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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“), na základe 

žiadosti  prevádzkovateľa  EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 385 

433 zo dňa 06. 06. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 07. 06. 2022 vo veci  zmeny integrovaného  

povolenia  a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod  1. a 4. zákona o IPKZ, 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 

 

 

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

a doplneného rozhodnutiami: 

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

• č. 3655-19292/2016/Sza/370220104/Z3 zo dňa 17. 06. 2016 

• č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa 12. 02. 2021 

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

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

 

 

„Skládka odpadov - Nána“ 

(ďalej len „prevádzka“), 
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kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod 

bodom:  

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

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

inertných odpadov. 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:  EKOREAL, s.r.o. 

Sídlo:    Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:    36 385 433 

 

nasledovne: 

 

 

1. Vo výrokovej časti povolenia „Súčasťou konania ...“ sa za odsek k) vkladá odsek l) 

znení: 

 

„ l) v oblasti odpadov: 

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

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – Inšpekcia udeľuje súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný (v súvislosti s kolaudáciou 2. stavby v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti 

skládky odpadov),  

 

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

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

poriadku   zariadenia  na   zneškodňovanie  odpadov  (Prevádzkový poriadok, 

vydanie č. 1, vypracoval Mgr. Jaroslav Kazík v termíne jún 2022, v súvislosti 

s kolaudáciou 2. stavby v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti skládky odpadov). 

 

Stavba „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti  

bola zrealizovaná  na  základe  podstatnej  zmeny  integrovaného povolenia,  ktorej  

súčasťou bolo  i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly        

č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa 12. 02. 2021, právoplatné dňa       

25. 03. 2021. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko zo dňa       

05. 03. 1997, podľa ktorého odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Nána – skládka 

odpadov“, t.j. výstavbu skládky odpadov v Náne. Zároveň vydalo MŽP SR k vydaniu 

stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ 
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listom č. 6877/2020-1.7/vt, 57129/2020  zo dňa 06. 11. 2020 záväzné stanovisko, 

v ktorom konštatovalo, že žiadosť o vydanie podstatnej zmeny integrovaného 

povolenia v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na predmetnú 2. stavbu  je 

v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záverečným 

stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 05. 03. 1997 a jeho 

podmienkami.“ 

 

2. Vo výrokovej časti povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky 

a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. 

Charakteristika prevádzky sa veta v znení: 

 

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

skládky je 600 000 m3.“ 

 

dopĺňa a znie: 

 

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

skládky po vybudovaní všetkých etáp bude 600 000 m3.“ 

 

3. Vo výrokovej časti povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky 

a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. 

Charakteristika prevádzky sa pred poslednú vetu v znení: 

 

„Predpokladané ukončenie činnosti je v roku 2040.“ 

 

vkladá nová veta v znení: 

 

„V roku 2022 sa v rámci rozšírenia nových skládkovacích plôch 2. stavby vybudovali 

priestory v rozsahu 3. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov s kapacitou 3. etapa – 1. 

časť 29 820 m3 a 3. etapa – 2. časť 48 440 m3.“ 

 

4. Vo výrokovej časti povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky 

a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. 

Charakteristika prevádzky, Skládka odpadov je tvorená: sa časť v znení: 

 

„- zariadenie má vybudovaný pasívny systém zachytávania a pozorovania tvorby 

skládkových plynov, ktorý je tvorený 9 odplyňovacími vrtmi,“ 

 

mení a znie: 

 

„- zariadenie má vybudovaný pasívny systém zachytávania a pozorovania tvorby 

skládkových plynov, ktorý je tvorený 12 odplyňovacími vrtmi,“ 

 

5. Vo výrokovej časti povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky 

a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis 

prevádzky sa za posledný odsek vkladá nový odsek v znení: 
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„2. stavba, 3. etapa – 1. časť a 2. časť 

- upravené a zhutnené podložie skládky 

- minerálne tesnenie hrúbky 500 mm (2x 250 mm) kfmax ≤ 1.10-9 m.s-1 

- fóliové tesnenie PEHD hrúbky 1,5 mm, hladká so zabudovaným 

geoelektrickým monitorovacím systémom fólie 

- ochranná vrstva – geotextília 800 g.m-2 

- drenážna vrstva – dno: štrk frakcie 16-32 mm, hrúbky 500 mm 

 

Tvar dna skládkovacích priestorov spĺňa požiadavky realizácie s priečnym sklonom 

min. 2 % k zbernému drénu, ktorý je umiestnený v najnižšom mieste skládky s 

pozdĺžnym sklonom min. 1,0 % do drenážnej šachty.  

Priesakové kvapaliny zo skládky odpadov budú zachytávané drenážnou vrstvou nad 

fóliovým tesnením, sústreďované drenážnym potrubím PEHD s priemerom DN 300, 

ktoré je zaústené do šachty na drenážnom potrubí. Zo šachiet budú priesakové 

kvapaliny odvedené potrubím do jestvujúcej akumulačnej nádrže priesakových vôd, 

ktorá bola dobudovaná v 1. stavbe s retenčnou kapacitou 530 m3 . Nádrž bola posúdená 

a vyhovuje aj pre rozšírenú skládku. Z akumulačnej nádrže sú PK prečerpávané do 

postrekovacieho systému ukončeného hydrantmi na okraji skládkovacích priestorov. Na 

hydrant sa napojí prenosný systém (požiarnické hadice) ukončený zavlažovacím 

detailom – upravenými postrekovačmi, ktorými sa zabezpečí polievanie povrchu 

odpadu. Priesakové kvapaliny sa budú používať na polievanie povrchu skládky - 

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

 

6. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na 

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

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), 

vstupné médiá, energia, výrobky sa textová časť podmienky 1.20. ruší a nahrádza sa 

textom v znení: 

 

„1.20. Na skládke odpadov v časti 1. stavba 1. etapa – 2. časť skládky a 2. stavba 3. 

etapa – 1. časť a 2. časť skládky je povolené skládkovanie odpadov, 

zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, uvedených v tabuľke č. 1 tohto povolenia:“ 

 

7. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na 

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

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), 

vstupné médiá, energia, výrobky sa číslovanie podmienky 1.21. mení na číslo 1.21.1. 

a za ňu sa vkladá nová podmienka 1.21.2. v znení: 

 

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

zaplnenia 2. stavby 3. etapy – 1. časti s kapacitou 29 820 m3 a 3. etapy – 2. 

časti s kapacitou 48 440 m3.“  

 

8. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, 1. Opatrenia na 

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

ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, Suroviny (odpady), 
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vstupné médiá, energia, výrobky sa ruší text podmienky 1.27. a nahrádza sa textom 

v znení: 

 

„1.27. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na 

vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovania odpadov, 

uvedené v konaniach v bode l) vo výrokovej časti povolenia, sú udelené bez 

časového obmedzenia od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 7796-

29735/2022/Rum/370220104/Z7 zo dňa 26. 08. 2022. V prípade zmeny 

prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zmeny v prípade 

potreby aktualizácie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov je prevádzkovateľ povinný požiadať Inšpekciu o udelenie nového 

súhlasu podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v zmysle § 3    

ods. 3 písm. c) zákona o IPKZ.“ 

 

9. Vo výrokovej časti povolenia v časti II. Záväzné podmienky, 3. Tvorba odpadov: 

minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie sa text podmienky 3.2. ruší 

a nahrádza textom v znení: 

 

„3.2. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke 

môžu vznikať najmä  nasledovné odpady, zaradené  podľa vyhlášky  č.  365/2015 

Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 

 

Číslo 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

Poznámka 

13 01 10 nechlórované minerálne 

hydraulické oleje 

N vzniká pri údržbe 

kompaktora; je 

zhromažďovaný 

v pôvodných obaloch 

v sklade PHM a je 

odovzdávaný na 

zhodnotenie oprávnenej 

organizácii 

13 02 05 nechlórované minerálne 

motorové, prevodové 

a mazacie oleje 

N vzniká pri údržbe 

kompaktora; je 

zhromažďovaný 

v pôvodných obaloch 

v sklade PHM a je 

odovzdávaný na 

zhodnotenie oprávnenej 

organizácii 

13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku 

a odlučovačov oleja z vody 

N vzniká pri prevádzke 

umývacej rampy vozidiel, 

pri čistení odlučovača 

ropných látok umiestneného 

pod zariadením na čistenie 

kolies; je zhromažďovaný 

v technológii umývacej 

rampy a je odovzdávaný na 
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zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z 

vody 

N vzniká pri prevádzke 

umývacej rampy vozidiel, 

pri čistení odlučovača 

ropných látok umiestneného 

pod zariadením na čistenie 

kolies; je zhromažďovaný 

v technológii umývacej 

rampy a je odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

13 05 07 voda obsahujúca olej 

z odlučovačov oleja z vody 

N vzniká pri prevádzke 

umývacej rampy vozidiel, 

pri čistení odlučovača 

ropných látok umiestneného 

pod zariadením na čistenie 

kolies; je zhromažďovaný 

v technológii umývacej 

rampy a je odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

13 05 08 zmesi odpadov z lapačov 

piesku a odlučovačov oleja z 

vody 

N vzniká pri prevádzke 

umývacej rampy vozidiel, 

pri čistení odlučovača 

ropných látok umiestneného 

pod zariadením na čistenie 

kolies; je zhromažďovaný 

v technológii umývacej 

rampy a je odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo 

kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N vzniká pri údržbe; je 

zhromažďovaný v sklade 

PHM a je odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

15 02 02 absorbenty, filtračné 

materiály vrátane olejových 

filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na 

čistenie, ochranné odevy 

kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N vzniká pri údržbe 

a opravách; je 

zhromažďovaný v určenej 

nádobe v sklade PHM a je 

odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

16 01 07 olejové filtre N vzniká pri údržbe 

kompaktora; je 

zhromažďovaný v určenej 

nádobe v sklade PHM a je 
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odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

16 06 01 olovené batérie N vzniká pri výmene 

v kompaktore; je 

zhromažďovaný v sklade 

PHM a je odovzdávaný na 

zhodnotenie oprávnenej 

organizácii 

19 07 03 priesaková kvapalina zo 

skládky odpadov iná ako 

uvedená v 19 07 02 

O vzniká pri prebytku 

priesakovej kvapaliny, ktorú 

nemožno recyklovať na 

povrch skládkovacieho 

priestoru; jej odvoz je 

zabezpečený ZOD 

20 01 21 žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť 

N vzniká pri výmenách 

v osvetľovacích telesách 

v areáli skládky odpadov; je 

zhromažďovaný 

v pôvodných obaloch 

v sklade PHM a je 

odovzdávaný na 

zneškodnenie oprávnenej 

organizácii 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O vzniká v prevádzkovej časti; 

je zhromažďovaný 

v určených nádobách a je 

zneškodňovaný na vlastnej 

skládke odpadov 

20 03 04 kal zo septikov O zhromažďovaný v žumpe 

a podľa potreby vyvážaný 

podľa ZOD na ČOV 

 

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného 

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

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

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

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

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

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

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

na základe žiadosti prevádzkovateľa EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, 
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IČO: 36 385 433 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 07. 06. 2022 a na 

základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ a podľa 

zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Skládka 

odpadov – Nána“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu udelenia súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenia súhlasu na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou 

stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti skládky 

odpadov. 

 

 Stavba „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ bola zrealizovaná  na  základe  podstatnej  

zmeny integrovaného povolenia,  ktorej  súčasťou bolo  i stavebné povolenie na uvedenú 

stavbu, vydanú rozhodnutím Inšpekcie č. 224-4565/2021/Rum/370220104/Z5-SP zo dňa     

12. 02. 2021, právoplatné dňa 25. 03. 2021. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov 

na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie vydalo záverečné stanovisko zo dňa  05. 03. 1997, podľa 

ktorého odporúča realizáciu navrhovanej činnosti „Nána – skládka odpadov“, t.j. výstavbu 

skládky odpadov v Náne. Zároveň vydalo MŽP SR k vydaniu stavebného povolenia na 

uskutočnenie stavby „Nána – skládka odpadov, 2. stavba“ listom č. 6877/2020-1.7/vt, 

57129/2020  zo dňa 06. 11. 2020 záväzné stanovisko, v ktorom konštatovalo, že žiadosť 

o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia v súvislosti s vydaním stavebného 

povolenia na predmetnú 2. stavbu  je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

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

predpisov a záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia SR zo dňa              

05. 03. 1997 a jeho podmienkami. 

 

 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, položky 171a 

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

spoplatneniu podľa tohto zákona. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil 

Inšpekcii stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, splnomocnenie 

oprávnených osôb na vykonávanie všetkých právnych a procesných úkonov v súvislosti 

s predmetným konaním a aktualizovaný prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov. 

 

 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 zákona o IPKZ upovedomila 

listom č. 7796-22784/2022/Rum/370220104/Z7 zo dňa 28. 06. 2022 prevádzkovateľa, 

účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny 

integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok 

a námietok v určenej lehote odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 
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Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia 

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

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

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.  

 

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

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

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

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

medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné pripomienky účastníkov konania nebudú smerovať 

proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny 

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

pojednávania.  

 

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

- vydanie povolenia pre nové prevádzky, 

- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu, 

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

§ 22 ods. 6 zákona o IPKZ, 

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

písm. a) až e) zákona o IPKZ, 

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

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. e), l) 

a písm. q) uvedených v odseku 1, 

- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme 

integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní 

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého 

prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa 

§ 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, 

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej 

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

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

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

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

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

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

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

- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ. 

 

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii. 

 

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

o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.  

 

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

neboli Inšpekcii zaslané žiadne vyjadrenia. 
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Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom 

konaní dala listom č. 7796-28502/2022/Rum/370220104/Z7 zo dňa 12. 08. 2022  možnosť 

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

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

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

jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. 

 

 V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani 

vyjadrenie. 

 

 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového 

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s realizáciou stavby „Nána – 

skládka odpadov, 2. stavba“ v rozsahu 3. etapy – 1. časti a 2. časti skládky odpadov. Vo 

výrokovej časti povolenia v údajoch o prevádzke Inšpekcia doplnila opis a charakteristiku  

zrealizovanej 2. stavby, 3. etapy – 1. a 2. časti skládky odpadov.  

Inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa aktualizovala niektoré podmienky integrovaného 

povolenia; žiadosti prevádzkovateľa zrušiť podmienky týkajúce sa splnenia v termíne, ktorý 

je po lehote Inšpekcia nevyhovela z dôvodu, že ich plnenie už nie je vymožiteľné, Inšpekcia 

ich ponecháva v povolení len pre úplnosť znenia podmienok integrovaného povolenia. 

V záväzných podmienkach prevádzkovania ďalej Inšpekcia doplnila na žiadosť 

prevádzkovateľa niektoré druhy odpadov podskupiny 13 05 ODPADY Z ODLUČOVAČOV 

OLEJA Z VODY v súvislosti s čistením – odlučovačom ropných látok, ktorý je umiestnený 

pod zariadením na čistenie dopravných prostriedkov; predmetné odpady môžu vzniknúť 

prevádzkovateľovi pri jeho prevádzkovej činnosti. 

 

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa zákona o IPKZ konanie: 

v oblasti odpadov 

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

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch – konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

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

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

poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

 

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 a ostatné podklady rozhodnutia a dospela 

k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch 

upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe 

preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu 

a vykonaného konania zistila, 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 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 



strana 11/11 rozhodnutia č. 7796-29735/2022/Rum/370220104/Z7 

 

 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                     

P o u č e n i e 
 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní 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 do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi konania.  

 

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov 

nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 Bc. Ing. Vladimír Poljak 

                               riaditeľ 

  

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania:  

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

2. Obec Nána, Madáchova 2532/32, 943 60 Nána 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

3. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

odpadového hospodárstva, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

 



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
BRATISLAVA STÁLE PRACOVISKO NITRA

Mariánska dolina 7, 94901  Nitra____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
7796-29735/2022/Rum/370220104/Z7

Nitra
26. 08. 2022

ROZHODNUTIE
7796-29735/2022/Rum/370220104/Z7

Výrok
rozhodnutie

Odôvodnenie
odôvodnenie

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10001

Doručuje sa
EKOREAL, s.r.o., Rastislavova 98, 04346  Košice, Slovenská republika
Obec Nána, Madáchova 2532/32, 94360  Nána, Slovenská republika



1

Doručenka
|

Odosielateľ a prijímateľ
|

Odosielateľ ico://sk/00156906_10001
|

Prijímateľ ico://sk/36385433
|
Informácie o doručovaní
|

Dátum a čas doručenia 31.08.2022 08:03:41___
|
Doručovaná správa
|

Identifikátor správy 5c76d50d-a805-44ac-b9c9-748ff0e56ac2___
|
Kontrolný súčet
|

Kanonikalizácia http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
c14n-20010315___

|

Typ digitálneho odlačku http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512___
|

Digitálny odtlačok správy kaxttkuT2ufkVcOgFFWSBfwV5JDEBc97SH3AQ
FAghqSdDjkf6SSsybC6wtKwh2xrurU5UxkSpxU
uXVVgN+IoFA==

|
Prílohy
|
Príloha
|

Identifikátor elektronického dokumentu 9a0e71ef-0529-4d4f-84ad-5852bb02c1b9___
|


