prostredia,
3. vznik značnej materiálnej škody,
b) nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.“
Zo zistení správneho orgánu nesporne vyplýva, že nevykonaním uzavretia a rekultivácie
skládky odpadov bude dochádzať k neustálemu presakovaniu dažďovej vody do skládky,
k vyplavovaniu škodlivých látok z uloženého odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny, ktorá
následne infiltruje cez nezaizolované časti dna skládky do horninového podložia a následne
podzemných vôd. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa tieto negatívne vplyvy skládky na okolité
prostredie minimalizujú.
Predmetná skládka zároveň nespĺňa ani požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.
o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, vzhľadom na to, že skládka nemá
vybudovaný vyhovujúci tesniaci systém v súlade s ustanovením § 4 vyhlášky.
Z vyššie uvedených dôvodov je preto nesporné, že boli naplnené skutočnosti pre aplikáciu
ustanovení § 11a ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o IPKZ, keďže je zrejmé, že neuzavretím
skládky odpadu a nevykonaním jej rekultivácie hrozí závažné poškodenie životného prostredia
a zároveň prevádzka „Riadená skládka tuhých odpadov“ nespĺňa ani požiadavky podľa ustanovení
§ 3 až § 7 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení
kovovej ortuti.
Z tohto dôvodu Inšpekcia vydáva rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa
ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ.

Poučenie
Toto rozhodnutie o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona
o IPKZ nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia, podľa ustanovenia § 11a ods. 4 zákona
o IPKZ.
Toto rozhodnutie je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú
náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa ustanovenia § 26a zákona o IPKZ.
Na vydanie rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok v zmysle ustanovenia § 11a ods. 3
zákona o IPKZ a nie je možné proti nemu podať odvolanie.
Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, dotknutý rozhodnutím podľa
ustanovenia § 11a ods. 1 má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania
pozemku od prevádzkovateľa; toto právo zaniká, ak ho vlastník neuplatní u prevádzkovateľa do
jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§11a ods. 4).
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Ak medzi vlastníkom a prevádzkovateľom nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady,
rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek z nich
do jedného roka odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Príloha:
Mapa lokalizácie pozemkov

Doručuje sa:
Prevádzkovateľ:
1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Vlastníci pozemkov:
2. Bábik Milan, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 776
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava
4. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55
Banská Štiavnica
6. Slovenská republika ako vlastník pozemku p. č. 1551/1 registra „E“ (LV
č. 1426), doručuje sa správcovi: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,
817 47 Bratislava
7. Doručenie verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o IPKZ z dôvodu,
že pobyt vlastníka nie je známy:
– Bábiková Anna, r. Kotrálová (SPF) - vlastník pozemku p. č. 1500/3 registra „C“ (LV
č. 1626) s neznámym pobytom
8. Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o IPKZ
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.
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•

•

Obec Trnovec nad Váhom – 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

