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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 05. 10. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 13. 10. 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 

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

• č. 8854-39131/2022/Rum/370220104/Z8-SP zo dňa 24. 11. 2022 

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

 

 



strana 2/22 rozhodnutia č. 188-709/2023/Rum/370220104/Z9 

 

 

„Skládka odpadov - Nána“ 

(ďalej len „prevádzka“), 

 

 

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

bodom:  

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

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

inertných odpadov. 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno:  EKOREAL, s.r.o. 

Sídlo:    Rastislavova 98, 043 46 Košice 

IČO:    36 385 433 

 

nasledovne: 

 

 

1. Vo výrokovej časti povolenia „Súčasťou konania ...“ sa za odsek q) vkladá odsek r) 

znení: 

 

„ r) 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 doplnením druhov odpadu kategórie ostatný odpad do 

zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním v prevádzke skládky 

odpadov),  

 

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

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

poriadku   zariadenia  na   zneškodňovanie  odpadov  (Prevádzkový poriadok 

vypracoval Mgr. Jaroslav Kazík v termíne október 2022, v súvislosti s doplnením 

druhov odpadu kategórie ostatný odpad do zoznamu odpadov).“ 

 

2. 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, Príjem odpadov sa 

v bode 1.20. tabuľka č. 1 prehodnotila a dopĺňa o nové druhy odpadov kategórie „O“ 

a celý bod 1.20. znie:  

 

„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: 
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Tabuľka č. 1 

 

Číslo 

skupiny, 

podskupiny, 

druhu 

a poddruhu 

odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpadu 
Kategória 

odpadu 

01 
ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, 

ÚPRAVY A ĎAĽŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 
  

01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV   

01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov   O 

01 01 02  odpad z ťažby nerudných nerastov   O 

01 03 
ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH 

NERASTOV 
  

01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O 

01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O 

01 04 
ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH 

NERASTOV 
  

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 04 09 odpadový piesok a íly O 

01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O 

01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 04 12 
hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 

11 
O 

01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 05 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY   

01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O 

01 05 07 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O 

01 05 08 
vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 

06 
O 

02 

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, 

POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A 

SPRACOVANIA POTRAVÍN 

  

02 01 
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, 

LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA 
  

02 01 01 kaly z prania a čistenia O 

02 01 04 odpadové plasty okrem obalov O 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 

02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O 

02 01 10 odpadové kovy O 

02 02 
ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH 

POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 
  

02 02 01 kaly z prania a čistenia O 

02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O 

02 02 04 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 
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02 03 

ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, 

JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z 

KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC 

A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE 

  

02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O 

02 03 02 odpady z konzervačných činidiel O 

02 03 03 odpady z extrakcie rozpúšťadlami O 

02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 04 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU   

02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O 

02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality  O 

02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 05 ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU    

02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 05 02 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 06 ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU   

02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 

02 06 02 odpady z konzervačných činidiel O 

02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

02 07 
ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA 
  

02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O 

02 07 03 odpad z chemického spracovania O 

02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O 

02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

03 
ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, 

CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU 
  

03 03 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY   

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu O 

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky  O 

03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O 

03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O 

03 03 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 

10 
O 

04 
ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO 

PRIEMYSLU 
  

04 01 ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU   

04 01 01  odpadová glejovka a štiepenka  O 

04 01 02  odpad z lúhovania  O 

04 01 06  
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce 

chróm  
O 
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04 01 07  
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce 

chróm  
O 

04 01 08  odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm  O 

04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie  O 

04 02 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU   

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O 

04 02 10 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky O 

04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14  O 

04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16  O 

04 02 20 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 

19 
O 

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O 

05 
ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A 

PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA 
  

05 01 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY   

05 01 10  
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 

09  
O 

05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly  O 

05 01 14 odpady z chladiacich kolón  O 

05 01 16 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy  O 

05 01 17 bitúmen O 

05 06 ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA   

05 06 04 odpad z chladiacich kolón O 

05 07 ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU   

05 07 02 odpady obsahujúce síru  O 

06 OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV   

06 03  
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, 

ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV 
  

06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15  O 

06 05 
KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO 

VZNIKU 
  

06 05 03 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 

02 
O 

06 06 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH 

PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV 

  

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O 

06 09 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV 

FOSFORU 

  

06 09 02 troska obsahujúca fosfor O 

06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03  O 
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06 11 ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV   

06 11 01 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika  O 

06 13 
ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ 
  

06 13 03 priemyselné sadze  O 

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV   

07 01 
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ 
  

07 01 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01  O 

07 02 
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 
  

07 02 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 

11  
O 

07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O 

07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16  O 

07 03 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11 
  

07 03 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 

11  
O 

07 04 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 

02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A 

POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A 

INÝCH BIOCÍDOV 

  

07 04 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 

11  
O 

07 05 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV 
  

07 05 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 

11  
O 

07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13  O 

07 06 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A 

KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV 

  

07 06 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 

11 
O 

07 07 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK 

NEŠPECIFIKOVANÝCH 

  

07 07 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 

11  
O 

08 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, 

TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB 

  

08 01 
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A 

ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV 
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08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11  O 

08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13  O 

08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17  O 

08 02 
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH 

NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV 
  

08 02 01 odpadové náterové prášky O 

08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O 

08 03 
ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

TLAČIARENSKÝCH FARIEB 
  

08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12  O 

08 03 15 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O 

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17  O 

08 04 

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA 

LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH 

VÝROBKOV 

  

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 

08 04 12 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11  O 

08 04 14 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13  O 

9 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU   

09 01  ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU   

09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra  O 

09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra  O 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV   

10 01 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19   

10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O 

10 01 02 popolček z uhlia O 

10 01 05 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O 

10 01 07 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu  O 

10 01 15 
popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 

14  
O 

10 01 17 popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01  O 

10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18  O 

10 01 21 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 

20  
O 

10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22  O 
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10 01 24 piesky z fluidnej vrstvy  O 

10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne  O 

10 01 26 odpady z úpravy chladiacej vody O 110. 10 02 01 odpad zo spracovania trosky  O 

10 02 ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU   

10 02 02 nespracovaná troska  O 

10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07  O 

10 02 10 okuje z valcovania  O 

10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11  O 

10 02 14 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13  O 

10 02 15 iné kaly a filtračné koláče  O 

10 03 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA   

10 03 02 anódový šrot  O 

10 03 03 pecná troska  O 

10 03 05 odpadový oxid hlinitý  O 

10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15  O 

10 03 18 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17  O 

10 03 20 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O 

10 03 22 
iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako 

uvedené v 10 03 21  
O 

10 03 24 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23  O 

10 03 26 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25  O 

10 03 28 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27  O 

10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29  O 

10 04 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA   

10 04 10  odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09  O 

10 05 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU   

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia  O 

10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 05 09 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08  O 
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10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10  O 

10 06 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI   

10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia  O 

10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia  O 

10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 06 10 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09  O 

10 07 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY   

10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia  O 

10 07 03 tuhé odpady z čistenia plynov  O 

10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 07 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  O 

10 07 08 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07  O 

10 08 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV   

10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 08 09 iné trosky  O 

10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10  O 

10 08 13 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12  O 

10 08 14 anódový šrot  O 

10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O 

10 08 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17  O 

10 08 20 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O 

10 09 ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV   

10 09 03 pecná troska  O 

10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05  O 

10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 O 

10 09 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O 

10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11  O 

10 09 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13  O 

10 09 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15  O 
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10 10 ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV   

10 10 03 pecná troska  O 

10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O 

10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O 

10 10 10 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09  O 

10 10 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O 

10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13  O 

10 10 16 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15  O 

10 11 ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV   

10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O 

10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 11 10 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09  O 

10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13  O 

10 11 16 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15  O 

10 11 18 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17  O 

10 11 20 
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 

v 10 11 19  
O 

10 12 
ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A 

STAVEBNÝCH VÝROBKOV 
  

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 

10 12 03 tuhé znečisťujúce látky a prach  O 

10 12 05 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  O 

10 12 06 vyradené formy O 

10 12 08 
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová 

kamenina po tepelnom spracovaní 
O 

10 12 10 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09  O 

10 12 12 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11  O 

10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku  O 

10 13 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH   

10 13 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 

10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O 

10 13 06 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13  O 
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10 13 07 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov  O 

10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09  O 

10 13 11 
odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 

13 10   
O 

10 13 13 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12  O 

10 13 14 odpadový betón a betónový kal O 

11 

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA 

KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE 

NEŽELEZNÝCH KOVOV 

  

11 01 

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA 

KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, 

POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ 

ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA 

  

11 01 10 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09  O 

11 01 14 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13  O 

11 02 ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV   

11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O 

11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05  O 

11 05 ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV   

11 05 02 zinkový popol  O 

12 
ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY 

POVRCHOV KOVOV A PLASTOV 
  

12 01 
ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY 

POVRCHOV KOVOV A PLASTOV  
  

12 01 15 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14  O 

12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16  O 

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20  O 

15 

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, 

FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ 

  

15 01 
OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
  

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 04 obaly z kovu O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 07 obaly zo skla O 

15 01 09 obaly z textilu O 
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15 02 
ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A 

OCHRANNÉ ODEVY 
  

15 02 03 
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené 

v 15 02 02 
O 

16 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU   

16 01 

STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z 

DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 

06 a 16 08 

  

16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11  O 

16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn  O 

16 01 19 plasty O 

16 01 22 časti inak nešpecifikované  O 

16 03 VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY   

16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03  O 

16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05  O 

16 05 PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE   

16 05 09 vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 O 

16 08 POUŽITÉ KATALYZÁTORY   

16 08 04 použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07  O 

16 11 ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY   

16 11 02 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné 

ako uvedené v 16 11 01 
O 

16 11 04 
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené 

v 16 11 03 
O 

16 11 06 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 

16 11 05 
O 

17 
STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ 

ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST 
  

17 01 BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA   

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 

01 06 
O 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY   

17 02 03 plasty O 

17 03 BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY   

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN   

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
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17 05 
ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, 

KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 
  

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST   

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY   

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ   

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

03 
O 

18 

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI 

ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A 

REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

  

18 02 
ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A 

PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 
  

18 02 03 
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z 

hľadiska prevencie nákazy  
O 

18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 O 

19 

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ 

ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ 

VODY A PRIEMYSELNEJ VODY 

  

19 01 ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU   

19 01 02 železné materiály odstránené z popola  O 

19 01 12 popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11  O 

19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13  O 

19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15  O 

19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17  O 

19 01 19 piesky z fluidnej vrstvy  O 

19 02 
ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE 

ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE 
  

19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné  O 

19 02 06 kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05  O 

19 02 10 horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09  O 

19 03 STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY   

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O 

19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06  O 

19 04 VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE   

19 04 01 vitrifikovaný odpad  O 

19 05 ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV   
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19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O 

19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O 

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O 

19 06 ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU   

19 06 03 kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov  O 

19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov  O 

19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu  O 

19 08 ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ   

19 08 01 zhrabky z hrablíc O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O 

19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O 

19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O 

19 09 
ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ 

POUŽITIE 
  

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O 

19 09 02 kaly z čírenia vody O 

19 09 03 kaly z dekarbonizácie O 

19 09 04 použité aktívne uhlie O 

19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice O 

19 10 ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV   

19 10 04 úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03  O 

19 10 06 iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05  O 

19 11  ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV   

19 11 06 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 

05 
O 

19 12 

ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD 

TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ 

  

19 12 01 papier a lepenka O 

19 12 04 plasty a guma O 

19 12 05 sklo O 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

19 12 08 textílie O 

19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo O 

19 12 10  horľavý odpad (palivo z odpadov) O 

19 12 12 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné 

ako                uvedené v 19 12 11 
O 

19 13 ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY   

19 13 02 tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 

19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O 

19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O 
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20 

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH 

ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU 

  

20 01 ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01   

20 01 03 Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)  O 

20 01 10 šatstvo  O 

20 01 11 textílie  O 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27  O 

20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29  O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov  O 

20 02 ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV   

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 

20 03  INÉ KOMUNÁLNE ODPADY   

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 objemný odpad O 

20 03 08 drobný stavebný odpad  O 

V skládkovacích priestoroch sa povoľuje skládkovanie odpadov, ktorých hraničné hodnoty koncentrácie látok vo 

vodných výluhoch neprekročia hodnoty podľa „Rozhodnutia rady, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre 

prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1993/31/ES“ pre nie nebezpečný 

odpad.“ 

 

3. 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, Príjem odpadov sa 

v bode 1.26. sa znenie podmienky dopĺňa a celý bod 1.26. znie:  

 

„1.26. Pri odpadoch kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07 a 20 01 

03 je potrené, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj písomný 

doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo 

rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.“  

 

4. 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, Príjem odpadov sa za 

bod 1.37. vkladá nový bod 1.38. v znení:  

 

„1.38. Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie všetky poddruhy 

odpadu „pecná troska“ za podmienky, že súčasťou evidencie príslušného 

odpadu bude aj písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa 

o dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním.“  
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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, 

IČO: 36 385 433 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručenej Inšpekcii dňa 13. 10. 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 

aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti 

s doplnením druhov odpadov kategórie ostatný odpad do zoznamu odpadov povolených 

zneškodňovať skládkovaním v prevádzke skládky odpadov. 

 

 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. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov 

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

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

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

10. 09. 2021, v ktorom zmena navrhovanej činnosti „NÁNA – skládka odpadov, 2. stavba“, 

ktorá predstavuje navýšenie kapacitných údajov 2. stavby, 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 zákona o IPKZ upovedomila 

listom č. 10340-38109/2022/Rum/370220104/Z9 zo dňa 08. 11. 2022 prevádzkovateľa, 

účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny 
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integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok 

a námietok v určenej lehote odo dňa doručenia tohto upovedomenia. 

 

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.  
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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 účastník 

konania Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

(ZDS), v ktorom žiadal o zvolanie ústneho pojednávania. Vo svojom stanovisku zo dňa       

14. 07. 2022, doručené Inšpekcii dňa 14. 07. 2022 uvádza nasledovné: 

„Vyjadrenie účastníka integrovaného povoľovacieho konania podľa § 12 zákona IPKŽP  

1) Hoci v zmysle §18 ods. 3 zákona IPKŽP č. 39/2013 Z. z. nie je rozhodnutie EIA 

záväzným podkladom rozhodnutia, je dôležitým podkladom a východiskovou 

informáciou, z ktorej je potrebné vychádzať a preto žiadame o vyhodnotenie plnenia 

podmienok rozhodnutia EIA. 

2) V časti ochrany ovzdušia a ochrany vôd žiadame preukázať, že projekt je vôbec 

príspustný v zmysle §11 a §12 zákona o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. a to 

uvedením prahových hodnôt podľa príslušných predpisov, hodnôt predpokladaných 

v procese EIA a hodnôt reálne nameraných v testovacej prevádzke. Žiadame ako 

súčasť povolenia nariadiť používanie automatizovaných meracích zariadení 

monitorujúcich kvalitu ovzdušia a vôd, pravidelne tieto údaje vyhodnocovať a prijímať 

priebežné opatrenia na priebežné znižovanie znečistenia ovzdušia a vôd (§3 ods. 3 písm. 

a zákona IPKŽP č. 39/2013 Z. z.). Špeciálne nás zaujíma monitorovanie a znižovanie 

najmä ale nielen pevných častíc PM10, PM5 a PM2,5 ako súčasť trvalej kampane na 

zníženie znečisťovania ovzdušia. V oblasti ochrany vôd nás zaujíma posúdenie vplyvov 

na vody podľa §73 ods. 21 vodného zákona formou záväzného stanoviska štátnej 

vodnej správy podľa §16a vodného zákona. 

3) ZDS žiada o zvolanie ústneho pojednávania podľa §15 ods. 1 písm. a zákona 

o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia č. 39/2013 Z. z. 

4) Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  

S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia 

a následne sa k nim podľa §33 ods. 2 Správneho poriadku vyjadríme.  

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho 

poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej 

správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať.  

Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods. 1 Správneho poriadku cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 

Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-

integrity-konania-zds/  

Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-

items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/“ 

 

Stanovisko Inšpekcie: 

Inšpekcia pre lepšiu orientáciu pripomienky ZDS očíslovala a k jednotlivým bodom uvádza 

nasledovné: 

K bodu 1) 

Inšpekcia k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

a súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov v súvislosti s doplnením druhov odpadu kategórie ostatný odpad do zoznamu 

odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním v jestvujúcej prevádzke skládky odpadov, 

pri vydávaní rozhodnutia Z9 zmeny integrovaného povolenia, nie je viazaná súhlasným 

záväzným stanoviskom – podkladom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia 

tak, ako uvádza účastník konania. Žiadosť účastníka konania o vyhodnotenie plnenia 

https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/
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podmienok vyplývajúcich z procesu posudzovania Inšpekcia vyhodnotila za bezpredmetnú vo 

vzťahu k požiadavke takéhoto podkladu k vydaniu povolenia. Všetky východiskové 

informácie podstatné pre udelenie predmetných súhlasov boli Inšpekcii predložené. 

Prevádzkovateľom podaná žiadosť o doplnenie druhov odpadu kategórie ostatný odpad do 

zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním v jestvujúcej prevádzke, nie je 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmenou navrhovanej činnosti, 

ktorá by takého posúdenie požadovala. 

K bodu 2) 

V zmysle určenia kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia je prevádzka skládky odpadov 

zaradená ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Činnosť zneškodňovania odpadov 

skládkovaním nie je technológiou, ktorej sa týka kontinuálne meranie. Požiadavka účastníka 

konania ZDS používať automatizovaný merací systém (AMS) monitorujúci kvalitu ovzdušia 

pre činnosť skládkovania odpadov je Inšpekciou vyhodnotená ako irelevantná. Monitorovanie 

skládkových plynov a monitorovanie kvality podzemných vôd a priesakových kvapalín 

v stanovených ukazovateľoch je zákonnou povinnosťou  prevádzkovateľa vyplývajúcou 

z podmienok integrovaného povolenia a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré 

sú predmetom kontrolnej činnosti Inšpekcie v danej prevádzke vo vzťahu k 

predmetným podmienkam povolenia. 

V oblasti ochrany vôd žiadanou zmenou integrovaného povolenia (doplnenie druhov odpadu 

kategórie ostatný odpad do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním) 

nedochádza k novým zmenám fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien 

úrovne hladiny útvaru podzemnej vody. Žiadané posúdenie vplyvov na vody účastníka 

konania ZDS podľa § 73 ods. 21 vodného zákona formou záväzného stanoviska štátnej vodnej 

správy podľa § 16a vodného zákona vyhodnotila Inšpekcia za neopodstatnené vo vzťahu 

k predloženej zmene Z9 integrovaného povolenia prevádzkovateľom. 

K bodu 3) 

V zmysle správneho konania Inšpekcia žiadosť účastníka konania ZDS o nariadenie ústneho 

pojednávania v určenej lehote akceptovala a nariadila ústne pojednávanie na deň 24. 01. 2023 

listom č. 188-133/2023/Rum/370220104/Z9 zo dňa 09. 01. 2023. 

K bodu 4) 

S podkladmi rozhodnutia bolo možné oboznámiť sa a uplatniť si svoje pripomienky najneskôr 

na ústnom pojednávaní, ktorého sa účastník konania ZDS nezúčastnil, ani svoju neúčasť 

neospravedlnil.  

 

Inšpekcia podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom 

konaní, nariadila pre účastníkov konania a dotknutý orgán na základe žiadosti účastníka 

konania Združenie domových samospráv listom č. 188-133/2023/Rum/370220104/Z9 zo dňa 

09. 01. 2023 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24. 01. 2023, vo veci 

vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov – Nána“, ktorej 

predmetom je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

a udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov v súvislosti s doplnením druhov odpadu kategórie ostatný odpad do 

zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním v prevádzke skládky, na základe 

žiadosti prevádzkovateľa doručenej Inšpekcii dňa 13. 10. 2022.  

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

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

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

 

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 24. 01. 2023 v súlade s § 15 ods. 3 

zákona o IPKZ a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným 

osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa 

k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. 

 

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, obce Nána 

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.  

 

V rámci ústneho pojednávania boli zúčastnenými – prevádzkovateľom a zástupcom 

obce vznesené kladné vyjadrenia, ktorými si neuplatnili žiadne námietky a pripomienky. 

 

Iné pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov na ústnom 

pojednávaní vznesené neboli. 

 

Na ústnom pojednávaní bola vyhotovená prezenčná listina a spísaná zápisnica č. 188-

1587/2023/Rum/370320104/Z9 zo dňa 24. 01. 2023, ktorá bola na záver ústneho 

pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu podpísaná všetkými zúčastnenými.  

 

 Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s rozšírením 

zoznamu odpadov kategórie „O“ do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať 

skládkovaním.  

Inšpekcia prehodnotila žiadosť prevádzkovateľa a zo zoznamu odpadov, ktoré prevádzkovateľ 

predložil a žiadal doplniť do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním, 

vylúčila nasledovné druhy odpadov. Inšpekcia odôvodňuje nasledovné: 

- Odpady kat. č. 02 01 03, 10 11 12, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 

01 13, 16 01 20, 16 02 16, 17 02 01, 17 02 02, 18 01 04 boli zo zoznamu odpadov 

vylúčené z dôvodu, že už raz boli Inšpekciou rozhodnutím č. 5847-24968/37/2008/Koč/ 

370220104/Z1 zo dňa 28. 07. 2008 zo zoznamu odpadov povolených zneškodňovať 

skládkovaním vylúčené. 

- Odpady kat. č. 02 01 02 – odpadové živočíšne tkanivá a 02 07 02 – odpad z destilácie 

liehovín sú vylúčené z dôvodu organického pôvodu a zároveň na základe Usmernenia 
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hlavného inšpektora č. 2/2016 vo veci odporúčania nepovoľovania zneškodňovania 

vybraných druhov ostatných odpadov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný v zmysle platnej legislatívy. 

- Odpad kat. č. 09 01 10 – fotoaparáty na jedno použitie bez batérií je potrebné 

prednostne zhodnotiť pred zneškodnením. 

- Odpad kat. č. 10 01 03 – popolček z rašeliny a neošetreného dreva je potrebné 

prednostne zhodnotiť pred zneškodnením. 

- Odpad kat. č. 16 08 01 – použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, 

ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 a 16 08 03 – použité 

katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak 

nešpecifikované Inšpekcia vylúčila z dôvodu, že ide o odpad, ktorý obsahuje prechodné 

kovy, ktoré z dôvodu obmedzených prírodných zdrojov sú cennou surovinou a je 

potrebné ich zhodnotiť a nie zneškodniť. 

- Odpad kat. č. 17 04 07 – zmiešané kovy je potrebné prednostne zhodnotiť pred 

zneškodnením. 

- Odpady kat. č. 19 10 01 – odpad zo železa a ocele a 19 10 02 – odpad z neželezných 

kovov sú odpady zo šrotovania kovových odpadov, ktoré je nutné prednostne zhodnotiť 

pred zneškodnením. 

- Odpad kat. č. 19 12 10 – horľavý odpad (palivo z odpadov) je vzhľadom na svoj 

charakter a platnú legislatívu vylúčený. 

- Odpad kat. č. 20 03 04 – kal zo septikov je možné zneškodňovať/zhodnocovať 

prostredníctvom ČOV – vyhnívaním na kalových poliach alebo vo vyhnívacích 

nádržiach s následným využitím bioplynu, čo odporúča aj MŽP SR. 

Inšpekcia prehodnotila vylúčenie odpadov obsahujúcich „vodné kaly“ a „kaly zo spracovania 

kvapalných odpadov“. Skládkovanie týchto druhov odpadu je možné len za dodržania 

podmienky minimálneho obsahu sušiny 60-70%, čo je stanovené v podmienke 1.37. 

integrovaného povolenia. 

Inšpekcia zároveň prehodnotila vylúčenie všetkých poddruhov odpadu „pecná troska“ 

skupiny odpadov 10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV. Skládkovanie týchto druhov 

odpadu je možné len za dodržania podmienky predloženia písomného dokladu od jeho 

pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo nebolo možné daný odpad zhodnotiť, 

resp. prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním. Povinnosť je stanovená 

v podmienke 1.38. 

 

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. 

 

Pri určovaní podmienok povolenia boli zohľadnené odôvodnené pripomienky 

a námietky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené 

v rámci povoľujúceho procesu. Vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania Inšpekcia 

uviedla v závere výrokovej časti povolenia. 
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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. 

 

                                                             

                                                                                                                                                                                                                     

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 

3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 

(po nadobudnutí právoplatnosti) 

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

odpadového hospodárstva, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 

 


