SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 530-3844/37/201 7/Sob/3703501 04/Z6

Bratislava 01.03.2017

Rozhodnutie najooudlo
právoplatnost dňom
podpis

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia. Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povofovania a kontroly (d‘alej len _inšpekcia“), ako prislušný orgán štátnej správy
9 a
10 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
podFa
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 akontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“),
na základe konania vykonaného podFa * 3 ods. 3 písm. c) bod I a 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona
o IPKZ ana základe vykonaného konania podfa zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v znení
neskoršíeh predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva
zmenu

integrovaného

povolenia,

ktorou mení a dopÍňa integrované povolenie vvdaiié rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05KkJ370350 104 zo dňa 30.05.2005. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 vplatnom znení
(ďalej len integrované povolenir). klorým bolu povolená činno«
Skládka odpadov Cerová (d‘alej len „prevádzka“)

Pre prevádzkovatefa
obchodné meno:
sídlo:
VS:

ičo

Skládka Cerová s.r.o.
Cerová Lieskové 481, 906 33 Cerová
310 350 104
48315630
—
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1)
Súčasťou zmeny integrovaného povol‘ovania prevádzky je konanie podl‘a zákona
O IPKZ:
v oblasti odpadov:
-

3 ods. 3 písm. c) bod I udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspal‘ovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

*

—

Inšpekcia udel‘uje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre
prevádzku Skládka odpadov Cerová a určuje platnosť súhlasu do 01.03.2022.
Podmienky súhlasu:
Súhlas sa vydáva na prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v
prevádzke „SkJádka odpadov Cerová“.
Súhlas sa vydáva na zneškodňovanie odpadov v prevádzke činnost‘ou:
• Dl Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).
Súhlas sa vydáva do naplnenia kapacity skládky:
Casť skládky
Projekt. kapacita Projekt. plocha od roku
119800 m3

I. etapa

35 828 m2

stav prevádzkovania

1997

prevádzkovaná 1997

II. etapa 1. kazeta

61 800 m3

2017

prevádzkovaná 2017

II. etapa 2. kazeta

68000 m3

2016

stavebne povolená 2016

ILetapa
‚

12616m2

celkova kapacita
.

249 600 m 3

48 444 m ‘

najviac naS rokov. t.j.: do 01.03.2022.

* 3 ods. 3 písm. c) bod 4 schválenie prevádzkového poňadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov. vypracovaného dňa 12.12.2016 RNDr. Kidpolskou Blankou, schváleného Jozefom
Menglerom.
—

-

lnšpekcia schval‘uje prevádzkový poriadok zariadcnia na zneškodňovanie odpadov
vypracovaného RNDr. Kiripolskou Blankou zo dňa 12.12.2016, schváleného Jozefom
Menglerom a určila platnosť súhlasu do 01.03.2022. Platnost‘ súhlasu inšpekcia predlži, a to aj
opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto
súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskór 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu
požiada.
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II)
Mení

integrované

povolenie

V úvode inte2rovaného povolenia sa ruši text:
a podFa * 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 22372001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) súhlasí s projektovou
dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov
po jej uzatvorení spracovanú firmou : DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a hospodárske stavby,
Koceľova 15, 821 08 Bratislava pod arch. Císlom 31/1 ZP -2001.
-

Integrované povolenie sa vydáva na dobu do naplnenia skládky pre projektovanú kapacitu 95 100
m3 I. etapa.
-

Podľa * 3 ods. 3, písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečist‘ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, súhlasí s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov pre II. etapu, jej
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou: HYDROCOOP
spol. s.r.o., P.O.Box 92, 81005 Bratislava 15 pod arch. číslom 31382, zákazkové číslo 09-52 509.
Zmena integrovaného povolenia sa vydáva na dobu do naplnenia skládky pre projektovanú
kapacitu 129 800 m3 II. etapa.
Projektovaná kapacita 129 800 m3 H. etapa je rozdelená na 2 kazety:
I kazeta = 61 800 m3
2 kazeta = 68 000 m3
-

—

Prevádzka je umiestnená v k.ú. obce Cerová Lieskové, na pozemkoch uvedených na liste
vlastníctva Č. 705, 2051 Správa katastra Senica, parcelně čísla: 786/2 ost. plocha (skládka), 786/13
ost. plocha (skládka), 786/14 zast. plocha (váha), 786/15 zast. plocha (garáže), 786/16 zast.
plocha (garáže), 786/17 ost. plocha (skládka), 786/18 ost. plocha obecný, 786/19 ost. plocha
(skládka), ktorých vlastníkomje Obec Cerová, v právnom vzt‘ahu 1/1.
Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č.1 zákona 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 cclkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok incrtných
odpadov.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MZP Č. 410/2012 Z. z. v znení neskoršich predpisov malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia.
Zaradcnie prevádzky podl‘a zákona o odpadoch
Zoznam vykonávaných činností v prevádzke posudzovaných podl‘a zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Dl Uloženie do zcmc alebo na povrchu zeme (skládka odpadov)
-

—

Zaradenie prevádzky podl‘a zákona o vodách
Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podl‘a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon):
Zaobchádzanie SO znečist‘ujúcimi látkami podľa 39 vodného zákona
-
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Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva
Prevádzka nieje zaradená do systému environmentálneho manažérstva
Nahrádza teXtom:
podľa 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) súhlasí s projektovou
dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov pre I. etapu, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou :.HYDROCOOP, spol. s.r.o., P.O.Box 92,
810 05 Bratislava 15, pod arch. číslom : 31 382, zákazkové číslo: 09-52 509 s dátumom
vypracovania 10.2015.
-

-

podľa
3 ods. 3, písm. c) bod 9 zákona IPKZ, súhlasí s projektovou dokumentáciou na
uzatvorenie skládky odpadov pre II. etapu, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po
jej uzatvorení spracovanú firmou: HYDROCOOP spol. s.r.o., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15,
pod arch. číslom 31 382, zákazkové číslo 09-52 509 s dátumom vypracovania 10.2015.

Integrované povolenie sa vydáva na dobu do naplnenia skládky prc projektovanú kapacitu 119
800 m3 I. etapa a 129 800m3 II. etapa (1 kazeta 61 800m3 a 2 kazeta 68 000m3).
-

—

Bod. č. „I. Povolenie Sa vydáva pre nasledovné zariadenia a vykonávanie nasledovných
činností v prevádzke“ sa ruší v celom znení a nahrádza novým zncním:

I. Údaje o prevádzke
A. Zaradenie prevádzky
1. Zaradenic prevádzky podPa zákona o IPKZ
a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy Č. I k zákonu o IPKZ:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom prcdpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t
odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných
odpadov.
b) Ostatně pňamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznost‘ na činnosti
vykonávané v tom istom mieste, ktoré móžu mat‘ vplyv na znečist‘ovanie životného prostredia.
2. Určenie kategórie zdroja znečist‘ovania ovzdušia
Prevádzkaje podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MZP SR Č. 410/2012 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov: malým

zdrojom znečist‘ovania ovzdušia.
3. Zaradcnie prevádzky podl‘a zákona o odpadoch
Prevádzka je podľa prílohy Č. 2 zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zaúadenie na
zneškodňovanie odpadov činnost‘ou:
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Dl

—

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme

4. Zaradcnie do systému environmentálncho manažérstva
Prevádzka nieje zaradená do systému environmentálneho manažérstva.
B Opis prevádzkv a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pady v prevádzke
1. Charakteristika prevádzky
Prevádzka je umiestnená v k. ú. obce Cerová Lieskové, na pozemkoch uvedených na liste
vlastníctva Č. 705, 2051 Správa katastra Senica, parcelně čísla: 786/2, 786/33
ost. plocha
(skládka), 786/13 ost. plocha (skládka), 786/14 zast. plocha (váha), 786/15 zast. plocha
(garáže), 786/16 zast. plocha (garáže), 786/17 ost. plocha (skládka), 786/18 ost. plocha
obecný, 786/19 ost. plocha (skládka), ktorých vlastníkom je Skládka Cerová s.r.o., v právnom
vzťahu 1/1.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skládka sa nachádza v geomorfologickej oblasti Záhorskej nížiny, celku Borskej nížiny, v
oddiely Podmalokarpatskej zníženiny; leží v extraviláne obce Cerová-Lieskové, zhruba 300 m
umiestnenie skládky /mapal. Reliéf územia je
severne od okraja obce viď. príloha Č. 2
polygenetický, stupňovito pahorkatinný, s tendenciou poklesu smerom k rieke Morava. Skládka
TKO bola vybudovaná v umelej terénnej depresii, ktorá vznikla pri terénnych úpravách pri výstavbe
železničnej trate za II. svetovej vojny. K dokončeniu výstavby železnice však nedošlo. Najužnom
okraji lokality skládky sa nachádzala už existujúca skládka komunálneho odpadu. Prístupová
asfaltová cesta vedie ku skládke z obce Cerová smerom na Brezinu. Skládka začala svoju prevádzku
ako skládka odpadov 3.stavebnej triedy v roku 1997. Po zmene legislativy bola skládka zaradená
podľa vyhlášky MZP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch ako
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (zariadenie určené na zneškodňovanie odpadu
Činnosťou DI podľa prílohy č.3 zákona 223/2001 Z.z.).
Požiarna bezpečnosť skládky je riešená stálou strážnou službou na skládke (zabraňuje aj
prístupu cudzích osób do areálu skládky). Skládka je vybavená hasiacim prístrojom, lopatami a
pieskom. V rámci obce je zabezpečená požiarnym vozidlom. Na skládku sú ukladané odpady, ktoré
sú povolené rozhodnutím príslušného úradu a sú uvedené aj v prevádzkovom podadku.
-

Spósob tesnenia skládky:
Na dne skládky je vybudovaná umelá tesniaca bariéra fólia HDPE hrúbky 1,5 mm “GANGLIEN“,
ktorej nepriepustnost‘ je monitorovaná systémom Sensor. Minerálne tesnenie nebolo vybudované.
Geologické prostredie pod skládkou je charakterizované kf v rozsahu I o7-i O m.s. Uroveň
hladiny podzemnej vody je uvádzaná v hlbke 5-10 m p.t. Proti mechanickému poškodeniu je fólia
chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 mm a vrstvou riečneho štrku nešpecifikovanej frakcie
o hrůbke 200 mm. Pod fóliou je vybudovaný drenážny systém na zachytávanie vód vyústený do
prečerpávacej šachty, odkiaľ sú prečerpávané do jestvujúceho otvoreného kanála.
-

2. Opis prevádzky
Spoločné objekty skládky:
• prístupová komunikácia k areálu skládky,
• vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy,
• oplotenie areálu skládky s uzamykaternou bránou,
• informačná tabul‘a,
• vonkajšie osvetlenie,

strana 6/31 k ro:hodnzitiu Č. 530-3844/37/201 7/Sob/370350104/Z6

•
•
•
•
•
•
•

prcvádzková budova,
sklad PHM, olejov a nebezpečných odpadov,
cestná váha,
umývacia rampa,
žumpa pre zhromažd‘ovanie splaškových vád,
zbemá nádrž pňesakových kvapalin,
monitorovacie objekty na monitorovanie kvality podzemných vád.

Členenie prevádzky podl‘a stavebných objektov:
SO 01 Príprava územia
SO 02 Hrubé terénne úpravy
SO 03 Teleso skládky vrátane odvedenia pdesakových vád
SO 04 Odpl3menie skládky
SO 05 Drenážny systém
SO 06 Odvedenie povrchových vád
SO 07 Vonkajšie rozvody na
SO 08 Uzavretie a rekultivácia skládky
2.1 Teleso skládky
2.1.1

Tesniaci systém

Tesniaci systém telesa skládky odpadov zabezpečuje základnú ochranu podzemných vád pred
možnou kontamináciou podložia výluhmi z ukladaných odpadov s dlhodobou odolnosfou proti
fyzikálnym a chemickým vplyvom priesakovej kvapaliny a uložených odpadov.
Tcsniaci a drenážny systém dna a svahov I. etapy skládky odpadov tvoňa nasledovné vrstvy:
• upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
• minerálne tesnenie nebolo vybudované (geologické prostredie k v rozsahu l07l01 m.s‘),
• monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie ajej zvarov,
• fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm,
• ochranná vrstva geotextílie s plošnou hmotnosťou óOOgim2.
• drenážna vrstva je chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 m a vrstvou riečneho štrku
nešpecifikovanej akcie o hrúbke 200 mm.
• pod fóliou je vybudovaný drenážny systém na zachvtávanie vád vyústený do prečerpávacej
šachty, odkiaľ sú prečerpávané do jestvujúceho otvoreného kanála.
1. kazety skládky odpadov tvoňa
Tesniaci a drenážnv systém dna a svahov II. etapy
nasledovné vrstvy:
Tesnenie skládky je dvojvrstvové s hrúbkou jednej vrstvy 250 mm v zhutnenom stave. Tesniace
vrstvy skládky sú rovnako ako podložie skládky chránené pred nežiaducimi účinkami
poveternostných vplyvov (kaluže, vysušenie, povrchová erózia, mráz) a mechanickým poškodením.
—

Pre tesnenie kazety skládky na dne i na svahoch je fólia s hladkým povrchom. Jednotlivé pásy
fólie sú spojené čo najmenším počtom zvarov. Toto tesnenie je fóliou z polyetylénu vysokej hustoty
(HDPE) s mechanickou, chemickou a biologickou stálost‘ou nasledujúcich parametrov:
• materiál nízkotlakový polyetylén, stabilizovaný proti UV žiareniu, min. 0,942 g.ď2
• hrúbka fólie 1,5 mm
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• šírka balu fólie min. 7,0 m
Fred mechanickým poškodením je fólia HDPE hr. 1,5 mm chránená netkanou geotextíliou
gramáže 600 g.m2, ktorá splňa podmienku pre statický prieraz (CBR test) min. 5000 N a min.
pevnosť v ťahu 40 kN/m. Geotextíliaje ukladaná s presahom 15 cm ajednotlivé pásy sú zvarené.
Na svahoch je geotextília uchytená rovnakým sp3sobom ako fólia, tzn. do kotviaceho rigola
ohybom pásu a zásypom zeminou.
•
•
•
•
•
•

2.1.2

upravené a zhutnené podložie skládky odpadov,
minerálne tesnenie hrúbky 2 x 250 mm (zeminy s koeficientom filtrácie k 1.1 o m.s),
monitorovací systém detekcie netesnosti izolačnej fólie ajej zvarov,
fóliové tesnenie HDPE hrúbky 1,5 mm,
ochranná vrstva geotextílie s plošnou hrnotnosťou 600g/m2,
drenážna vrstva je chránená vrstvou piesku o hrúbke 300 až 400 m a vrstvou riečneho štrku
nešpeciflkovanej ňakcie o hrúbke 200 mm.
Odvodnenie Mesa skládky

Odvádzanie a zachytávanie pňesakovej kvapaliny zo skládkových pňestorov je realizované
drenážnym systémom skLádky, ktorý predstavuje dve samostatné vetvy podobného materiáLového
vyhotovenia pre I. a II. etapu. Každú vetvu tvorí drenážna štrková vrstva dna skládky, drenážne
potwbia a zbemé šachty. Drenážny systém pre I. etapu tvorí drenážne potrubie Z perforovaných rúr
DN 7Omm obsypané štrkopieskovým flltrom nešpeciükovanej fřakcie. Zaústené sú do šachty s
priemerom 800 mm a výškou 206,30 mm. Drenážny systém II. etapy I. kazety skládky je
vybudovaní a napojený na eXistujúci drenážny systém I. etapy skládky a ukončený v zbemej šachte
v tesnej blízkosti vonkajšieho okraja ochrannej hrádze skládkového telesa.
Zo zbemej šachty je pdesaková kvapalina následne prečerpávaná do akumulačnej nádrže
pdesakových kvapalín. Začiatok drenážneho potrubia je vyvedený nad korunu hrádze ukončený
pdnibou s plynotesným uzáverom a slúži na vykonávanie pravidelného preplachu potrubia.
2.1.3

Odplyncnie skládky

Odplynenie I. a 11. etapy je riešené pasívnym odplyňovacím systémom. ktorý tvoria vertikálne
odplyňovacie šachty vpočte 5 ks pre I. etapu, 4 ks pre II. etapu 1. kazetu, umiestnené v pravidelných
intervaloch v priestore skládkového telesa. Odplyňovaciu šachtu won betónová studňová skruž
položená na betónovej základovej doske na dne skládkového telesa v ktorej je voľne umiestnená
oceľová pažnica. V priebehu zavážania skládky odpadorn sa pažnica mechanicky posúva nad úroveň
navezeného odpadu. pričom vzniknutý vofný pniestor medzi pažnicou a potrubím sa priebežne
vypLňa štrkom frakcie 16-32. V štyroch studniach je centrálne osadené samotné odplyňovacie
potrubie z HDPE, DN 350. Medzipdestor je vyplnený štrkom. V jednom prípade je studňa bez
osadeného odplyňovacieho potrubia.
2.1.4

Uzavretie a rckultiváeia skládky a následná starostlivost‘ o skládku odpadov

Po naplnení priestorovej kapacity
uzavretie a rekultivácia v súlade so
príslušných orgánov štátnej správy.
zabezpečenie jej povrchu skládky pred

príslušnej etapy prípadne časti skládky bude vykonané jej
schválenou projektovou dokumentáciou a podmienkami
Učelom uzavretia a rekultivácie skládkového telesa je
natekaním vody z atmosférických zrážok do telesa skládky
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a zároveň vytvorenie podmienok pre účinnú degradáciu odpadu. Uzavretie a rekultivácia skládky je
riešená vybudovaním tesniacej, drenážnej a ochranných konštrukčných vrstiev ukončených
vegetačným krytom čím sa povrch skládkového telesa stabilizuje proti účinkom erózie a zároveň
sa územie skládky začlení do okolitej krajiny, čím sa zlepší jej estetický vzhľad a ekologická
stabilita. Postup uzavretia a rekultivácie skládkového telesa sa uskutoční nasledovným spósobom:
Na urovnaný, zhutnený a prekrytý povrch skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný budú uložené
jednotlivé konštrukčné vrstvy v tomto poradí a zložení:
•
•
•
•
•
•
•
•

plynová plošná drenáž hr. 300 mm v spáde min. 1%
oddeľovacia vrstva geotextília,
minerálne tesnenie hrůbky 0,5 m s priepustnosťou kr i.io m.s‘),
oddeľovacia vrstva geotextí]ia
drenáž na odvedenie pňesakových vód kamenivo hr. 500 mm frakcie 16—32 mm
oddeľovacia vrstva geotextília,
rekultivačná vrstva zeminy hrúbky I 000 mm,
vegetačný kryt zatrávnenie povrchu.
—

-

-

—

-

—

Skládka odpadov sa považuje za deímnitivne uzavretú po vydaní kolaudačného rozhodnutia
pre uzatvorenie a rekultiváciu skLádky odpadov. pričom jej prevádzkovateľje povinný zabezpečovaf
pravideLné monitorovanie a údržbu vegetačného krytu skládky počas najmenej 30 rokov od
nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Plocha
I. etapa
II. etapa I.
II. etapa 2.
II. etapa

uzavretej a zrekultivovanej
v prevádzke
kazeta stavebné povolená
kazeta stavebné povolená

-

-

časti skládky:
11 033 m2
prevádzkovaná
nevybudovaná
13 030 m

2.2 Akumulačná nádrž priesakovej kvapaliny

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín zabezpečuje akumuláciu zachylených priesakových
kvapalín z drenážneho systému telesa skládky. Objekt akumulačnej nádrže je vybudovaný ako
zemná nádrž s maximálnym akumulačným objemom 340 m3. Akumulačná nádrž je rozmerov 15,5
m x 7.3 m s hlbkou vody cca 3 m.
Zberná nádrž je zhotovená z vodostavebného železobetónu B 20-25 hrúbka steny 400 mm
a zaizolovaná fóliou HDPE hrúbky 1.5 mm Gundline HD. Zvonku je nádrž izolovaná proti vonkajšej
vlhkosti fóliou faktvalol I mm geotextíliou s pňmurovkou.
—

2.3 Prevádzková budova

Jedná sa ojednopodíažnú nepodpivničenů stavbu obdÍžnikového pódorysu s plochou strechou.
Budova je umiestnená pri vstupe do areálu s priamym výhľadom na cestnů váhu. Budova je
napojená na miestny rozvod elektrickej energie, odkanalizovaná do vlastnej žumpy. Dispozične je
budova rozdelená na nasledovné miestnosti: obsluha váhy, ktorá je zároveň miestnosťou pre
strážnikov, denná miestnosť zamestnancov, šatňa a sociálne zariadenie (WC, umývadlo, sprcha).
Príprava TUV je zabezpečená zásobníkovým ohrievačom vody. Vykurovanie je riešené elektrickými
radiátormi. Splaškové vody z prevádzkovej budovy sú odvedené kanalizačnou prípojkou
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do podzemnej železobetónovej žumpy s akumulačným objemorn 5 m3. Obsah žumpy je pravidelne
odčerpávaný, odvážaný a zneškodňovaný v najbližšej zmluvnej COV.
2.4 Vážiace zariadcnie pre zist‘ovanie hmotnosti ukladaných odpadov
Na zisťovanie hmotnosti ukladaných odpadov dovážaných na skládku slúži mostová váha
jednopólová do 25 t, ktorej výrobcom je spoločnosť MOVA, so systémom automatického záznamu
a registráciou množstva dovezeného odpadu. Váha je umiestnená cca 20 m za vstupnou bránou do
areálu skládky pred prevádzkovou budovou. Registrácia odpadov a všetky s tým súvisiace záznamy
realizuje obsluha váhy. Priestor pre obsluhu váhy sa nachádza v prevádzkovej budove aje
orientovaný tak aby obsluha váhy mala dostatočný prehľad o pňchádzajúcich a odchádzajúcich
vozidlách. Vážiace zariadenie má overovací certiflkát presnosti. V pravidelných intervaloch a po
vykonaných opravách sa v zmysle platnej legislativy vykonáva na vážiacom zariadeni kalibrácia,
justáž a následné overenie odborne spösobilými osobami.
2.5 Voda používaná na pitné, sociálne a prevádzkové účely
Vodovodná pripojka na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou je napojená z jestvujúceho
rozvodu vody v šachte DN 100 s I odbočkou o dlžke 20 m.
2.6 Umývacia rampa
Umývacia rampa je vybudovaná pre autá vychádzajúce zo skládky odpadov. Jej plocha
predstavuje 145,5 m2 a nachádza sa po pravej strane výjazdu zo skládky pred mostovou váhou.
Z dvoch strán je ohraničená chodníkovými obrubnikmi. ktoré výškovo prečnievajů aby nedošlo
k pretekaniu vód z umývania áut. Znečistené vody z umývania sú odvážané na zazmluvnenú COV.
2.7 Sklad PHM a sklad nebezpečných odpadov
Garáž a olejové hospodárstvo je určené pre chránenie mechanizmov pred povetemostnmi
vplyvmi a pre drobné opravy a údržbu. Nachádzajú sa v ňom dve záchytné oceľové vane na
uskladnenie rezervných pohonných hmót pre kompaktor. resp. pre zhromažďovanie odpadových
olejov z prevádzky kompaktora a mých nebezpečných odpadov z prevádzky skládky. Objekt je z
oceFovej konštrukcie, oplášten pozinkovaným plechom. ocefovými vrátami.
2.8 Mechanizmy na zhutňovanie a manipuláciu s odpadom
Odpad dovezený a vyložený na skládke sa vjej telese rozhtňa a hutní pomocou kompaktora. V
počiatkoch skládkovania na doposiaF nepoužívaných kazetách bude odpad rozhřňaný pomocou
čelného nakladača a to z dóvodu zabránenia porušenia tesniaceho systému dna a svahov skládky. Na
zabezpečenie komplexného prevádzkovania skládky sa na Skládke odpadov Cerová nachádza
nasledujúce strojně zaňadenia:
.

LIAZ MTSP24 ramenáč, PV3S (fek), kompaktor K150, S 180 (dozer).
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Monitorovanic podzemných vód

2.9

Pre kontrolu vplyvu skládky na kvalitu podzemných vód sú vybudované monitorovacie sondy
pre odber vzoňek podzemných vód:
•
•
•
2.10

vrt C-l referenčný vrt umiestnený nad skládkou odpadov
vrt C-2 umiestnený pod skládkou v smere prúdenia podzemných vód
vrt C-3 umiestnený pod skládkou v smere prúdenia podzemných vód
Kapacita skládky

Projekt. kapacita
Časť skládky
119 BOOm3
1. etapa
11. etapa L kazeta
61 800 m3
68 000 m3
II. etapa 2. kazeta
1I.etapa
Celková kapacita:

249 600 m3

Projekt. plocha od roku stav prevádzkovania
prevádzkovanál997*
35828m2 1997
prevádzkovaná 201 7*
2017
stavebne povolená 2016*
2016
12616m2
48 444 m2

Ročný objem ukladaného odpadu je 35 000 m3irok.
Prevádzková doba v zariadeni počas pracovných dní je jednozmenná. Dovoz odpadu mimo
doby stanovenej v prevádzkovom poriadku zariadenia je možný, ale musí byť vopred
dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky zaňadenia.
Bod. č. „II. Záviizné podmienky“ sa ruší v celom zncní a nahrádza novým znením:

II. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevádzkovania
1.

Všeobecné podmienky

1.1.

Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedkv použité pri vykonávaní činností v
prevádzke pri stavebných prácach je prevádzkovateľ povinný udržiavat‘ v prevádzkyschopnom
stave.

1.2.

Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo čimostí v prevádzke. ktoré móžu
výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povorovaniu
a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.

1.3.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový
prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť na inšpekciu zmenu prevádzkovatefa do 10 dní
odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

1.4.

Prevádzkovateľ je povinný oboznámit‘ zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré sú relevantně pre ich povinnosti a poskytnút‘ im primerané odborné
a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje
povinnosti.
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I .5.

Prevádzkovatel‘ je povinný po uvedení stavby do užívania viest‘ a uchovávat‘ prevádzkovú
dokumentáciu podl‘a všeobecne záväzných právnych predpisov (technologický reglement,
prevádzkový podadok, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa
nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy
a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovatel‘ povinný uchovávat‘ 10 rokov od
skončenia prevádzky zariadenia.

1.6. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spósoby a metódy zisťovania, podmienky a
povinnosti, postupuje sa podfa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
1.7.

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje do
01.03.2022.

1.8.

Prevádzkovateľ na skládke odpadov zabezpečí pravidelné kosenie trávnatých plóch.

1.9.

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov len podFa inšpekciou schváleného
prevád2kového podadku:
Prevádzkový podadok: Skládka odpadov Cerová
názov:
2
revízia:
počet strán: 1/26
vypracoval: RNDr. Kiripolská Blanka
12.12.2016
dňa
Jozef Mengler
schválil:
12.12.2016
dňa

1.10. Prevádzkovateľ je povinný uložif prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie
odpadov na prístupné miesto v priestoroch zariadenia.
1.11. Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
sa určuje do 01.03.2022.
1.12. Pri prevádzkovaní skládky je potrebné nakladat‘ s plynmi produkovanými skládkou podľa 5
vyhlášky MZP SR Č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej
ortuti v platnom znení (ďalej len „vyhláška o skládkach“).
1.13. Prevádzkovateľje povinný umožniť inšpekcii kontrolu prevádzkv, najmä vstup do prevádzky.
vyhotovenie fotodokumentácie a videozáznamu, odber vzoňek a vykonanie kontrolných
meraní, nahliadnutie do evidencie a mých pisomností o prevádzke, poskytnúť pravdivé a úplné
informácie a vysvetlenia.
1.14. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonat‘ školenie pracovníkov prevádzky
o technických. organizačných. bezpečnostných a hygienických opatreniach pd prevádzke
zadadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.
1.15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečit‘ v prípade úletov ľahkých časti odpadov ich
bezodkladné čis(enie (do 24 hodin).
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1.16. V sklade PHM sa povoľuje skladovanie pohonných hmót a mazadiel potrebných pre vlastnú
prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zaňadenia a pod.) a
zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej
prevádzke skládky odpadov. Čerpanie PHM sa povoľuje na umývacej ploche.
8 zákona o IPKZ do termínu 15.05.2017 vypracovať
1.17 Prevádzkovateľ je povinný podľa
východiskovú správu a predložiť ju inšpekcii na schválenie alebo predložiť inšpekcii do
uvedeného termínu záznam o preukázaní, že východiskovú správu nic je potrebné vypracovat‘.

2.

Podmienky pre dobu prevádzkovania

2.1. Dovoz odpadov sa povoľuje v pracovných dňoch celoročne od 07.00 do 15.30 hod. Dovoz
odpadu mimo tejto doby musí byt‘ vopred dohodnutý a schválený riaditeľom spoločnosti alebo
Inou oprávnenou osobou, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.
2.2. Prevádzkovateľje povinný vykonať opatrenia pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám do
prevádzky a pdjatiu nepovoleného druhu odpadu.
2.3. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuEa. viditeľná z verejného
pňcstranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovatefa.
prevádzkovom čase. zozname druhov odpadov, ktoiých zneškodňovanie je povolené, názve
orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky. mene a pdezvisku
osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky ajej telefónnom čísle.
2.4. Vstupná brána do areálu skládky odpadov musí byť mimo prevádzky skládky zamknutá.
2.5. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad na skládku sa v areáli prevádzky povoľuje len po
vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov
prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácii musí byt‘ bezodkladne odstránené.
2.6. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a inšpekcie v
mimoriadnych prípadoch. najmä ak je to nevyhnutné z hfadiska starostlivosti o zdravic ľudí a
životné prostredie, prevádzkovatefje povinný zneškodniť odpad. akje to pre prevádzkovateľa
technicky možné; náklady. ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe iakéhoto
rozhodnutia, uhrádza držitel‘ odpadu.
2.7. V skládkovacích pdestoroch sa povofuje skládkovanie odpadov, ktorých hraničné hodnoty
koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnotx‘ pre triedu skládky odpadov na
odpad. ktorý nic je nebezpečný podfa tabuľky číslo I. uvedenej v prílohe Č. 1. vyhlášky
o skládkaeh.
2.8. Na skládke sa povofuje zneškodňovanie odpadov nasledujúcich katalógových čísie[:
ODPADY KATEGÓRIE O OSTATNE
ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZAHRADNICTVA,
POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z
SPRÁCOVANIA POTRAVÍN
-

02

02 01

[.JESNÍCTVA,
VÝROBY A

Odpady z pol‘nobospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesnictva, poPovníctva a
rybárstva
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02 01 04
02 01 07
02 01 09

odpadové plasty okrem obalov
odpady z lesného hospodárstva
agrochemické odpady mé ako uvedené v 02 01 08

02 02
02 02 03
02 02 04

Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýh a ostatných potravin živočíšncho
pövodu
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 05
02 05 01

Odpady z mliekarcnského priemyslu
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06
02 06 01

Odpady z pekárskcho a cukrárenského priemyslu
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07

Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov okrem kávy, čaju a
kakaa
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

02 07 04
03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY,
CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01
03 01 05

Odpady zo spracovania dreva a z výroby rcziva a nábytku
piliny, hobliny, odrezky, odpadové reZivo, drevotdeskové / drevovláknité dosky, dyhy
mé ako uvedené v 03 01 04

03 03
03 03 08

Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu**

04

Z
ODPADY
PRIEMYSLU

04 02
04 02 22

Odpady z textilného priemyslu
odpady ZO spracovaných textilných vlákien

08

ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA
NÁTEROVÝCH HMOT (FARÍEB, LAKOV A SMALTOV), LEP[DIEL,
TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 02

Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania mých náterových hmót
vrátane keramických materiálov
odpadové náterové prášky

08 02 01
08 04
08 04 10

KOŽIARSKEHO,

KOŽUŠNÍCKEHO

A TEXTILNÉHO

Odpady z výroby, spracovania, distribúeie a používania Iepidiel a tesniacich
materiálov vrátane vodotesniacich %trobkov
odpadové lepidlá a tesniace materiály mé ako uvedené vOS 04 09
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ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10
10
10
10
10

01
01 01
01 02
01 03

Odpady z elektrárni a mých spal‘ovacích zariadení okrem 19
popoi, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
popolček z uhlia
popolček z rašeliny a neošetreného dreva

10
10
10
10

12
12 01
12 03
12 08

Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a dlaždic a stavebných výrobkov
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
tuhé znečisfujúce látky a prach
odpadová keramika, odpadové lehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová
kamenina po tepelnom spracovaní

10 13
10 13 01
101306
10 13 07
10 13 11

Odpady z výroby cementu, páleného vápna a sadry a výrobkov z nich
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
tuhé znečisfujúce Játkya prach mé ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13
kaly a filtračně koláče z čistenia plynov
odpady z kompozitných matedálov na báze cementu mé ako uvedené v 10 13 09 a 10 13
10
tuhé odpady z čistenia plynu Ině ako uvedené v 10 1312
odpadový be(ón a betónový kal

10 13 13
10 13 14
12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY
POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 0113
120115
12 0117
12 01 21

Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
prach a zlomky zo železných kovov
piliny a triesky z neželezných kovov
prach a zlomky z neželezných kovov
hobliny a tdesky z plastov
odpady zo zvárania
kalyzobrábaniainéakouvedenév 120114*
odpadový pieskovací materiál mé ako uvedený v 120116
použité brúsne nástroje a brúsne materiály mé ako uvedené v 12 01 20

15

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTR4ČNÝ
MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01
1501 05
1501 06
1501 09

Obaly vrátane odpadových obalov z triedeněho zberu komunálnych odpadov
kompozitné obaly
zmiešané obaly
obalyz textilu

15 02
15 02 03

Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
absorbenty. ftltračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy mé ako uvedené v
15 0202
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16

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

16 01

Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov vrátanie strojov neurčených na
cestnú premávku a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel okrem
13, 14, 1606 a 1608)
plasty

160119
17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

17 01
170101
170102
17 01 03
1701 07

Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika
betón
tehly
škňdly a obkladový materiál a keramika
zmesi betónu, tehál, škddiel, obkladového materiálu akeramiky
06

17 03
17 03 02

Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky
bitúmenové zmesi mé ako uvedené v 17 03 01

17 04
170411

Kovy vrátane ich zliatin
kábleinéakouvedenév 170410

17 05
17 05 04
170506
17 05 08

Zemina vrátane výkopovej Zeminy Z kontaminovaných plóch, kamenivo a materiál
Z bagrovísk
zemina a kamenivo mé ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina má ako uvedená v 170505
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07

17 06
170604

Izolačně materiály a stavebné matcriály obsahujúce azbest
izolačně materiály ině ako uvedené v 170601 a 170603

17 08
1708 02

Stavebný materiál na báze sadry
stavebné materiály na báze sadry mé ako uvedené v 1708 01

17 09
170904

Iné odpady zo stavieb a demolácií
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
03

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A
ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI
Z PRIAMEJ
REŠTAURAČNÝCH
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

18 02
18 02 03

Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy

mé ako uvedené v 1701

mé ako uvedené v 170901,

1709 02 a 1709
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19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ
ODPADOVÝCH VÓD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAvrÍ PITNEJ
VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

19 03
19 03 05
1903 07

Stabilizované a solidifikované odpady
stabilizované odpady mé ako uvedené v 19 03 04
so]idifikované odpady mé ako uvedené v 1903 06**

1905
1905 01
19 05 02
I 9 05 03

Odpadyz acróbnej úpravy tuhých odpadov
nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
nekompostované z]ožky živočíšneho a rastlinného odpadu
kompost nevyhovujúcej kvality

19 08
19 08 01
1908 02
190805

Odpady z čistiarní odpadových vód inak ncšpccifikované
zhrabky Z hrablíc
odpad z lapačov piesku
katy z čistenia komunálnych odpadových vód

19 10
191001

Odpady zo šrotovania kovových odpadov
odpadzoželezeaocele**

19 12
191201
19 12 02
19 12 03
19 1204
19 12 05
19 12 07
19 12 08
19 12 09

Odpady z mechanického spracovania odpadu napríklad triedenia, drvenia,
lisovania, hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované
papiera lepenkatt
železné kovy**
neželezné kovy**
plastyaguma**
Sklo**
drevo mé ako uvedené v 19 12 06**
textilie
minerálne látky, napdklad piesok, kamenivo

19
19
19
19

Odpady zo sanácie pódy a podzemnej vody
tuhé odpady zo sanácie pódy mé ako uvedené v 19 13 01
kaly zo sanácie pödy mé ako uvedené v 19 13 03
kaly zo sanácie podzemnej vody mé ako uvedené v 19 13 05

13
13 02
13 04
13 06

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTI A PODOBNÉ ODPADY
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠT[TÚCIÍ) VRÁTANE ICH Z[JOŽIEK
Z TRIEDENÉHO ZBERU

20 02
20 02 02
20 02 03

Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
Zemina a kamenivo
mé biologicky nerozložiteFné odpady

20 03
20 03 01

Iné komunálne odpady
zmesový komunálny odpad
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20
20
20
20
20
20

03
03
03
03
03
03

02
03
04
06
07
08

odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad Z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad

*K uvedeným druhom odpadov je potrebné Z dóvodu viskozity odpadu, sekundárnej
nasiakavosti odpadu, jeho výraznej nestability v telese skládky preukázať fyzikálne vlastnosti
odpadu (hraničný obsah sušiny, vlhkosť odpadu, spätná nasiakavosť vlhkosti odpadom...) pnp.
odborný posudek.
**

Jedná sa o odpady zo spracovania, ktoré sú znehodnotené a nie je ich možně zhodnotiť.

2.9. V skládkovacích priestoroch sa povofuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve
35 000 ton odpadu za rok bez zásypového materiálu používaného na prekrývanie ľahkých
zložiek odpadu do naplnenia kapacity skládky odpadov do objemu

Časť skládky
I. etapa
II. etapa 1. kazeta
II. etapa 2. kazeta
II. etapa
celková kapacita

Projekt. nlocha od roku stav prevádzkovania
prevadzkovana 1997
3‘828m ‘
1997
prevádzkovaná 2017
2017
stavebne povolená 2016
2016
12616 m2
48 444 m2
249 600 m3

Projekt, kapacita
119 800m 3
61 800 m3
68000 m3

—

Ročný objem ukladaného odpadu je 35000 m3/rok.
Maximálna povolená výška zneškodňovaného odpadu pre I. etapu 221,7 m n. m., pre 11. etapu
223,20 m n. m., podfa schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej
rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvoreni.
—

2.10. Je zakázané zneškodňovat‘ skládkovanim:
• kvapa]né odpady,
• odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné. korozívne. okysličujúce. vysoko horľavé
alebo horľavé.
• odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinámej starostlivosti. ktorého katalógové číslo pred
jeho spracovanimje uvedené v prílohe Č. 8 zákona o odpadoch; spracovanie takéhoto odpadu a
následná zmena jeho kata]ógového čísla nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
• odpadové pneumatiky okrem pneumatik. ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri
budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatik s väčšim vonkajšim priemerom ako
1400 mm,
• odpady, ktorých obsah škodlivých látek presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých
látok podľa pdlohy Č. 5 zákona o odpadoch,
• vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem nezhodnotiteFných odpadov po dotriedení,
• biologicky rozložiteFný komunálny odpad ze záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorinov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.
• elektroodpad odovzdaný do systému spátného zberu elektroodpadu alebo oddeleného zberu
elektroodpadu pred jeho spracovaním,
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• použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotitel‘ných zvyškov použitých
batédí a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie,
• odpadové oleje, akje možná ich regenerácia, pnp. ich energetické zhodnotenie,
2.11. PrevádzkovateF nesmie prebrat‘ odpad do prevádzky bez dokladu o množstve a druhu
dodaného odpadu. Musí sa skontrolovať kompletnosf a správnost‘ požadovaných dokladov
a údajov a vykonat‘ kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s
cieľom oveniť deklarované údaje o póvode, vlastnostiach a zložení odpadu a mých
dohodnutých podmienok preberania odpadu. V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá
povoleným podmienkam, jeho prevzatie sa nesmie uskutočniť.
2.12. Prevádzkovateľ je povinný zaevidovať prevzatý odpad a vyhotoviť držiteľovi odpadu
potvrdenie o prevzatí odpadu.
2.13. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky vytvárať účelovú frnančnú rezervu ďalej len
‚.UFR“) podľa * 24 zákona o odpadoch, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie.
rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku po jej uzavreti a na práce
súvisiace s odvrátením havárie a obmedzením dósledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po
uzatvorení skládky.
2.14. Ročnú výšku ÚFR prevádzkovateF vypočíta podfa prilohy Č. 5 vyhlášky o skládkach atúto
odvedie do 31. januára nasledujúceho kalendámeho roka.
2.15. Prostniedky ÚFR je prevádzkovateF povinný viesf na osobitnom účte. Pred odvedením prvej
splátky UFR je prevádzkovatef povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu. ktorý bude
viazaný v prospech ministerstva v banke, na ktoré bude prostňedky UFR každoročne odvádzať
a zabezpečíť viazanosť prostdedkov na účel uvedený v bode 1I.A.2.13.
2.16 PrevádzkovateF pred začatim užívania II. etapy 1. kazety je povinný jednorázovo zložiť časť
účelovej finančnej rezervy ato vo výške minimálne 5% z rozpočtových nákladov na uzavretie
a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov na účet viazaný
v prospech ministerstva.
3.

Tvorba odpadov: minirnalizácia, naMadanie, zhodnotenie, zncškodncnic

3.1. V prevádzke sa povoľuje používaf nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie,
výrobky) v rozsahu vlastnej spotreby:
Látka
Motorová nafta, benzín
Oleje motorové, prevodové, hydraulické
Inertný materiál na prekrývanie odpadu
Úžitková voda, pitná vody v PET H‘ašiach
Elektrická energia
Kamenivo alebo betón na spevnenie alebo opravu
spevnených plóch

Maximálne množstvo/rok
Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Neurčené len v rámci vlastnej potreby
Neurčené len v rámci vlastnej potreby
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3.2.

V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez
povolenia inšpekcie. Inšpekcii musí byt‘ písomne oznámené každé plánované použitie nových
nebezpečných Iátok. K oznámeniu musí byt‘ priložená karta bezpečnostných údajov
nebezpečnej látky.

4.

Odber vody

4.1.

Limitné hodnoty a podmienky pre odber vód sa t. č. neurčujú. Prevádzkovateľ používa na
pitné účely vodu z vodovodnej prípojky na zásobovanie pitnou a úžitková voda je napojená z
jestvujúceho rozvodu vody v šachte DN 100 s 1‘ odbočkou o dlžke 20 m.

5.

Technicko-prevádzkové podmienky

5.1.

Všetky stavebné objekty, zaňadenia a technické prostdedky, ktoré sú používané pri
činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateF udržiavať v dobrom prevádzkovom
stave. pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné preNiadky, skúšky a údržbu stavebných
objektov techiiologických zaňadení a mechanizmov v súlade s podmienkami spdevodnej
dokumentácie a prevádzkoj‘ch predpisov jdi výrobcov a všeobecne závämých právnych predpisov.

5.2.

PrevádzkovateF je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade s projektom stavby,
technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadeni a s podmienkami ich
využívania.

6.

Podmienky pit skladovanie a manipuláciu so znečisťuj úcimi látkami

6.1.

Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory. kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi
látkami musia byt‘ zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo
podzemných vód podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2. V miestach. kde prevádzkovateľ nakladá so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť
prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály musia bť do doby
zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným plánom preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovlúdatefného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a
na postup v pripade ich úniku (ďalej len ..havarijný plán) a všeobecne záväznými právnymi
predpismi vodného hospodárstva.
6.3. Všetky skladovacie nádrže znečisťujúcich Iátok, okrem sudov. záchytných vaní a havarijných
nádrži. musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku
geoelektrický kontrolný
nebezpečných látok (akumulačná nádrž priesakových kvapalín
systém, žumpa na splaškové vody skúšky tesnosti a vizuálna kontrola, atď..).
-

—

B.

Emisně limity

1.

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1.

Emisné Limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia (fugitívne emisie) z malého
zdroja znečist‘ovania sa neurčujú.
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2.

Limitné hodnoty ukazovatel‘ov znečistenia vo vypúšt‘aných vodách a osobitných vodách

2.1.

Limitně hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí
prevádzkovateľ sústred‘ovat‘ v nepdepustnej žumpe a zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie
u oprávnenej osoby.

2.2

Hodnoty pre dažďové vody sa neurčujú. Voda z odvodňovacieho rigola je zaústená rúrou
o pdernere 30cm do betónovej šachty o priemere 100cm, z ktorej vedie rúra poza plot do
melioračného kanála.

3.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácic

3.1.

Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa neurčujú.

C.

prevenciu
dostupných technik

1.

Dovoz odpadov sa povoEuje počas pracovných dni od 7,00 do 15,00 hod a v sobotu od 8,00 do
12.00 hod. Dovoz odpadu mimo tejto doby musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným
pracovníkorn prevádzk. čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.

2.

Pohyb vozidieí privážajúcich odpad na skládku sa v areáli skládky povoľuje len po určených
komunikáciách podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Maximálna povolená
rýchlosť v areáli prevádzky je 20 km/hod., pričorn plné vozidlá majú prednosf pred
prázdnymi. Prípadné znečistenie komunikácii bude bczodkladne odstránené.

3.

jeho prebratí a podfa
Odpad sa povoFuje vysypať v mieste skládkovacích
pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladani na skládku sa odpad musí ukladať
po vrstvách o hrúbke 0,3 0,5 rn, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení
hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskór deň po jeho uložení. Pri uk]adaní
pn‘ej vrstvy odpadov na dno skládky sa odpad musí ukladať tak, aby nepoškodil tesniaci a
drenážny systém skládky; prvá vrstva uloženého odpadu sa móže zhutnif, až keď dosiahne
ukladaf taký‘ odpad. ktorý by mohol poškodiť dno
hrúbku 2 m. V prvej vrstve sa
skládky, alebo znefunkčniť drenážny systém. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť
dn‘ením kompaktorom. Kornunálne odpady sa musia pd zhutňovaní prekrývať vhodným
inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivorn, výkopovou zeminou).

Opatrenia

na

znečisťovania,

použitím

najmä

najlepších

-

priestorov

až

po

-

nesmie

4.

Dovezený odpad sa nesrnie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta
uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí
vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr
skládky a na to potrebných stavebných zadadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

5.

Ak budú prevádzkou skládky vznikať emisie skládkového plynu v technicky spracovateľnorn
množstve, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne požiadat‘ povoľujúci orgán o vydanie
povolenia na realizáciu opatrení umožňujúcich úpravu a využitie skládkového plynu na výrobu
energie. Ak sa zachytený skládkový plyn nebude móct‘ využiť na výrobu energie,
prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia umožňujúce spálenie skládkového plynu.
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Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočnit‘ spósobom, ktorý
minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie alebo zdravie l‘udí.
6.

Pňesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovat‘ polievaním na
skládkovacie priestory, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov
z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky, ak
priesaková kvapalina neprekračuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok uvedených
v prílohe č. 5 zákona o odpadoch a zároveň sú dodržané limitné hodnoty v tabuľke Č. I prílohy
Č. 1 vyhlášky o skládkach v rozsahu monitorovaných parametrov uvedených v časti I.
Požiadavky na spósob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať
a poskytovať do informačného systému bod 2.1.2. integrovaného povolenia.

7.

Prevádzkovateľ je povinný kontrolovat‘ funkčnosf plavákového systému čerpadiel v zbemých
šachtách pňesakovej kvapaliny dennou kontrolou hladiny priesakovej kvapaliny
v akumulačnej nádrži a túto kontrolu zaznamenat‘ do prevádzkového denníka.

8.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpeČiť najmenej 2 x ročne čistenie drenážneho potrubia
skládky.

9.

Znečistené vozidlá musia byť pred odchodom z areálu skládky očistené.

10.

Prevádzkovatel‘ je povinný obmedzovat‘ emisie úletov prenosnými záchytnými sieťami, ktoré
musí umiestnit‘ na návetemú stranu skládky v smere prevládajúcich vetrov v takej výške
a šírke, aby zabezpečil ich najvyššiu účinnosť.

11.

porovnaní prevádzky sa vychádzalo z platnej legislativy v odpadovom hospodárstve,
referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách „Reference document on Best
Available Techniques for the Waste Treatment Industňes, 2005“ a „Reference Docurnent on
the General Principles of Monitoring, 2003“, ktorých niektoré časti sú relevantně pre
prevádzku a činnost‘ v nej.

B.

Opatrenia
odpadov

1.

Prevádzkovateľ je povinný zhromažd‘ovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných
odpadov podFa ich druhov, označovať ich určeným spbsobom a nakladať s nimi v súlade
so všeobecne záváznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

2.

PrevádzkovateF je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú znečistený textil vo
svetelných
vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované žiarivky zo
zdrojov v pövodných obaloch, v zbemých nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore.

3.

Nádoby, sudy a mé obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byt‘
odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,
opisom alebo farbou, musia zabezpečit‘ ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré
by boli schopné spósobit‘ nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byt‘ odolné
proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplywom.

Pri

pre

minimalizáciu.

nakladanie,

zhodnotenie

zneškodnenie
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4.

Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažd‘ujú
nebezpečné odpady, označit‘ určeným spósobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

5.

Priestory určené na zhromažďovanie nebezpečných odpadov budú zabezpečené proti ich
škodlivému pósobeniu na okolie a proti vniknutiu nepovolených osöb, budú vybavené
účinnými asanačnými prostriedkami pre prípad havárie.

6.

Prevádzkovatel‘ musí zabezpečit‘ pravidelný odvoz a zneškodňovanie resp. zhodnocovanie
nebezpečných odpadov osobami. ktoré na to majú oprávnenie.

7.

Pre zamestnancov, ktod manipulujú s nebezpečnými odpadmi, musia byt‘ zabezpečené
zariadenia na osobnú hygienu, účelové osobné ochranné pracovné prostriedky, dostatočne
vybavená lekárnička pre prvá pomoc a k pihu dostatočné množstvo náhradných nápojov (pitná
voda).

8.

PrevádzkovateF je povinný bezodkladne požiadaf Okresný úrad o vydanie súhlasu na
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u póvodcu odpadu, podľa * 97 ods. I písm. g)
zákona č. 79/20 15 Z. z., ak zhromažďuje v prevádzke väčšie množstvo ako 1 tonu
nebezpečných odpadov.

E.

Podmienky hospodárenia s ener2iami

I.

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické v dobrem
technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak. ako je to uvedené v
spňevodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, reviziách a ich údržbe
viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

2.

Prevádzkovateľovi sa odporúča na osvetlenie jednotlivých budov používať úsporné žiarivky
a žiarovky.

F.

Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade
havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej
prevá dzkv

I.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavat‘ zásady prevencie, riešenia havárií a zmiemenia
následkov v prípade havárie uvedené v „Prevádzkovom podadku zaňadenia na
zneškodňovanie odpadov“ a v havaňjnom pláne pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
vypracovanom a schválenom podl‘a všeobecne záväzného právneiio predpisu v oblasti
vodného hospodárstva.

2.

Prevádzkovatef je povinný splaškové, odpadové a priemyselné odpadové vody sústreďovať
v nepriepustných nádržiach a v prípade nevyužitia v technologickom procese na vlastnom
zariadení zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

3.

Prevádzkovateľ je povinný aj v prípade zabezpečenia elektronickej signalizácie vykonávat‘
minimálne jedenkrát mesačne vizuálnu kontrolu výšky hladiny odpadových vód (žumpa,
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4.

akumulačná nádrž...). Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovatel‘
povinný zabezpečif zneškodnenie.
Prevádzkovatel‘ je povinný pri zistenh úniku nebezpečných látok v areáli prevádzky, ku
ktorým móže dójst‘ v rámci dopravy z motorových prostriedkov okamžite únik zasypať
absorpčným materiálem, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v
nepňepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie
oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy prípadne
zneškodniť vo vlastnej prevádzke ak sa jedna o odpad na ktorý ma prevádzka povolenie
a uviesť túto skutočnosť v prevádzkovom denníku prevádzky.

5.

Prevádzkovateľ je povinný písomné ohlasovať povoľujúcemu orgánu a osobám a
organizáciám uvedeným v havarijnom pláne a „Prevádzkovom podadku zadadenia na
zneškodňovanie odpadov“ vzniknuté havárie a mé mimodadne udalosti v prevádzke.

6.

PrevádzkovateF je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s
nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu vodného hospodárstva.

7.

Čerpadlá v prečerpávacich šachtách
v prevádzkyschopnom stave.

8.

V prípade zloženia nepovoleného druhu odpadu na skládke odpadov, je prevádzkovateľ
skládky povinný odpad odstrániť. Musí byť odstránená aj časť odpadu a Zeminy, ktorá je
týmto odpadem kontaminovaná. Tekutý odpad sa musí odstránit‘ absorpčným materiálem. Pre
odstránenie odpadu treba použit‘ mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky,
resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.

9.

Prevádzkový objekt musí byt‘ vystrojený základnými protipožiarnymi prostriedkami podľa
platných smemíc.

10.

Celistvost‘ fólie na dne telesa skládky bude prevádzkovateľ kontrolovať Ix ročne počas
technickej životnosti geoelektrického kontrolného systému po dobu S rokov od začiatku
zneškodňovania odpadov v predmetnej časti skládky po jej skolaudovani.

G.

Opatrenia na minimalizáciu dial‘kového znečisťovania a cezhraničného
vplyvu znečisťovania

1.

Prevádzka nespósobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste
prevádzkv

1.

Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

L

Požiadavky na spósob a metódv monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovat‘ a poskytovať do informačného systému

a

nádržiach

pdesakovej

kvapaliny

musia

byt‘
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1.

Kontrola emisii do ovzdušia

1.1.

Prevádzkovateľ je povinný 2-bát ročne (v jamom aj esennom období, keď priemerná mesačná
vonkajšia teplota neklesne pod 5° C) počas prevádzky skládky odpadov a 2-krát ročne po dobu
30 rokov po uzatvorení skládky odpadov monitorovať potencionálne emisie skládkových
pl3mov a atmosférický tlak. Pozorovanie emisií skládkových plynov (CR4, CO2, 02 H2S) sa
musí vykonávať z každej odplyňovacej šachty, v ktorej sú zachytávané skládkové plyny. Do
doby vybudovania odplyňovacích šáchtje prevádzkovateľ povinný monitorovať potencionálne
emisie skládkových plynov zarážanými sondami.

I .2.

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie
skládkových plynov.

1.3.

Žiadne

I .4.

Merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne platných právnych
predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

2.

Kontrola odpadových, priesakoitch a povrchových vád

2.1.

Prevádzkovateľje povinný počas prevádzky skládky vykonávať monitorovanie naslcdovne:

mé environmentálne významné emisie z prevádzky nebudú emitované do ovzdušia.

2.1.l.Denné sledovanie meÉeorologických údajov:
• množstvo zrážok.
• teplota min, max. o 14,00 SEČ
2.1.2. Monitoring pricsakovej kvapaliny:
Monitorované parametre

Počet merani v roku
I., 2., 4.

pH, vodivosť. farba, zákal. zápach, obsah 02, ChSKM.
NELic, CF, RL195. NO3, PO43, AOX, Crdk
pH, vodivosť. farba. zákal, zápach, obsah 02, ChSKMfl,
NELic, CY, RL195, NO3, P043, AOX, CrIk. CNS, aromatické
uhľovodíky suma, As. Cd, Pb, Hg, NH4 a oxidačno
redukčný potenciál
množstvo

I

Q

Q

I

12 (mesačne)

O množstvc priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vód viesť
samostatnů evidenciu.
ni

fl

Ĺ. 1.3.

Monitoring skládkových plynov
Meracie miesto

Monitorované parametre

Počet meraní v roku

Pre každú
monitorovaciu sondu

CR4, CO2, CO, H2S

Po 2 rokoch od začatia
prevádzkovania

Atmosférický tlak
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2
(polročne)
Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:
• stanovit‘, či sa tvorí skládkový plyn
• akéjejeho z]oženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
• či dochádza k migrácii plynu do okolia
• či sú vykonané tesniace práce dostatočné účinné
• čije potrebné vykonat‘ opatrenia na uzavretie skládky
• charakterizovat‘ stav stabilizácie skládky
2.1.4. Monitoring podzemných vód:
každých 6 mesiacov sa bude merať hladina podzemnej vody vo vrtoch
parametre na chemickú analýzu sa budú stanovovat‘ 4x ročne v tomto rozsahu: zápach, zákal,
farba. pH, NEL, N-NH4+, N-N02 N-N03‘, chloridy (ďJ síralw (5042), As, Pb, Cd, Hg, Zn,
(F-),
PAU, Ca, Mg. Fe. fosforečnany (PO43‘), CHSK, elektrická
Co, Cu, Ba, Be, B, fluoridy
vodivost‘.
Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti privalový dážď, nárazové topenie snehu a pod.
a)
b)

-‚

-

2.1.5. Topografla skládky:
• Ix ročne štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre siwačný plán skládky
odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania
odpadu, čas a tn‘anie uk]adania odpadu, výpočet voľnej kapacity.
• lx ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.
2.1.6 Monitoring pódy:
Monitorované parametre

Počet meraní

NEL1, NH4. Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd

1 x za 6 rokov

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečit‘ periodické monitorovanie pódy odbome spósobilou
osobou podfa zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach a vypracovať záverečnú správu
zhodnotenie monitoringu pódy raz za 6 rokov.

—

2.2. Prevádzkovater je povinný 30 rokov po uzatvorení
nasledovne:
2.2.1. Monitoring pdesakovej kvapaliny:
Monitorované parametre
Teplota, zápach, farba, zákal, pH, CHSKcr, elektrická
vodivosť, N-NH4+, NEL a vodivosť.
množstvo

skládky vykonávaC monitorovanie

Počet meraní v roku
každých 6 mesiacov
každých 6 mesiacov
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O množstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vód viesť
samostatnú evidenciu.
2.2.2. Monitoring skládkových plynov
Meracie micsto

Monitorované parametre

Pre každú
.
.
monitorovaciu sondu

CH4, CO2, CO, H1S
Atmosférický tlak

Počet mcranh v roku
-

kazdych 6 mesiacov

Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:
• stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn
• aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
• či dochádza k migrácii plynu do okolia
• či sú vykonané tesniace práce dostatočné účinné
• charakterizovat‘ stav stabilizácie skládky
2.2.3. Monitoring podzemných vód:
a)
b)

každých 6 mesiacov sa bude merať hladina podzemnej vody vo vrtoch
parametre na chemickú analýzu sa budú stanovovat‘ 2x ročne v tomto rozsahu: zápach, zákal,
farba, pH, NEL, N-NH4+, N-N02, N-N03, chloridy (C‘), sírany (S042), As, Pb, Cd, Hg, Zn, Co,
Cu, Ba, Be, B, fuoddy (F-), PAU, Ca, Mg, Fe, fosforečnany (PO43), CHSK, elektrická vodivost‘.
Vzorky neodoberaf počas mimoriadnej udalosti
apod.

-

prívalový dážd‘, nárazové topenie snehu

Ak sa v priebehu 5 rokov po uzatvorení skládky nepreukáže negatívny vplyv skládky na
zloženie podzemných vód, móže prevádzkovateF požiadat‘ povol‘ujúci orgán o zníženie
fřekvencie a rozsahu ukazovateFov monitorovania podzemných vód v súlade s platnou
legislativou v odpadovom hospodárstve.
2.2.4.Topografia skládky:
• ĺx ročne sadanie úrovne telesa skládky odpadov.
2.3.

Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky a aj po ukončení rekultivácie musia byt‘
udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byt‘ riadne
uzatvorené a uzamknuté. ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

2.4. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovat‘ povol‘ujúci orgán v prípade zistenia
nasledovných havaňjných stavov:
• výskyt znečisťujúcej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vód,
zistené pri monitorovaní skládky,
• zosuv alebo znitenie svahu skládky, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov,
• požiar na skládke odpadov,
• preplnenie akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo
pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotiwajúcich dažd‘ov).
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2.5

Prevádzkovateľ je povinný 2-krát ročne (každých 6 mesiacov) počas prevádzky skládky
odpadov a 2-krát ročne (každých 6 mesiacov) po dobu 30 rokov po uzatvorení skládky
odpadov, merat‘ úroveň hladiny podzemnej vody vo všetkých monitorovacích objektoch
podzemných vód.

2.6

zaznamenávat‘
Prevádzkovatel‘ je povinný do prevádzkovej
evidencie pravidelne
množstvo splaškových odpadových vód (žumpa), ktoré odovzdáva na zneškodnenie do
zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou resp. zneškodňuje na vlastnom zariadení.

2.7

Prevádzkovatel‘ je povinný bezodk]adne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy na životné
prostredie zistené monitoringom.

3.

Kontrola odpadov

3.1.

Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát rnesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na
zhromažd‘ovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené
nedostatky.

3.2.

PrevádzkovateF je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhech a
množstve odpadov a o nakladani s nimi na Evidenčnom liste odpadu v sůlade so všeobecnými
záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať
priebežne.

4.

Kontrola hluku

4.1. Opatrenia na kontrolu hluku na hranici prevádzky sa neurčujú.
5.

Kontrola spotreby energii a vody

5.1.

PrevádzkovateF je povinný viesf prevádzkovú evidenciu s ročným vykazovaním spotreby
paliv a s ročným vykazovaním memej spotreby paliv a ostatných nákladov kompaktora na
tonu zneškodneného odpad.

6.

Kontrola prevádzky

6.1.

Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami
určenými v rozhodnutí.

6.2.

Prevádzkovateľ je povinný viest‘ prehFadným spósobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu
údajov o podstatných ukazovateFoch prevádzky a evidované údaje uchovávat‘ najmenej 5 rokov,
ak nieje v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.

6.3. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky,
úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pódy, musia byť zaznamenané
v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a
osób, údajov o príčine, spósobe vykonaného riešenia. odstránenia danej havárie a prijatých
opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byt‘ spísaný
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zápis a musia o ne] byt‘ vyrozumené príslušne orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so
všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
6.4.

Prevádzkovateľ je povinný každoročne vypracovaf záverečnú Správu
zhodnotenie
monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vód) a na
základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov.

7.

Podávanie správ

7.1.

Prevádzkovatcľ je povinný zbierať, spracovávat‘ a vyhodnocovať údaje a informácie určené
v povolení a v zákone č. 20572004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súčinnosti
s vyhláškou MZP SR Č. 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a každoročne za predchádzajúci rok
oznamovať údaje do 15.2 v písomnej a v elektronickej forme do národného registra
znečist‘ovania (SHMU).

—

7.2. Prevádzkovatel‘ je povinný l-krát ročne spracovat‘ vyhodnotenie monitoringu podzemných a
povrchových vöd a skládkových plynov z monitorovacích objektov a l-krát za 6 rokov
vyhodnotenie monitoringu pódy odbome spósobilou osobou a predložiť najneskór do 31.
januára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému okresnému úradu
Záverečnú Správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej Správy musí byť
vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania
sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných
pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
7.3.

Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne závazných právnych predpisov odpadového
hospodárstva každoročne, do 28. februára nasledujúceho roka, predkladať inšpekcii,
pňslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním (ako póvodca a držitel‘ odpadov) a evidenčný list skládky odpadov
(ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov).

7.4.

Prevádzkovatel‘ je povinný bezodkladne ohlasovat‘ na inšpekciu a príslušným orgánom
štátnej správy vzniknuté havárie, mé mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmemý
okamžitý únik emisii do ovzdušia, vody a pódy v súlade so všeobecne závaznými právnymi
predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.

7.5.

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne písomne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých
opatrení, pre ktoré jev povolení určený termín ich splnenia.

7.6.

Prevádzkovatel‘ je povinný do 15. februára nasledujúceho roka predkladat‘ každoročne za
predchádzajúci kalendámy rok obci Cerová úplne a pravdivé údaje za malý zdroj
znečist‘ovania ovzdušia.

7.7. Prevádzkovateľ je povinný predkladať topografiu skládky inšpekcii do 31. januára
nasledujúceho roka spolu s záverečnou správou z monitorovania vód a skládkových plynov.
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7.8.

PrevádzkovateF musí bezodkladne oznamovať príslušnému okresnému úradu a povol‘ujúcemu
orgánu neprevzatie odpadu do prevádzky na zneškodňovanie.

7.9. Prevádzkovateľje povinný zaslat‘ inšpekcii každoročne do 15. februára kalendámeho roka ním
podpísaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na
ktorom sústred‘uje finančné prostriedky viazané ako finančná účelová rezerva, ktorý dokladuje
pohyb na účte za predchádzajúci kalendárny rok.

J.

Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novel prevádzke alebo pri
zmene technolópie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1.

Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje.

2.

Prevádzkovatel‘ skládky odpadov nesmie zaviest‘ alebo testovat‘ nové zariadenia (prístroje),
ktoré zvýšia znečistenie z prevádzky.

3.

Prevádzkovateľ nesmie zaviesť alebo testovať nové materiály alebo látky, ktoré povedú
k novému znečisteniu alebo zvýšia znečistenie z prevádzky.

K.

Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie
znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.

PrevádzkovateF je povinný ukončenie činnosti prevádzky alebo jej časti bezodkladne písomne
oznámiť inšpekcii najmenej 3 mesiace pred plánovaným ukončením.

2.

Prevádzkovatel‘ musí vypracovať podrobný časový a vecný harmonogram postupu ukončenia
činnosti v prevádzke alebo jej časti; tento harmonogram musí byt‘ predložený inšpekcii
spoločne s oznámením ti žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia podl‘a predchádzajúcej
podmienky (I.) v lehote najmenej 3 mesiace pred ukončením činnosti prevádzky.

3.

Skládka bude považovaná za deflnitívne uzatvorenú až po vykonaní miestnej obhliadky
a vydaní potvrdenia o uzatvorení skládky inšpekciou.

4.

Prevádzkovateľ písomne oznámi inšpekcii do 1 mesiaca po ukončení činnosti v prevádzke
výsledky kvantiRkovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pódy v porovnaní so
schválenou východiskovou správou alebo v porovnaní so závermi záznamu o preukázaní, že
východiskovú správu nie je potrebné vypracovat‘.

III)
Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia Č. 3019/OIPK-737/05Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 zostávajú v
platnosti v plnom rozsahu.
Toto rozhodnutie tvorí neoddelitel‘nú súČast‘ právoplatného integrovaného povolcnia Č.
3019/OIPK-737/05-K1d370350104 ZO dňa 30.05.2005.
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Odóvodnenie
Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa * 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 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného
podľa 3 ods. 3 písm. c) bod I a 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 6 integrovaného povolenia na
základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka Cerová s.r.o., Cerová Lieskové 481, 906 33 Cerová pre
prevádzku „Skládka odpadov Cerová“, listom značky 2016/43/Kp zo dňa 20.12.2016 doručenej
inšpekcii dňa 09.01.20 17.
—

Súčast‘ou konania podl‘a zákona o IPKZ bob konanie:
v oblasti odpadov:
* 3 ods. 3 písm. c) bod I udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb,
v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov
3 ods. 3 písm. c) bod 4 schválenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie
odpadov, vypracovaného dňa 12.12.2016 RNDr. Kiripolskou Blankou, schváleného Jozefom
Menglerom.
—

-

-

—

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom Č. 530-785/37/2017/Sob/Z6 zo dňa
13.01.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania
zmeny Č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Cerová“ a určila 30 dňovú
lehotu na vyj adrenie.
„

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od niektorých úkonov podľa:
11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ od zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom
systéme integrovanej prevencie a kontrole znečist‘ovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej
tabuli výzvu dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu
dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou
najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami,
11 ods. 4 písm. d) bod 5 zákona o IPKZ inšpekcia upúšťa od ústneho pojednávania, ak
účastník konania nepožiada o naňadenie ústneho pojednávania.
11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ od požiadania obce, ktorá je úČastníkom konania, aby do
troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnila žiadosť okrem príloh k žiadosti,
ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej
tabuli obce alebo mým obvyklým spósobom.

—

—

—

—

—

—

Podľa

12 ods. 4 zákona o IPKZ neboli na inšpekciu zaslané vyjadrenia účastníkov konania.

mé vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v pdebehu
konania nezistila dóvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.
Inšpekcia pri prehodnotení zoznamu odpadov povolených zneškodňovat‘ na skládke odpadov
vychádzala zo zákazových a príkazových ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky o odpadoch,
katalógu odpadov a vyhlášky o skládkach (napr. 13 písm. e), 16 ods. 5, 33, 34, 38, 43 ods. 3,
* 73 ods. 3 zákona o odpadoch), usmemenia hlavného inšpektora Č. 2/20 16 a z hierarchie
odpadového hospodárstva.
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Z tohto dóvodu Inšpekcia z návrhu v žiadosti nepovolila zneškodňovanie odpadov kat. číslo:
020103, 020110, 030101, 120101, 150101, 150102, 150103, 150104, 150107, 160117,160118,
rastlinné pletivá odpadové kovy,
160120, 170201, 170202, 170203, 180104, 191212
odpadová kóra a korok, piliny a triesky zo železných kovov, obaly z papiera a lepenky,
z plastov, z dreva, z kovu, kompozitné obaly, obaly zo skla, železne kovy, neželezné kovy,
plasty, sklo, drevo, sk]o, plasty, odpad zo železa a ocele, papier a lepenka, železné kovy,
neželezné kovy, plasty a guma, sklo, drevo mé ako uvedené v 191206, mé odpady vrátane
zmiešaných matedálov zmechanického spracovania odpadu mé ako uvedené v 191211, je
podľa zákona o odpadoch a schválenej hierarchie odpadov potrebné prioritne zabezpečit‘ ich
zhodnotenie,
180206 ide o kvapalné odpady a p]yny, ktoré je zakázané zneškodňovať skládkovanim.
‚

—

•

-

Z dóvodu zmien v novej legislatíve v odpadovom hospodárstve, ktoráje účinná od 01.01.2016,
inšpekcia konsolidovala a doplnila niektoré podmienky integrovaného povolenia tak, aby bolí
v súlade so zákonům o odpadoch ajeho vykonávacími vyhláškami.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, 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 tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podUa * 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom
konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa dowčenia rozhodnutia na Slovenskú
inšpekciu životného prosredia. lnšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povofovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.
Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnosť, jeho zákonnosť móže byť preskúmaná sůdom.

W

Ing. Jozef Prohászka
daditeľ

Doručuje Sa:
Doručĺ sa účastnikom konania:
I. Obec Cerová, 90633 Cerová 104
2. Skládka Cerová s.r.o., Cerová Lieskové 481, 906 33 Cerová
—

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:
3. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica

