SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1

Číslo: 9446-48137/2019/Beň/740050103/KP

Banská Bystrica dňa 18.12.2019

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa
ustanovenia § 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.
l) 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 v súlade s § 114c ods. 7
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 312/2018 Z. z., v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 382/2018 o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
vydáva
Konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov
„Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
(ďalej len „skládka“)
okres Banská Bystrica

prevádzkovateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
34 115 901
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Odôvodnenie
Dňa 21.10.2019 podal prevádzkovateľ Marius Pedersen a. s. Opatovská 1735, 911 01
Trenčín, IČO: 34115901 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na Slovenskú inšpekciu životného
prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia o
pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
„Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“ (ďalej len „skládka odpadov“) podľa ustanovenia
§ 114c ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 312/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) v nadväznosti na § 32 ods. 1
písm. l) 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“). Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1
písm. b) zákona o odpadoch doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia za
účelom splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a)
zákona o odpadoch, k časti skládky, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav
skládky odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 31. 12. 2015.
Predmetom vypracovania a schválenia plánu úprav bolo zosúladenie požiadaviek podľa zákona
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
v znení neskorších predpisov na pokračovanie prevádzkovania I. etapy, I. podetapy skládky
odpadov, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1998.
Prevádzkovateľ predložil nasledovné doklady:
1. Odborný posudok „Skládka odpadov Banská Bystrica“, vypracovaný Ing. Michal Drábik
(č. osvedčenia 10/17/P-1.8), zo dňa 11.10.2019.
2. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Regionálna skládka 3. stavebnej triedy – Banská
Bystrica“, vydané Okresným úradom ŽP v Banskej Bystrici, dňa 23.5.1997, pod
č. j.: 97/09976/ZDM, Ev. č. 63/97
3. Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia pre stavbu „Regionálna skládka III. stavebnej
triedy Banská Bystrica, stavebné objekty: SO-02 Prístupová komunikácia a SO-03 Cesty a
spevnené plochy v areáli skládky vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici, odbor dopravy a
cestného hospodárstva dňa 25.7.1997, č. sp.: D 9715920-004/DSJ.
4. Rozhodnutie na výstavbu vodohospodárskych diel v rámci stavby „Regionálna skládka
III. stavebnej triedy Banská Bystrica“ vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici, odbor ŽP,
dňa 18.8.1997, č.: 97/16269/ZBV.
5. Rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor životného prostredia č. ŽP 97/16268/ZDM, ev. č. 440/97 zo dňa 27.08.1997, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie
skládky odpadov.
6. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Banská Bystrica,
stavebné objekty: SO-02 Prístupová komunikácia a SO-03 Cesty a spevnené plochy v areáli
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skládky“ vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici, odbor dopravy a cestného hospodárstva,
dňa 25.6.1998, č.: Dopr. 98/05505-004/SO
7. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Regionálna skládka III. stavebnej triedy Banská Bystrica“
vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici odbor ŽP, dňa 30.6.1998 pod č.:
ŽP-898/01943/8DM, Ev. č. 282/98
8. Rozhodnutie na trvalé užívanie vodohospodárskych diel vybudovaných v rámci stavby
„Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Banská Bystrica“ vydané Okresným úradom úradom v
Banskej Bystrici ŽP, dňa 29.6.1998 pod č.: 898/01944/8BV
9. Predĺzenie termínu ukončenia časti stavby Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Banská
Bystrica – kazety 5. a 6. vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici odbor ŽP, dňa 21.5.2001
č.: ŽP-2001/01694/8DM
10. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Regionálna skládka 3. stavebnej triedy Banská Bystrica
– kazety 5. a 6.“ vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici odbor ŽP, dňa 29.1.2002, č.: ŽP2002/00368/8DM, Ev. č. 30/2002, ŽP-391/1996-Va-327.6-A/2.
11. Rozhodnutie na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov I. etapa, I. podetapu
vydané Okresným úradom v B. Bystrici, odbor ŽP dňa 26.6.1998 s nadobudnutou
právoplatnosťou dňa 30.6.1998, pod č.:898/01940/8BA
12. Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
I. etapu, I. podetapu, vydané Okresným úradom v B. Bystrici, odbor ŽP dňa 20.12.1999 s
nadobudnutou právoplatnosťou dňa 30.12.1998, pod č.:8/1999/4202/8BA
13. Zmena rozhodnutia ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov pre I. etapu, I. podetapu, vydané Okresným úradom v B. Bystrici,
odbor ŽP dňa 20.12.2001 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 20.12.2001,
č.:8/2001/03040/8BA
14. Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie I. etapu – I. podetapu, vydané Okresným úradom v
B. Bystrici, odbor ŽP dňa 9.5.2002 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 8.6.2002,
pod č.: 8/2002/00921/8BA
15. Zmena rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovanie odpadov I. etapa, I. podetapa, vydaná Okresným úradom v B. Bystrici, odbor ŽP
dňa 16.8.2002 pod č.: 8/2002/2494/8BA
16. Zmena rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovania odpadov I. etapa – I. podetapa, vydaná Okresným úradom v B. Bystrici, odbor
ŽP dňa 12.12.2002 pod č.: 8/2002/00506/8BA a 8/2002/00507/8BA
17. Zmena rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na
zneškodňovania odpadov I. etapa – I. podetapu, vydané Okresným úradom v B. Bystrici dňa
10.4.2003 č.:8/2003/01214/8BA
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18. Rozhodnutie o vydaní integrovaného a stavebného povolenia „Uzatvorenie, rekultivácia a
monitorovací systém kazety č. 1, 2, 3, 4“ vydané SIŽP Banská Bystrica dňa 26.8.2004, č. j.
1801/254/2003/OIPK/Mi, číslo rozhodnutia: 74 005 01 03
19. Rozhodnutie o súhlase na rekultiváciu I. etapy, I. podetapy kazety č. 1, 2, 3, 4 vydané SIŽP
Banská Bystrica dňa 26.8.2004, pod č. j. 1801/254/2003/OIPK/Mi, číslo rozhodnutia: 74 005 01
03
20. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia kazety č. 1, 2, 3, 4
Regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica“ vydané SIŽP B. Bystrica dňa 20.1.2006 č. j.
4853/541/OIPK/740060103/K/2005/Kr
21. Rozhodnutie o súhlase na rekultiváciu I. etapy I. podetapy kazety č. 5, 6, 7, 8 vydané SIŽP
Banská Bystrica dňa 18.9.2014 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 13.10.2014 č. 605926594/47/2014/Mkš/740060103/Z8
22. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Rekultivácia skládky odpadov Banská Bystrica, I. etapa
– I. podetapa, kazety 5-8“ vydané SIŽP Banská Bystrica dňa 16.6.2016, č. j.: 485319163/2016/Beň,Kur/740060103/K-Z3
Prevádzkovateľ predložil dňa 27.12.2001 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru životného
prostredia (ďalej len „OÚ Banská Bystrica“) žiadosť o schválenie „Plánu úprav I. etapy I. podetapy
„Regionálnej skládky odpadov Banská Bystrica“, ktorú v tom čase prevádzkoval na základe
rozhodnutia OÚ Banská Bystrica č.: 898/01940/8BA zo dňa 26.6.1998, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 30.6.1998. Týmto rozhodnutím úrad udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia
na zneškodňovanie odpadov pre „Regionálnu skládku odpadov Banská Bystrica“.
Plán úprav obsahoval vyhodnotenie požiadaviek na skládku odpadov podľa platnej legislatívy
a časový harmonogram na dosiahnutie všetkých požiadaviek.
OÚ Banská Bystrica schválil rozhodnutím č. 8/2002/00506/8BA, 8/2002/00507/8BA zo dňa
12.12.2002 dokumentáciu na rekultiváciu a uzatvorenie I. etapy, I. podetapy skládky odpadov.
V odôvodnení tohto rozhodnutia vyššie uvedený úrad uvádza o. i., že podľa predloženého plánu
úprav skládky „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“ bude postupne budovaný systém
zachytávania skládkového plynu ako súčasť technickej rekultivácie kaziet v počte 2 ks na každú
kazetu najneskôr do 31.12.2008.
Z porovnania zrealizovaných požiadaviek a požiadaviek (Plánu úprav zo dňa 27.12.2001), ktoré
bol prevádzkovateľ povinný zrealizovať do 31.12.2008 vyplynulo nasledovné:
1)
Tesnenie skládky
teleso I. etapy – I. podetapy skládky spĺňalo požiadavky na tesnenie skládky:
- minerálne tesnenie hr. 600 mm (3 x 200 mm) so zhutnením na 96-98% PS s koeficientom
filtrácie kf ≤ 1,0.10-9 m/s,
- HDPE fólia hr. 2 mm
splnené
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2)
Ochranná vrstva
- ochranná vrstva z piesku frakcie 100 mm a z geotextílie FIBERTEX F – 400 (g. m-2)
splnené

3)
Drenážna vrstva
- štrk frakcie 16/32 mm v hr. 300 mm - splnené
4)
Drenážne potrubie a zberné drenážne potrubie
- drenážne perforované potrubie HDPE DA 200 mm s otvormi priemeru 15 mm,
potrubie je uložené v štrkovom vankúši obalenom geotextíliou
- pozdĺžny spád potrubia je 8 % a priečny spád je 2 %
- šachty na zbernom potrubí majú priemer 1,5 m a sú železobetónové
- vzájomná vzdialenosť revíznych šácht je 50 metrov
splnené
5)
Akumulačná nádrž priesakových kvapalín
- potrubie ústi do zemnej nádrže izolovanej kombinovaným tesnením (3 x 20 cm ílu, HDPE
fólia hr. 1,5 mm) objem nádrže je 3000 m³ - splnené
6)
Odvedenie povrchových vôd z okolia skládky
- povrchové vody z okolia areálu skládky sú odvádzané vybudovanými betónovými rigolmi
splnené
7)
Zachytávanie a monitorovanie skládkového plynu
- v telese I. etapy – I. podetapy skládka nemala vybudované zariadenie na zachytávanie
skládkového plynu a stály monitorovací systém skládkových plynov – splnené do
31.12.2008
8)
Informačná tabuľa
- skládka odpadov bola vybavená nepostačujúcou informačnou tabuľou – splnené do
31.6.2002
9)
Príjazdová komunikácia
- príjazdová komunikácia a tiež vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy sú riešené ako
asfaltové či betónové - splnené
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10)
Oplotenie a uzamykateľná brána
- oplotenie je z oceľového pletiva s tromi prútmi ostnatého drôtu na oceľových stĺpikoch, brána
je posuvná oceľová - splnené

11)
Mostová váha
- váha je mostová oceľová (KURTA EM 30) s rozmermi 14 x 3 m do 30 t, meranie je
elektronické s III. triedou presnosti - splnené
12)
Sociálno – prevádzková budova
- murovaná sociálno – prevádzková budova so sociálnym a skladovým príslušenstvom,
výpočtová technika je napojená na mostovú váhu - splnené
13)
Protipožiarne zariadenie
- skládka odpadov je vybavená potrebným počtom predpísaných hasiacich prístrojov, na
hasenie telesa skládky sa použije voda akumulovaná v zberných nádržiach prostredníctvom
požiarneho rozvodu - splnené
14)
Monitorovacie vrty
- na skádke je 5 monitorovacích vrtov - splnené
15)
Umývacia plocha
- utesnená betónová plocha so stupňovitým dnom, ktorá je cez sedimentačnú nádrž a
odlučovač olejov zaústená do retenčnej nádrže - splnené
16)
Rekultivácia I. etapy skládky odpadov
- skládka odpadov má vypracovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky, vrátane
odplynenia - splnené
Inšpekcia vykonala podľa § 114c ods. 5 zákona o odpadoch dňa 20.11.1 2019 obhliadku skládky,
ktorá bola zameraná na kontrolu zrealizovania požiadaviek uvedených v pláne úprav skládky
odpadov a preverenie, či skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov v zmysle
§ 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch. Obhliadka bola vykonaná za prítomnosti zástupcov
prevádzkovateľa.
Plnenie požiadaviek uvedených v pláne úprav:
Prevádzkovateľ dodržal schválený „Plán úprav skládky odpadov“ - I. etapa, I. podetapa, ktorý sa
týkal vybudovania systému zachytávania a monitorovania skládkových plynov I. etapy, I.
podetapy skládky odpadov v rámci realizácie stavby na uzatvorenie a rekultiváciu I. etapy,
I. podetapy skládky, ktorá bola uvedená do užívania na základe vydania kolaudačného
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rozhodnutia pre stavbu „Regionálna skládka III. stavebnej triedy Banská Bystrica“. Toto
rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici odbor ŽP, dňa 30.6.1998 pod č.:
ŽP-898/01943/8DM, Ev. č. 282/98.
Informačná tabuľa bola aktualizovaná, čo bolo overené kontrolou inšpekcie.
Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ splnil stanovené požiadavky v pláne úprav na skládku
odpadov do 31. 12. 2008 a skládka bola po tomto termíne spôsobilá na prevádzkovanie.
Inšpekcia pri vizuálnej obhliadke skládky overila, že I. etapa, I. podetapa (kazety 1-8) je
uzatvorená a zrekultivovaná. V súčasnosti je prevádzkovaná I. etapa, II. podetapa časť „A“, ktorá
má kapacitu 339 295 m³. V I. etape, II. podetape sú územne schválené a plánované ešte časť „B“
s kapacitou 378 600 m³ a časť „C“ s kapacitou 320 300 m³.
Inšpekcia súčasne overila, že skládka odpadov spĺňa požiadavky na náležitosti vybavenia skládky
odpadov uvedené v § 3 ods. 1. vyhl. č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení
odpadovej ortuti, ktoré sú uvedené v bode 1).
Prevádzkovateľ budoval skládku odpadov postupne po etapách. Po ukončení prevádzkovania
I. etapy, I. podetapy (kazety 1-8) skládky, ktoré sú uzatvorené a zrekultivované a boli vydané
potvrdenia o ich uzatvorení. V súčasnej dobe je prevádzkovaná I. etapa, II. podetapa časť „A“
s kapacitou 339 295 m3, ktorá bola stavebne povolená inšpekciou zmenou integrovaného
povolenia č. 8554-2031/47/Mkš/740060103/Z3 zo dňa 25.1.2011. Uvedené etapy skládky spĺňajú
všetky stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve. Inšpekcia uvedené požiadavky
vyhodnotila na základe dokladov, ktoré predložil prevádzkovateľ a poznatkov, ktoré získala
počas povoľovania vykonávanej činnosti podľa zákona o IPKZ, ktorého výsledkom je
integrované povolenie a následné zmeny pre predmetnú skládku.
Zrekultivovanú I. etapu, I. podetapu (kazety 1-8) a v súčasnosti navážanú I. etapu, II. podetapu
časť „A“ oddeľuje zemník a prístupová cesta. Po naplnení časti „A“ sa dobudujú časti „B“ a „C“
I. etapy, II. podetapy (na mieste súčasného zemníka a prístupovej cesty). Takto vznikne jeden
zrekultivovaný celok.
Skládka podľa miestneho zisťovania zo dňa 20.11.2019 spĺňa stavebnotechnické požiadavky na
vybudovanie skládky, požiadavky na tesnenie, odvádzanie priesakových kvapalín do
akumulačnej nádrže priesakových kvapalín, zachytávanie skládkového plynu cez aktívny
odplyňovací systém, ktorý vybudovala spoločnosť MAEN SK spol. s r.o., Trenčín.
Inšpekcia na základe predložených dokladov podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona
o odpadoch, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek
na skládku odpadov podľa § 114c odseku 2 písm. a) zákona o odpadoch k jej časti, na ktorú sa
vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky odpadov a následného konania vo veci
konštatuje, že skládka odpadov ako celok spĺňa:
- stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov podľa § 3 vyhlášky
č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov,
- požiadavky na tesnenie skládky odpadov podľa § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní
odpadov,
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- požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového
plynu podľa § 5 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov,
- požiadavky na postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas
následnej starostlivosti o skládku odpadov podľa § 7 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní
odpadov.
Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie dokladov
podľa §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, a podaním ktorej sa začalo konanie o vydaní
konečného rozhodnutia pre „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“, na základe
preskúmania predložených dokladov a vykonania miestnej obhliadky podľa §114c ods. 5 zákona
o odpadoch za účelom overenia splnenia požiadaviek na skládku odpadov uvedených v § 114c
ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch, rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie je

Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:
Marius Pedersen a. s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

