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Dotazník na podávanie správ členských štátov 
o vykonávaní smernice 2006/21/ES 

 
za obdobie od 1.5.2014 do 30.4.2017 

 
ČASŤ B. OTÁZKY, NA KTORÉ SA MÁ ODPOVEDAŤ ZA VŠETKY VYKAZOVANÉ 
OBDOBIA 
 

1. Administratívne opatrenia a všeobecné informácie 
 

a)      Uveďte správny orgán (názov, adresu, kontaktnú osobu, e-mail) zodpovedný za 
koordinovanie odpovedí na tento dotazník. 
Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica 
Ing. Štefan Tóth, toth@hbu.sk 
 
b)      Ak to je možné, použite tabuľku v prílohe a uveďte odhad počtu zariadení na 
nakladanie s ťažobným odpadom na území členského štátu. 
Tabuľka v prílohe č. 1 
 
c)      Uveďte počet prípadov zariadení na nakladanie s odpadmi kategórie A v prevádzke na 
vašom území s potenciálnym environmentálnym vplyvom a vplyvom na zdravie ľudí v inom 
členskom štáte. 
Počet úložísk kategórie A v prevádzke na území SR s potenciálnym environmentálnym 
vplyvom: 3. 
Počet úložísk kategórie A v prevádzke na území SR s vplyvom na zdravie ľudí v inom 
členskom štáte: 0.   
 
 

2. Programy nakladania s ťažobným odpadom a prevencia závažných havárií 
a informácie 

 
a) Uveďte krátky opis: 

 
1.   počtu programov odpadového hospodárstva schválených alebo zamietnutých dočasne 
alebo definitívne počas vykazovaného obdobia a 
Schválené plány nakladania počas vykazovaného obdobia:  3. 
Plány nakladania zamietnuté dočasne alebo definitívne počas vykazovaného obdobia: 0. 
 
2. ak je to vhodné a možné, hlavné dôvody definitívneho odmietnutia niektorého programu 
odpadového hospodárstva. 
Žiadne neboli definitívne odmietnuté počas vykazovaného obdobia.  
 
b) Uveďte zoznam vonkajších havarijných plánov uvedených v článku 6 ods. 3 uvedenej 
smernice. Ak nie všetky zariadenia kategórie A majú havarijné plány, uveďte počet 
chýbajúcich plánov a harmonogram prípravy týchto plánov. 
Orgány na úseku nakladania s ťažobným odpadom nemajú podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o 
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 514/2008 Z. z.“) možnosť kontrolovať 
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vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu. Majú možnosť kontrolovať len poskytnutie 
podkladov prevádzkovateľmi na vypracovanie týchto plánov.  
Kontrolami bolo zistené, že dvaja prevádzkovatelia úložísk kategórie A poskytli všetky 
potrebné podklady na vypracovanie vonkajších havarijných plánov. V roku 2015 v rámci 
neplánovaných kontrol bola skontrolovaná realizácia vonkajších havarijných plánov v 
príslušných obciach (14.-.15. 12. 2015, Jelšava, Markušovce). 
Jeden prevádzkovateľ úložiska kategórie A (Nižná Slaná) je v konkurze a nesplnil si žiadne 
povinnosti vyplývajúce z § 5, 6, 7, 11 zákona č. 514/2008 Z. z. 
 
c)  Ak sa vo vašej krajine pripravil zoznam inertných odpadov, ako sa uvádza v článku 2 ods. 
3 rozhodnutia Komisie 2009/359/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa ukončuje vymedzovanie 
pojmu ‚inertný odpad‘, pokiaľ ide o vykonávanie článku 22 ods. 1 písm. f) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
poskytnite kópiu uvedeného zoznamu vrátane krátkeho opisu informácií a údajov použitých 
na určenie toho, či sa uvedený odpad môže vymedziť ako inertný. 
Podľa § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 255/2010 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa ťažobný odpad považuje za inertný, ak spĺňa kritéria ustanovené 
osobitným predpisom (rozhodnutie Komisie 2009/359/ES). Zároveň obsah látok v ťažobnom 
odpade, ktoré by mohli poškodzovať zdravie ľudí alebo životné prostredie, je dostatočne 
nízky z hľadiska bezvýznamného rizika pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, ak nie sú 
presiahnuté prahové hodnoty znečistenia alebo vnútroštátne pozaďové hodnoty alebo 
ukazovatele a normatívy znečistenia zeminy stanovené na vyhodnotenie záväzkov podniku z 
hľadiska ochrany životného prostredia v privatizačnom projekte. 
Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie, je 
uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške č. 255/2010 Z. z.. Zoznam je uvedený v prílohe č. 2 tohto 
dotazníka. 
 

3. Povolenie a finančná zábezpeka 
 

Ak to je možné, použite tabuľku v prílohe a uveďte počet úložísk, ktorým bolo vydané 
povolenie v súlade s ustanoveniami smernice. 
Príloha č. 1 
 

4. Postupy pri uzatváraní a po uzavretí, inventarizácia 
 

a)      Uveďte koľko procesov uzatvárania podľa článku 12 uvedenej smernice sa uskutočnilo 
a/alebo schválilo počas vykazovaného obdobia. 
Počas vykazovaného obdobia sa dokončil proces uzatvárania podľa článku 12 smernice na 7 
úložiskách. V procese uzatvárania je 1 úložisko. 
 
b)      Koľko zariadení je uzavretých a pravidelne monitorovaných vo vašej krajine? 
Na jednom uzavretom úložisku (podľa zákona č. 514/2008 Z. z.) boli stanovené podmienky 
na monitorovanie. Na úložiská patriacich do kategórie uzavretých a opustených sú 
vykonávané monitorovacie práce na 10 odkaliskách. 
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5. Štátny dozor 
 

a)      Uveďte počet kontrol uskutočnených počas vykazovaného obdobia, pričom podľa 
možnosti rozlíšte kontroly uskutočnené: 
 
1.   v zariadeniach kategórie A a iných zariadeniach 
Úrady štátnej banskej správy majú určeného jedného inšpektora, v referáte ktorého je 
ukladanie banských odpadov a správa odpadov z ťažobného priemyslu. Obvodné banské 
úrady plánujú svoju činnosť v plánoch hlavných úloh na jednotlivé roky a príprava plánov 
kontrolnej činnosti  v rámci plánu hlavných úloh jednotlivých úradov na úseku ťažobných 
odpadov sa robí v  koordinácii s MŽP SR. 
Za vykazované obdobie bolo z úrovne štátnej banskej správy na úložiskách odpadov 
z ťažobného priemyslu vykonaných celkom 102 kontrol. Z toho 74 koordinovaných kontrol 
v súčinnosti s MŽP SR. Na zariadeniach kategórie A bolo vykonaných 14 kontrol. 
 
2.    v zariadeniach na nakladanie s inertným odpadom 
Spolu 83 kontrol. 
 
3.    v zariadeniach na nakladanie s neinertným odpadom a odpadom, ktorý nie je 
nebezpečný. 
Spolu 5 kontrol. 
 
Ak sa plán kontrol vypracoval na príslušnej geografickej úrovni 
(národnej/regionálnej/miestnej), poskytnite kópiu tohto plánu (týchto plánov) v prílohe k 
správe. 
Orgány štátneho dozoru vypracúvajú ročné plány kontrol a vykonávajú sa aj neohlásené 
kontroly u prevádzkovateľov ťažobnej činnosti. 
Plány kontrolnej činnosti podľa zákona č. 514/2008 Z. z. sú čiastkovými úlohami „Plánu 
hlavných úloh obvodných banských úradov SR“ pre daný rok. Príloha č. 3 obsahuje 
vyhodnotenie Plánov kontrol jednotlivých obvodných banských úradov za príslušné roky. 
 
b)      Koľko prípadov nesúladu s ustanoveniami uvedenej smernice sa zistilo? Uveďte 
hlavné dôvody nesúladu a opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť súlad s uvedenou smernicou. 
V prípade nesúladu s ustanoveniami uvedenej smernice boli prijaté opatrenia s lehotou na 
odstránenie zisteného nedostatku, sankcie v hodnotiacom období neboli udelené. Dôvody sú 
uvedené vo vyhodnotení PHÚ na úseku ťažobného odpadu viď. Príloha č. 3 k dotazníku. 
 

6. Ďalšie príslušné informácie 
 

a)      Zhrňte hlavné ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní uvedenej smernice. Ako sa 
tieto problémy prekonali? 
Ťažkosti z pohľadu niektorých obvodných banských úradov: 
Pretrvávajú problémy zo strany jednej organizácie v konkurze pri plnení povinnosti 
vyplývajúcich z § 5, 6, 7, 11 zákona č. 514/2008 Z. z., úložisko nie je prevádzkované, nemá 
plán nakladania a je de facto opustené.  
 
 
b)      Uveďte ďalšie pripomienky, návrhy alebo informácie súvisiace s vykonávaním 
uvedenej smernice. 
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Vo väčšine prípadov ťažobný odpad je inertný materiál alebo neznečistená zemina, s ktorou 
sa počíta v pláne rekultivácie, alebo sa s týmto odpadom dá naložiť ako s výrobkom – napr. 
zásypový materiál. Taktiež nie je doriešený postup zhodnocovania a znovu využitia 
ťažobných odpadov.  
Ďalej bude potrebné doriešiť režim na úložiskách ťažobného odpadu v dobývacích 
priestoroch po zániku oprávnenia ťažobnej organizácii, ktorá je prevádzkovateľom úložiska. 
 
 
 
Príloha č. 1  
 
 

V prevádzke 
V prevádzke s 
povolením (1) 

V prechode (2) 
V etape 
uzatvárania (3) 

Uzavreté alebo 
opustené (4) 

Kategória A (5) 
 

3 2 - - - 

Kategória A - 
zariadenia patriace 

do pôsobnosti 
smernice „Seveso“(6) 

- - - - - 

Iné ako kategória A 106 106 - 1 7 
Inertný odpad (7) 104 104 - 1 7 

Neinertný odpad, 
ktorý nie je 
nebezpečný 

2 2 - - - 

Spolu  109 108 - 1 7 

 
 
(1) - Počet zariadení, ktoré disponujú povolením spĺňajúcim požiadavky podľa uvedenej smernice.  
(2) - Počet zariadení, ktoré sa uzatvoria pred rokom 2010 a spadajú do pôsobnosti článku 24 ods. 4.  
(3) - Počet zariadení, v prípade ktorých stále prebieha proces uzatvárania (článok 12). 
(4) - Ak to je možné, uveďte odhad počtu opustených a uzavretých zariadení, ktoré sú potenciálne nebezpečné a 
spadajú do pôsobnosti článku 20 uvedenej smernice.  
(5) - Zariadenia zaradené do kategórie A v súlade s článkom 9 uvedenej smernice. 
(6) - Zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 96/82/ES. 
(7) - Zariadenia upravujúce výlučne inertný odpad podľa uvedenej smernice. 
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Príloha č. 2  
 

Zoznam inertných ťažobných odpadov, pri ktorých sa nevyžaduje špecifické skúšanie 
 
Odpady z ťažby vyhradených nerastov 
1. Ťažobný odpad z ťažby magnezitu. 
2. Ťažobný odpad z ťažby diatomitu, sklárskych a zlievarenských pieskov a bentonitu. 
3. Ťažobný odpad z ťažby granitu, granodioritu, dioritu, gabra, paleobazaltu (diabasu), 

serpentínitu (hadca), dolomitu a vápenca, ak sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a 
travertínu. 

4. Ťažobný odpad z ťažby halloyzitu, kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a 
ílovcov, perlitu a zeolitu. 

5. Ťažobný odpad z ťažby vápenca, dolomitu, slieňa, čadiča (bazaltu a alkalického bazaltu-
bazanitu), pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemicko-technologické spracovanie alebo 
spracovanie tavením. 

6. Ťažobný odpad zložený zo sprievodných hornín slojov uhlia a lignitu. 
 
Odpady z ťažby nevyhradených nerastov 

1. Ťažobný odpad z ťažby stavebného kameňa vrátane kameňa na hrubú kamenársku 
výrobu. 

2. Ťažobný odpad z ťažby štrkopieskov a pieskov vrátane maltárskych pieskov. 
3. Ťažobný odpad z ťažby tehliarskych surovín. 
4. Ťažobný odpad z ťažby cementárskych korekčných a prídavných surovín. 
5. Ťažobný odpad z ťažby prídavných keramických surovín. 
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Príloha č. 3 
 
Plány kontrolnej činnosti podľa zákona č. 514/2008 Z. z. sú čiastkovými úlohami Plánu 
hlavných úloh obvodných banských úradov SR pre daný rok. Príloha obsahuje vyhodnotenie 
plánov hlavných úloh a vyhodnotenie plánov kontrol jednotlivých obvodných banských 
úradov za príslušné roky.  
 
 

 
Vyhodnotenie plánu hlavných úloh obvodných banských úradov SR 

– úlohy k výkonu dozoru nad nakladaním s ťažobným odpadom 
 

 
 

OBÚ v Spišskej Novej Vsi 
  
Rok 2014  
Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. bola prijatá úloha vykonať v súčinnosti s MŽP SR 
kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov u prevádzkovateľov úložísk kategórie A a kategórie B v organizácií EUROTALC 
s.r.o. – odval „Gemerská Poloma-odval“  

V rámci vykonávania kontroly v organizácii EUROTALC s.r.o bol zistený nasledujúci stav:  

Na základe podnetu zo strany SIŽP (súvisiaci spis 594-1421/2014) bola kontrola v organizácii 
EUROTALC s.r.o. - úložisko ťažobného odpadu „Gemerská Poloma - odval“ vykonaná dňa 
04.06.2014. V rámci kontroly bolo zistené, že na úložisku sa nachádza ťažobný odpad, ktorý 
spĺňa podmienky inertného ťažobného odpadu a ktorý bol na základe rozhodnutia tunajšieho 
úradu zaradený do kategórie B. Uložený ťažobný odpad sa považuje za inertný a podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je 
zaradený pod číslom 01 01 02: odpady z ťažby nerastov – odpad z ťažby nerudných nerastov, t.j. 
ostatný odpad. Uložený ťažobný odpad vznikol počas razenia otvárkovej štôlne ložiska 
vyhradeného nerastu mastenca, vetracieho komína ako aj ťažobný odpad z dobývania pri 
overovaní dobývacej metódy. Ťažobný odpad je tvorený zmesou hornín a to najmä fylitov, 
porfyroidov a granitov. Celkové množstvo uloženého ťažobného odpadu na úložisku „Gemerská 
Poloma –odval“ je cca 74 756 t.  

V rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že:  

- prevádzkovateľ úložíska má vypracovaný a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválený 
plán nakladania, ktorý spĺňa náležitosti podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. a § 8 vyhlášky č. 
255/2010 Z.z. Obsahom predloženého plánu nakladania je podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 
514/2008 Z.z. návrh kontrolných a monitorovacích postupov.  

- prevádzkovateľ na kontrolovanom úložísku ťažobného odpadu „Gemerská Poloma – odval“ 
vykonáva pravidelný monitoring a kontrolu úložiska v súlade s schválenými plánmi nakladania. Z 
vykonaných kontrol vedie v rámci svojej prevádzky písomné záznamy v prevádzkových knihách 
alebo v knihách kontrol a monitoringu úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z.z., ktoré boli v rámci 
kontroly predložené a kontrolované.  
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- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložiska má prevádzkovateľ v 
súvislosti s § 10 ods. 6 písm. a) zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na 
pravidelné monitorovanie a kontrolu úložísk, ktorou je Ing. Ján Greňa, ktorý má osvedčenie na 
vykonávanie funkcie vedúceho lomu podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané 
Obvodným banským úradom v Košiciach pod. č. 344 838/2008 z 05.03.2008.  

- v prevádzke úložiska ťažobného odpadu nenastali podstatné zmeny, pre ktoré by bolo potrebné 
vypracovať zmenu plánu nakladania a zároveň lehota na preskúmanie plánu nakladania (raz za 5 
rokov) vzhľadom na schválenie ešte neuplynula.  

Z vykonanej kontroly bol na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 10/1996 Z.z. vypracovaný záznam, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 05.06.2014 
pod č. 594-143/2014 – úložisko „Gemerská Poloma – odval“.  

Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu  

Na úložisku ťažobného odpadu „Gemerská Poloma – odval“ sa vykonáva minimalizácia, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie uloženého ťažobného odpadu, tým, že sa ťažobný odpad 
upravuje – drví pomocou mobilného drviča činnosťou R12 a následne sa spracováva na výrobu 
základkových zmesí, ktoré sa používajú ako základka do vyrúbaných priestorov. Z celkového 
množstva bolo v roku 2013 týmto spôsobom zhodnotené cca 1662,9 m3 ťažobného odpadu. 
Prevádzkovateľ plánuje v budúcnosti takýmto spôsobom v rámci vykonávania banskej činnosti 
zhodnotiť celé množstvo uloženého ťažobného odpadu.  

V rámci vykonávania kontroly v organizáciách Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. a SMZ, 
a.s. Jelšava bol zistený nasledujúci stav:  

Na základe vykonaných kontrol bol v súčinnosti s MŽP SR dňa 29.09.2014 a 30.09.2014 v 
organizáciách Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. a SMZ, a.s. Jelšava (ďalej len 
„organizácie“) zistený nasledujúci stav:  

Plnenie povinností súvisiacich s prevenciou závažných havárií:  

Organizácie majú vypracované:  

- hodnotenie rizika podľa § 6 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) 
bod 1 zákona č. 514/2008 Z.z.,  

- plány prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadov podľa § 6 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,  

- systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 
5 písm. a) bod 3 zákona č. 514/2008 Z.z.  

- vnútorné havarijné plány podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 6 
ods. 4 písm. d) zákona č. 514/2008 Z.z. Obsahy vnútorných havarijných plánov spĺňajú náležitosti 
podľa § 4, 5, 6 a 7 vyhlášky MŽP SR č. 255/2010 Z.z.,  

- fyzickou osobou na vykonávanie pravidelnej kontroly plnenia plánu prevencie závažných 
havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom podľa § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 514/2008 Z.z. je v 
organizácii SMZ, a.s. Ing. I. Dúdor a v organizácii RIS, s.r.o. Ing. L. Lauko, ktorý majú 
osvedčenia na vykonávanie funkcie na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd 
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(havárií) podľa § 2 ods. 7 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 571-
2246/2011 z 24.10.2011 a pod č. 889/2006 z 05.05.2006,  

- organizácie podľa 29 ods. 6 zákona č. 514/2008 Z.z., t.j. do 1. mája 2O12 vypracovali a podľa § 
6 ods. 5 zákona č. 514/2008 Z.z zaslali informácie obsahujúce náležitosti podľa prílohy č. 3 
zákona č. 514/2008 Z.z. príslušnej obci a zainteresovanej verejnosti podľa § 8 ods. 2 zákona č. 
514/2008 Z.z.,  

- organizácie podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a zároveň podľa § 6 ods. 9 
zákona č. 514/2008 Z.z. zaslali príslušnej obci podklady podľa § 6 ods. 10 zákona č. 514/2008 
Z.z. týkajúce sa vypracovania vonkajšieho havarijného plánu.  

Plnenie povinnosti súvisiacich s vykonávaním pravidelného monitoringu v súlade so schváleným 
plánom nakladania:  

- organizácie majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány 
nakladania s ťažobným odpadom,  

- organizácie v súlade so schváleným plánom nakladania vykonávajú pravidelný monitoring a 
kontrolu odkalísk. Z vykonaných kontrol organizácie vedú v rámci svojej prevádzky písomné 
záznamy v denníkoch a pochôdzkových knihách,  

- z úradnej činnosti je tunajšiemu úradu známe, že organizácie zaslali k 31.01.2O14 na tunajší 
úrad súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku 2O13,  

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk odkalísk majú organizácie v 
súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné 
monitorovanie a kontrolu úložiska, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Jelšava Ján Sisik a v 
organizácii RIS s.r.o. Ing. Anton Karoli, CSc., ktorý majú osvedčenia na vykonávanie funkcie 
podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod. č. 1O4-
178/201O z 29.01.2O1O a pod č. č. 891/2O06 z 05.05.2O06.  

Plnenie povinnosti súvisiacich s účelovou finančnou rezervou:  

Prevádzkovatelia úložísk ťažobného odpadu majú vytvorené osobitné účty na ktorých sa budú 
viesť prostriedky účelovej finančnej rezervy. Viazanosť použitia prostriedkov účelovej finančnej 
rezervy prevádzkovateľ úložiska „Jelšava“ zabezpečil prostredníctvom dodatku k zmluve o 
bežnom účte v bode č. III. a prevádzkovateľ úložiska „Markušovce – odkalisko“ prostredníctvom 
dodatku č. 1 k zmluve o rezervnom konte v bode č. 3.1 písm. b).  

Na základe výpočtu účelovej finančnej rezervy bola výška odvodu účelovej finančnej rezervy pre 
úložisko „Jelšava – odkalisko“ 10 334 €/rok a pre úložisko „Markušovce – odkalisko 4 388,95 
€/rok.  

Plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy bola pre úložisko 
„Jelšava - odkalisko“ určená na 29,83 rokov a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ na 66,73 
roka.  

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ zabezpečili 
vyhodnotenie plánovanej rekultivačnej činnosti nezávislými tretími osobami, ktoré majú odbornú 
spôsobilosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti vodných stavieb.  



 

11 
 

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ v rámci preskúmania 
plánu nakladania na základe § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. zabezpečia zosúladenie plánu 
nakladania s návrhom plánu na uzavretie úložiska.  

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 
01.10.2014 pod č. 374 - 2127/2014 – úložisko „Markušovce - odkalisko“ a dňa 30.09.2014 pod č. 
374-2114/2014 – úložisko „Jelšava – odkalisko“.  

V rámci vykonávania kontroly v organizácii SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná bol zistený nasledujúci 
stav:  

V rámci vykonanej kontroly neboli predložené podklady súvisiace s plnením povinností podľa 
zákona č. 514/2008 Z.z. z dôvodu neúčasti správkyne konkurznej podstaty Ing. Alexandry 
Chapčákovej, Holubyho 12, 040 01 Košice (ďalej len „Ing. Alexandra Chapčáková“). Na základe 
tejto skutočnosti nebolo možné dnešnú plánovanú inšpekčnú kontrolu vykonať.  

Vykonanie plánovanej inšpekčnej kontroly bolo správkyni konkurznej podstaty Ing. Alexandry 
Chapčákovej riadne oznámené listom MŽP SR č. 42397/2014 z 09.09.2014, ktorý bol prevzatý 
dňa 12.09.2014.  

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 
13 zákona č. 10/1996 Z.z. protokol, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 30.09.2014 pod č. 
374 - 2113/2014.  

Rok 2015  
Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola úloha vykonať v 
súčinnosti s MŽP SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 
514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov u všetkých prevádzkovateľov úložísk kategórie A.  

V rámci vykonávania kontrol v organizáciách Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. dňa 
29.09.2015 a SMZ, a.s. Jelšava dňa 20.05.2015 (ďalej len „organizácie“) bol zistený nasledujúci 
stav:  

Plnenie povinnosti súvisiacich s vykonávaním pravidelného monitoringu v súlade so schváleným 
plánom nakladania:  

- organizácie majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány 
nakladania s ťažobným odpadom,  

- organizácie v súlade so schváleným plánom nakladania vykonáva pravidelný monitoring a 
kontrolu odkaliska. Z vykonaných kontrol organizácie vedú v rámci svojej prevádzky písomné 
záznamy v denníkoch a pochôdzkových knihách,  

- z úradnej činnosti je tunajšiemu úradu známe, že organizácie zaslali k 31.01.2O15 na tunajší 
úrad súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku 2O14,  

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú organizácie v súvislosti 
s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na  
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pravidelné monitorovanie a kontrolu úložiska, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Ján Sisik, ktorý 
má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. 
vydané tunajším úradom pod. č. 1O4-178/201O z 29.01.2O1O a v organizácii Rudohorská 
investičná spoločnosť, a.s. Ing. Anton Karoli, CSc., ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie 
podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 891/2O06 z 
05.05.2006.  

- organizácie podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány 
nakladania a zároveň ho doručili na tunajší úrad za účelom zverejnenia údajov v Informačnom 
systéme ťažobných odpadoch na stránke www. enviroportal.sk.  

Plnenie povinností súvisiacich s prevenciou závažných havárií:  

Organizácie majú vypracované:  

- hodnotenie rizika podľa § 6 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) 
bod 1 zákona č. 514/2008 Z.z.,  

- plány prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadov podľa § 6 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,  

- systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 
ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 514/2008 Z.z.  

- vnútorné havarijné plány podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 6 
ods. 4 písm. d) zákona č. 514/2008 Z.z. Obsahy vnútorných havarijných plánov spĺňajú náležitosti 
podľa § 4, 5, 6 a 7 vyhlášky MŽP SR č. 255/2010 Z.z.,  

Plnenie povinnosti súvisiacich s účelovou finančnou rezervou:  

Prevádzkovatelia úložísk ťažobného odpadu kategórie A majú vytvorené osobitné účty na ktorých 
sa vedú prostriedky účelovej finančnej rezervy. Viazanosť použitia prostriedkov účelovej 
finančnej rezervy prevádzkovateľ úložiska „Jelšava - odkalisko“ zabezpečil prostredníctvom 
dodatku k zmluve o bežnom účte v bode č. III. a prevádzkovateľ úložiska „Markušovce – 
odkalisko“ prostredníctvom dodatku č. 1 k zmluve o rezervnom konte v bode č. 3.1 písm. b).  

Na základe výpočtu účelovej finančnej rezervy bola výška odvodu účelovej finančnej rezervy pre 
úložisko „Jelšava – odkalisko“ 10 334 €/rok a pre úložisko „Markušovce – odkalisko 4 388,95 
€/rok.  

Predmetná výška účelovej finančnej rezervy bola prevádzkovateľmi úložísk „Markušovce – 
odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ odvedená na účet účelovej finančnej rezervy v súlade s § 14 
ods. 7 zákona č. 514/2008 Z.z. Táto skutočnosť bola preskúmaná na základe výpisu z účtu 
predloženého v rámci kontroly na nahliadnutie.  

Plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy bola pre úložisko 
„Jelšava - odkalisko“ určená na 29,83 rokov a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ na 66,73 
roka.  

Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ zabezpečili 
vyhodnotenie plánovanej rekultivačnej činnosti nezávislou tretou osobou, ktorá má odbornú 
spôsobilosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti vodných stavieb.  
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Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 
22.05.2015 pod č. 468-1379/2015 – úložisko „Jelšava – odkalisko“ a dňa 29.9.2015 pod č. 468-
2313/2015 – úložisko „Markušovce - odkalisko“.  

V rámci vykonávania kontroly v organizácii SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná bol zistený nasledujúci 
stav:  

V rámci vykonanej kontroly neboli predložené podklady súvisiace s plnením povinností podľa 
zákona č. 514/2008 Z.z. z dôvodu neúčasti organizácie SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná. Na základe 
tejto skutočnosti nebolo možné dnešnú plánovanú inšpekčnú kontrolu vykonať.  

Vykonanie plánovanej inšpekčnej kontroly bolo organizácii SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná 
oznámené listom MŽP SR č. 41348/2015 zo 07.09.2014, ktorý nebol organizáciou prevzatý z 
dôvodu - adresát neznámy.  

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 
13 zákona č. 10/1996 Z.z. protokol, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 29.09.2015 pod č.  

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonať v súčinnosti s MŽP 
SR kontroly zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov u prevádzkovateľov úložísk kategórie B.  

Po dohodnutí s MŽP SR boli vybraté úložiska kategórie B:  

- SMZ, a.s. Jelšava – Je-DM-O-ÚŤS, Je-DM-O-V, Je-DM-O-VI, Je-DM-O-VII, Je-DM-O-
Marta II, Je-DM-O-400 M2, Je-DM-O-323, Je-DM-O-VIII , Je-DM-O-IX, Je-DM-O-400, Je-
DM-O-450, Je-DM-O- Kohútik,  

- Slovmag, a.s. Lubeník – úložiska U1, U2, U3, U4 a U5,  

- Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa – úložiska D. Mútnik – Jalovina 5 a E. 
Mútnik – Jalovina 6  

V rámci kontrol na úložiskach kategórie B, vykonaných dňa 20.05.2015 u prevádzkovateľa SMZ, 
a.s. Jelšava, dňa 21.05.2015 u prevádzkovateľa Slovmag, a.s. Lubeník a dňa 21.10.2015 u 
prevádzkovateľa Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa bol zistený nasledujúci stav:  

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že na úložiskach sa nachádzajú ťažobné odpady, ktoré 
spĺňajú podmienky inertného ťažobného odpadu a ktoré boli na základe rozhodnutí tunajšieho 
úradu zaradené do kategórie B. Uložené ťažobné odpady boli podľa vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené pod 
číslom 01 01 02: odpady z ťažby nerastov – odpad z ťažby nerudných nerastov, t.j. ostatný odpad.  

V rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že:  

- prevádzkovatelia úložísk majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu 
schválené plány nakladania, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. a § 8 
vyhlášky č. 255/2010 Z.z. Obsahom predmetných plánov nakladania je podľa § 5 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 514/2008 Z.z. návrh kontrolných a monitorovacích postupov.  
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- prevádzkovatelia na kontrolovaných úložiskách vykonávajú pravidelný monitoring a kontrolu 
úložísk v súlade so schválenými plánmi nakladania. Z vykonaných kontrol vedú v rámci svojej 
prevádzky písomné záznamy v prevádzkových knihách alebo v knihách kontrol a monitoringu 
úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z.z., ktoré boli v rámci kontroly predložené a kontrolované.  

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú prevádzkovatelia v 
súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné 
monitorovanie a kontrolu úložiska ťažobného odpadu, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Jelšava 
Ján Sisik, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 
208/1993 Z.z. vydané Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 1O4-178/201O z 
29.01.2O1O, v organizácii Slovmag, a.s. Lubeník - Ing. Július Kvetko, CSc., ktorý má osvedčenie 
na vykonávanie funkcie vedúceho bane podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. 
vydané Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 347-711/2010 z 10.03.2010 a v 
organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa Miroslav Zvara, ktorý má osvedčenie na 
vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným 
banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 337-733/2014 z 03.03.2O14.  

- v prevádzkach úložísk ťažobných odpadov nenastali podstatné zmeny, pre ktoré by bolo 
potrebné vypracovať zmenu plánu nakladania. Prevádzkovatelia podľa § 5 ods. 9 zákona č. 
514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány nakladania a zároveň ich doručili na tunajší úrad 
za účelom zverejnenia údajov v Informačnom systéme ťažobných odpadoch na stránke www. 
enviroportal.sk.  

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 
22.05.2015 pod č. 469-1377/2015 - úložiska prevádzkovateľa Slovmag, a.s. Lubeník a pod č. 469-
1378/2015 - úložiska prevádzkovateľa SMZ, a.s. Jelšava a dňa 22.10.2015 pod č. 469-2506/2015 
– úložiska prevádzkovateľa Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa.  

Rok 2016  
Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. boli vykonané v súčinnosti s MŽP SR kontroly 
zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u 
všetkých prevádzkovateľov úložísk kategórie A.  

V rámci vykonávania kontrol v organizáciách Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. a SMZ, 
a.s. Jelšava bol zistený nasledujúci stav:  

Na základe vykonaných kontrol bol v súčinnosti s HBÚ a s MŽP SR dňa 27.09.2016 v organizácii 
SMZ, a.s. Jelšava a dňa 26.09.2016 v organizácii Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. zistený 
nasledujúci stav:  

Plnenie povinnosti súvisiacich s vykonávaním pravidelného monitoringu v súlade so schváleným 
plánom nakladania:  

- organizácie majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu schválené plány 
nakladania s ťažobným odpadom,  

- organizácie v súlade so schváleným plánom nakladania vykonáva pravidelný monitoring a 
kontrolu odkaliska. Z vykonaných kontrol organizácie vedú v rámci svojej prevádzky písomné 
záznamy v denníkoch a pochôdzkových knihách,  
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- z úradnej činnosti je tunajšiemu úradu známe, že organizácie zaslali k 31.01.2O16 na tunajší 
úrad súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol vykonaných v kalendárnom roku 2O15,  

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú organizácie v súvislosti 
s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné 
monitorovanie a kontrolu úložiska, ktorou je v organizácii SMZ, a.s. Ján Sisik, ktorý má 
osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané 
tunajším úradom pod. č. 1O4-178/201O z 29.01.2O1O a v organizácii Rudohorská investičná 
spoločnosť, a.s. Ing. Ján Ďurša, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 
vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané tunajším úradom pod č. 882-2447/2O15 z 30.10.2015.  

- organizácie podľa § 5 ods. 9 zákona č. 514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány 
nakladania a zároveň ho doručili na tunajší úrad za účelom zverejnenia údajov v Informačnom 
systéme ťažobných odpadoch na stránke www. enviroportal.sk.  

Plnenie povinností súvisiacich s prevenciou závažných havárií:  

Organizácia majú vypracované:  

- hodnotenie rizika podľa § 6 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) 
bod 1 zákona č. 514/2008 Z.z.,  

- plány prevencie závažných havárií pri nakladaní s ťažobným odpadov podľa § 6 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 5 písm. a) bod 2 zákona č. 514/2008 Z.z.,  

- systém riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. v lehote podľa § 29 ods. 
5 písm. a) bod 3 zákona č. 514/2008 Z.z.  

- vnútorné havarijné plány podľa § 29 ods. 5 písm. b) bod 1. zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 6 
ods. 4 písm. d) zákona č. 514/2008 Z.z. Obsahy vnútorných havarijných plánov spĺňajú náležitosti 
podľa § 4, 5, 6 a 7 vyhlášky MŽP SR č. 255/2010 Z.z.  

Plnenie povinnosti súvisiacich s účelovou finančnou rezervou:  

Prevádzkovatelia úložísk ťažobného odpadu kategórie A majú vytvorené osobitné účty na ktorých 
sa vedú prostriedky účelovej finančnej rezervy. Viazanosť použitia prostriedkov účelovej 
finančnej rezervy prevádzkovateľ úložiska „Jelšava - odkalisko“ zabezpečil prostredníctvom 
dodatku k zmluve o bežnom účte v bode č. III. a prevádzkovateľ úložiska „Markušovce – 
odkalisko“ prostredníctvom dodatku č. 1 k zmluve o rezervnom konte v bode č. 3.1 písm. b).  

Na základe výpočtu účelovej finančnej rezervy bola výška odvodu účelovej finančnej rezervy pre 
úložisko „Jelšava – odkalisko“ 10 334 €/rok a pre úložisko „Markušovce – odkalisko 4 388,95 
€/rok.  

Predmetná výška účelovej finančnej rezervy bola prevádzkovateľmi úložísk „Markušovce – 
odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ odvedená na účet účelovej finančnej rezervy v súlade s § 14 
ods. 7 zákona č. 514/2008 Z.z. Táto skutočnosť bola v rámci kontroly preskúmaná.  

Plánovaná životnosť úložiska pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy bola pre úložisko 
„Jelšava - odkalisko“ určená na 29,83 rokov a pre úložisko „Markušovce – odkalisko“ na 66,73 
roka.  
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Prevádzkovatelia úložísk „Markušovce – odkalisko a „Jelšava – odkalisko“ zabezpečili 
vyhodnotenie plánovanej rekultivačnej činnosti nezávislou tretou osobou, ktorá má odbornú 
spôsobilosť autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti vodných stavieb.  

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 
28.09.2016 pod č. 379-2096/2016 – úložisko „Jelšava – odkalisko“ a dňa 26.9.2016 pod č. 379-
2080/2016 – úložisko „Markušovce - odkalisko“.  

V rámci vykonávania kontroly v organizácii SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná bol zistený nasledujúci 
stav:  

V rámci vykonanej kontroly neboli predložené podklady súvisiace s plnením povinností podľa 
zákona č. 514/2008 Z.z. z dôvodu neúčasti organizácie SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná. Na základe 
tejto skutočnosti nebolo možné dnešnú plánovanú inšpekčnú kontrolu vykonať.  

Vykonanie plánovanej inšpekčnej kontroly bolo organizácii SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná 
oznámené listom MŽP SR č. 50596/2016 z 12.09.2016.  

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 
13 zákona č. 10/1996 Z.z. protokol, zaprotokolovaný na tunajšom úrade dňa 28.09.2016 pod č. 
379-2095/2016.  

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly 
zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u 
prevádzkovateľov úložísk kategórie B.  

Po dohodnutí s MŽP SR boli vybraté úložiska kategórie B:  

- Carmeuse Slovakia, s.r.o. – úložiska Slavec I. a II,  

- EUROTALC, s.r.o. – úložisko Gemerská Poloma – odval,  

V rámci kontrol na úložiskach kategórie B, vykonaných dňa 19.05.2015 u prevádzkovateľa 
Carmeuse Slovakia, s.r.o. a dňa 20.05.2015 u prevádzkovateľa EUROTALC, s.r.o. bol zistený 
nasledujúci stav:  

Vykonanými kontrolami bolo zistené, že na úložiskach sa nachádzajú ťažobné odpady, ktoré 
spĺňajú podmienky inertného ťažobného odpadu a ktoré boli na základe rozhodnutí tunajšieho 
úradu zaradené do kategórie B. Uložené ťažobné odpady boli podľa vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov zaradené pod 
číslom 01 01 02: odpady z ťažby nerastov – odpad z ťažby nerudných nerastov, t.j. ostatný odpad.  

V rámci vykonanej kontroly bolo zistené, že:  

- prevádzkovatelia úložísk majú vypracované a následne rozhodnutím tunajšieho úradu 
schválené plány nakladania, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 5 zákona č. 514/2008 Z.z. a § 8 
vyhlášky č. 255/2010 Z.z. Obsahom predmetných plánov nakladania je podľa § 5 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 514/2008 Z.z. návrh kontrolných a monitorovacích postupov,  

- prevádzkovatelia na kontrolovaných úložiskách vykonávajú pravidelný monitoring a kontrolu 
úložísk v súlade so schválenými plánmi nakladania. Z vykonaných kontrol vedú v rámci svojej 
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prevádzky písomné záznamy v prevádzkových knihách alebo v knihách kontrol a monitoringu 
úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z.z., ktoré boli v rámci kontroly predložené a kontrolované,  

- za účelom zabezpečenia správneho fungovania prevádzky úložísk majú prevádzkovatelia v 
súvislosti s § 10 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. určenú odborne spôsobilú osobu na pravidelné 
monitorovanie a kontrolu úložiska ťažobného odpadu, ktorou je v organizácii Carmeuse Slovakia, 
s.r.o. Jozef Ruska, ktorý má osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 5 vyhlášky MH 
SR č. 208/1993 Z.z. vydané Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 55-
194/2009 z 04.02.2O09 a v organizácii EUROTALC, s.r.o. - Bc. Július Andrášik, ktorý má 
osvedčenie na vykonávanie funkcie podľa § 2 ods. 3 vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. vydané 
Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi pod. č. 204-990/2011 z 13.04.2O11,  

- v prevádzkach úložísk ťažobných odpadov nenastali podstatné zmeny, pre ktoré by bolo 
potrebné vypracovať zmenu plánu nakladania. Prevádzkovatelia podľa § 5 ods. 9 zákona č. 
514/2008 Z.z. preskúmali a aktualizovali plány nakladania a zároveň ich doručili na tunajší úrad 
za účelom zverejnenia údajov v Informačnom systéme ťažobných odpadoch na stránke www. 
enviroportal.sk  

Z vykonaných kontrol boli na základe § 26 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z.z. a podľa § 13 ods. 7 
zákona č. 10/1996 Z.z. vypracované záznamy, zaprotokolované na tunajšom úrade dňa 
23.05.2015 pod č. 380-1353/2016 - úložiska prevádzkovateľa EUROTALC, s.r.o. . Rok 2017  

Rok 2017 
Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly 
zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u 
prevádzkovateľov úložísk kategórie B. 

Na základe § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z.z. vykonať v súčinnosti s MŽP SR kontroly 
zamerané na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u 
všetkých prevádzkovateľov úložísk kategórie A.  

Tieto úlohy boli plnené po 30.04.2017, t.j. budú zapracované do správy za obdobie od 1.5.2017 do 
30.04.2020.  

 
OBÚ v Banskej Bystrici 
 
Rok  2014 
V roku 2014  boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu 
plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu.  
V obvode OBÚ v Banskej Bystrici boli  vykonané kontroly a to v súčinnosti MŽP SR a HBÚ 
u  prevádzkovateľov ťažobného odpadu na nasledovných úložiskách: 

1.    Gemerská nerudná spoločnosť a.s., Hnúšťa – odval kat. B, Hliník nad Hronom 
2.  Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre – odkalisko kat. B 

 
OBÚ B. Bystrica vykonal kontroly samostatne na týchto úložiskách: 
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1. Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica, 
2. EUROVIA Kameňolomy, s.r.o. Košice 
3. BRA-VUR, a.s. 
4. REGOS s.r.o. Bratislava 
5. STAVMEZ s.r.o. Bratislava (v IS ako Ťažiar spol. s r.o. B. Bystrica) 

 
Prehliadky zamerané  na kontrolu plnenia povinnosti organizácie vyplývajúcich zo 
zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu na: 

 
- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 

Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa  § 29 ods. 3  

- kontrola plánu nakladania podľa § 5 ods. 1cit. zákona 
- kontrola plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 

3 písm. 3 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na 
zabránenia havarijných stavov) 

- kontrolu § 10 ods. 2 cit. zákona - poverenie riadením úložiska odborne 
spôsobilú osobu 

- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona – preskúmanie plánu nakladania najmenej 
raz za 5 rokov 

- kontrola aktuálneho stavu úložiska   
 
Na základe predložených dokladov a dokumentácie bolo zistené, že kontrolované organizácie 
si splnili povinnosti uložené v § 29 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu. 
Všetky kontrolované organizácie  

-  poverili riadením úložiska odborne spôsobilú osobu  
-  plnia náležitosti uvedené v schválenom pláne nakladania 
-  vedú knihu kontrol úložísk 

 
Pri prehliadke v organizácii STAVMEZ s.r.o. Bratislava na úložisku v lome Badín- Skalica na 
odvale kategórie B v dobývacom priestore bolo zistené, že organizácia si splnila povinnosti 
uložené v § 29 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale  organizácia neposkytla v stanovenej lehote 
údaje o lokalizácii úložiska (súradnice odhadovaného stredu úložiska) Slovenskej agentúre 
životného prostredia, ktorá je prevádzkovateľom Informačného systému nakladania s 
ťažobným odpadom (poverená MŽP SR). Na odstránenie nedostatkov bol vydaný záväzný 
príkaz s lehotou do 15.10.2014. Organizácia doložila súradnice úložiska v stanovenej lehote. 
 
Rok 2015 
V roku 2015  boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu 
plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu.  
V obvode OBÚ v Banskej Bystrici boli  vykonané kontroly a to v súčinnosti MŽP SR a HBÚ 
u  prevádzkovateľov ťažobného odpadu na nasledovných úložiskách: 
 
1. Bzenica – Kameňolom Sokolec, s.r.o. Bzenica - odkalisko kat. B 
2. Dubná Skala – EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Košice – Barca – odkaliska kat. B 
3. Horná Ves – Kremnická banská spoločnosť, a.s. Kremnica – odkalisko kat. B 
4. Bulhary – PK DOPRASTAV, a.s., Žilina – odval kat. B 
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OBÚ B. Bystrica vykonal kontroly samostatne na týchto úložiskách: 
 
5. Bartošova Lehôtka – Ing. Peter Majer, SARMAT, Kremnica – odval kat. B 
6. Hodruša- Hámre  -  Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B 
7. Bartošová Lehôtka I- Sedlecký kaolín – Slovensko s.r.o. B. Bystrica – 2 odvaly kat. B 
8. Kopernica  - BENTOKOP, s.r.o. Kopernica,   odval kat. B 

 
Prehliadky zamerané  na kontrolu plnenia povinnosti organizácie vyplývajúcich zo 
zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu na: 

 
- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. 

o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa  § 29 ods. 3  

- kontrola plánu nakladania podľa § 5 ods. 1cit. zákona 
- kontrola plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 3 písm. 

3 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na zabránenia havarijných 
stavov) 

- kontrolu § 10 ods. 2 cit. zákona - poverenie riadením úložiska  
- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona – preskúmanie plánu nakladania najmenej raz za 5 

rokov 
- aktuálny stav úložiska 

 
Na základe predložených dokladov a dokumentácie bolo zistené, že kontrolované  organizácie 
splnili povinnosti uložené v § 29 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
V sledovanom období bolo vydané rozhodnutie č. 41-1485/2015 zo dňa 22.5.2015 o uzavretí 
úložiska Modrý Kameň – odvalu kategórie B organizácie Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš 
v zmysle § 11 cit. zákona z dôvodu ukončenia dobývania výhradného ložiska. V rozhodnutí 
bolo organizácii uložené, podľa § 11 ods. 5 písm. a) cit. zákona,  

• Po uzavretí úložiska sledovať vplyv odvalu na kvalitu povrchových vôd (v alúviu 
Stracinského potoka) odberom vzoriek z monitorovacích vrtov MV 1 (nad 
odvalom) a MV 2 (pod odvalom) a to 2 x ročne. 

• V lehote do 2 mesiacov od ukončenia kalendárneho roka, predkladať na OBÚ 
v Banskej Bystrici súhrnnú správu o výsledku monitoringu za predchádzajúci rok 
(§ 11 ods. 8 zákona č. 514/2008 Z. z.). 

 
Prehliadkou zameranou na kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona 
č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v organizácii GEOtrans – 
LOMY s.r.o., Sása, lom Sása bolo zistené, že organizácia nepredložila doklad o preskúmaní 
plánu nakladania podľa § 5  ods. 9 zákona č. 514/2008 Z. z.  o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu. Na odstránenie nedostatku zisteného pri prehliadke v organizácii 
GEOtrans – LOMY s.r.o. Sása bol vydaný záväzný príkaz, ktorý bol v stanovenej lehote 
organizáciou odstránený, organizácia doručila zápisnicu z preskúmania plánu nakladania 
v ktorej uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali 
podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. 
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Pri kontrolách na ostatných podľa plánu určených úložiskách na rok 2015 neboli zistené 
porušenia ustanovenia zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu. 

 
V roku 2015 OBÚ v Banskej Bystrici na základe žiadosti organizácie REGOS s.r.o., 
Bratislava zaradil úložisko Stará Kremnička do kategórie B a schválil predložený plán 
nakladania. 
 
Rok  2016 
V roku 2016  boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu 
plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu.  
V obvode OBÚ v Banskej Bystrici boli  vykonané kontroly a to v súčinnosti MŽP SR a HBÚ 
u  prevádzkovateľov ťažobného odpadu na nasledovných úložiskách: 

 
1. Jastrabá – LBK  PERLIT, s.r.o.,966 01 Lehôtka pod Brehmi č. 52, odval kat. B 
2. Veľká nad Ipľom –V – Ipeľské štrkopiesky, s.r.o., Svätoplukova 22, 984 01 Lučenec, 

odval  kat. B 
3. Veľké Dravce - Čirinec – EURO BASALT a.s., Veľké Dravce, odval kat B 
4. Stará Kremnička III – REGOS s.r.o., Prievozská 4D, 821 09  Bratislava, odval kat. B 

(nové úložisko –odval  zaradený do kategórie B) 
 

   Výkon dozoru vykonal OBÚ Banská Bystrica na lokalitách: 
 

1. Poltár – Vyšný Petrovec – GRAU s.r.o., Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, odval 
kat. B 

2. Lutila – ENERGOGAZ, a.s. Košice , odval  kat. B 
3. Zuberec - Podspády – Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., odval kat. 
4. Zvolenská Slatina - Na Diely - Milan Matuška- KAMENA – produkt, Februárová 

443/20, 956 19 Krnča,  odval kat. B 
5. Hodruša- Hámre  -  Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. 

B  
Všetky prehliadky boli  zamerané  na kontrolu plnenia povinnosti organizácie 
vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
a to na: 

- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 
Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa  § 29 ods. 3  

- kontrola plánu nakladania podľa § 5 ods. 1cit. zákona 
- kontrola plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 

3 písm. 3 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na 
zabránenia havarijných stavov) 

- kontrolu § 10 ods. 2 cit. zákona - poverenie riadením úložiska odborne 
spôsobilú osobu 

- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona – preskúmanie plánu nakladania najmenej 
raz za 5 rokov 

- kontrola aktuálneho stavu úložiska  
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Pri kontrolách vykonaných MŽP v súčinnosti s OBÚ B. Bystrica a HBÚ bolo zistené  pri 
prehliadke úložiska -  Veľká nad Ipľom –V – odval kat. B v organizácii Ipeľské štrkopiesky, 
s.r.o. Lučenec, že odkaľovanie triediacej vody je riešené vypúšťaním do vyťažených 
priestorov cez uzol technologickej linky – sedimentačnú  nádrž. Po dohode 
s prevádzkovateľom bude upravený spôsob čistenia triediacej vody vhodnou úpravou 
sedimentačnej  nádrže, tak aby bolo zabezpečenie jej čistenie. Nebol vydaný záväzný príkaz. 

 

MŽP SR pri kontrolách na ostatných podľa plánu určených úložiskách na rok 2016 nezistila 
porušenia ustanovenia zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu. 

 

OBÚ v Banskej Bystrici vykonal prehliadku v  organizácii  Slovenská banská, spol. s r.o. 
Hodruša–Hámre.     

Organizácia dňa 18.6.2012 podľa ustanovenia § 4 ods. 14 cit. zákona požiadala o zmenu 
rozhodnutia o zaradení úložiska ťažobného odpadu  - odkalisko situované na parcele č. 1124 
k. ú. Hodruša - Hámre z kategórie A do kategórie B. OBÚ v B. Bystrici predmetné úložisko 
(odkalisko) preradil do kat. B. OBÚ v Banskej Bystrici napriek preradeniu úložiska do kat. B 
vykonáva kontrolu na tomto úložisku (odkalisku) raz ročne. Pri prehliadke bolo zistené, že 
organizácia si splnila povinnosti uložené v § 29 ods. 3 cit. zákona 

       -  vypracovala a predložila na schválenie plán nakladania 

       - vykonáva kontrolné a monitorovacie postupy pre zachovanie bezpečnosti a stability      
odkaliska, tak ako je to uvedené v bode 6 schváleného Plánu nakladania. Výsledky 
kontrol a monitoringu sa zaznamenávajú v Knihe kontrol. Posledný záznam je 
zo 16.03.2016. 

      -   podľa § 10 ods. 2 cit. zákona poverila riadením úložiska – odkaliska  kategórie B 
odborne spôsobilú osobu JUDr., Ing. Vladimíra Nárožného 

      -   podľa § 5 ods. 9 cit. zákona po 5 rokoch od schválenia plánu nakladania preskúmala 
plán nakladania a oznámenie o preskúmaní Plánu nakladania  zaslala na OBÚ 
v Banskej Bystrici aj keď v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom  odpade 
nenastali podstatné zmeny. 

Pri kontrole aktuálneho stavu úložiska bolo zistené: 

V záujme zvýšenia úrovne stability hrádzového telesa, zvýšenia kapacity úložiska, obnovy 
prevádzkových projektov a celkovej bezpečnosti odkaliska, organizácia v decembri roku 2015 
začala s realizáciou projektu „Obnovenie prevádzkovaných objektov odkaliska Hodruša-
Hámre“, ktorý vypracoval Ing. Andrej Bočkoráš, autorizovaný stavebný inžinier. Súčasťou 
projektu je aj výpočet stability svahu a na jeho základe vypracovaný  návrh vybudovať 
gabiónový gravitačný oporný múr do výšky 4 metrov pri päte hrádzového telesa, ktorý je už 
vybudovaný. Všetky práce uvedené v projekte sa vykonávajú aj za prevádzky výrobného 
úseku Úpravňa. Práce spojené s realizáciou uvedeného projektu nie sú podstatnou zmenou 
v štruktúre alebo prevádzke odkaliska a budú slúžiť na zvýšenie bezpečnosti hrádzového 
systému. Podľa predloženej mapovej dokumentácie a výsledku fyzickej kontroly prác na 
odkalisku, možno konštatovať, že práce na realizácii projektu sú v štádiu ukončenia.  
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 Pri prehliadke v organizácii  Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša–Hámre zameranej na 
kontrolu plnenia povinnosti organizácie vyplývajúcich zo zákona o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu neboli zistené nedostatky, na odstránenie ktorých by bolo potrebné 
vydať záväzný príkaz. 

Podľa Plánu kontrol na rok 2016 boli všetky naplánované prehliadky vykonané a úloha 
splnená, neboli zistené nedostatky, pre ktoré by bolo potrebné vydať záväzný príkaz alebo 
uložiť sankcie. 

 
 
Rok 2017 
V roku 2017  boli podľa plánu kontrol vykonané prehliadky zo zameraním na kontrolu 
plnenia povinností organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu a to: 
Výkon dozoru vykoná MŽP  SR v súčinnosti s HBÚ a  OBÚ Banská Bystrica na lokalitách: 

1. Hodruša- Hámre - Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B 
2. Bartošová Lehôtka I a II. - Sedlecký  kaolín – Slovensko s. r. o., 2 x odval kat. B 
3. Badín –Bačov – PK Doprastav, a.s., Žilina – odval kat. B 
4. Kopernica  -   BENTOKOP s.r.o. Kopernica – odval kat. B 

Výkon dozoru vykoná SIŽP v súčinnosti s  OBÚ Banská Bystrica na lokalitách: 
5. Vrútky – Lipovec – BRA-VUR, a.s., Vrútky -  odkalisko kat. B 
6. Krnišov – Tepličky,  KSR – Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen   odval kat. B -  
7. Stará Halič – REGOS s.r.o. Bratislava – odval kat. B 

Výkon dozoru vykoná OBÚ Banská Bystrica na lokalitách: 
8. Mičina – Ťarbaška, KABE s. r. o, B. Bystrica, odval kat. B 
9. Banská Belá – Šobov , SILICA s.r.o.,  B. Bystrica,  odval kat. B 

 
Prehliadky boli  zamerané na:  

- kontrolu plnenia povinností organizácie vyplývajúcich zo zákona č. 514/2008 
Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „cit. zákon“) podľa § 29 ods. 3 

- kontrolu plnenia náležitostí uvedených v Pláne nakladania s odpadom § 5 ods. 
1 cit. zákona (kontrolné a monitorovacie postupy, opatrenia na zabránenia 
havarijných stavov), 

- kontrolu § 5 ods. 9 a 10 – preskúmanie plánu nakladania raz za 5 rokov 
(aktualizácia) 

- kontrolu aktuálneho stavu úložiska - odkaliska, odvalu. 
 

 Pri kontrole úložiska - odvalu zaradeného do kat. B, v lome Horná Mi činá – 
Ťarbaška v organizácii KABE s.r.o. B. Bystrica bolo zistené: 

Odval je umiestnený pri západnom okraji ťažobného priestoru na parcele KN E  471/8 k. ú. 
Horná Mičiná. Ťažobný odpad je skrývkový materiál odstránený z vrchnej vrstvy 
horninového prostredia, ktorá nebola vystavená znečisťovaniu. Odval je situovaný v 
mierne svahovitom teréne, bez nerovností a prepadlísk. Plošný obsah  9 083 m2,  voľná 
kapacita úložiska je 1 300 m3 a uložené množstvo  2 100 m3.  
Organizácia podľa § 4 požiadala o zaradenie úložiska  - odvalu a v zmysle § 5 predložila na 
schválenie plán nakladania, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Žabka - projektant BČ a ČVBS 
osvedčenie uvedené v kontrolovanej dokumentácii. Organizácia poverila Ing. Miroslava 
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Žabku riadením úložiska ťažobného odpadu – odvalu kategórie B podľa § 10 ods. 2 cit. 
zákona. 
V Pláne nakladania v bode 6 Návrh kontrolných a monitorovacích postupov sa uvádza, že 
vzhľadom na charakter odpadu sa nevyžadujú osobitné opatrenia a odval bude kontrolovaný 
ako súčasť kontroly lomu v zmysle banských predpisov a 1x za týždeň sa výsledky 
zaznamenajú do knihy kontrol úložiska – posledný zápis 14.3.2017 v lome sa neťaží, práce na 
prestavbe linky. Organizácia podľa § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona preskúmala plán nakladania  a 
uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade nenastali podstatné 
zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. 
 Organizácia si splnila povinnosti uložené zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s 
odpadom z ťažobného priemyslu. 

 

 Prehliadka v organizácii KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen prevádzka 
Kameňolom Tepličky, zameraná na plnenie povinnosti prevádzkovateľa úložiska ťažobného 
odpadu, bola vykonaná v súčinnosti so SIŽP Banská Bystrica. Prevádzkovateľ predložil 
všetky požadované dokumenty a to:  

-     rozhodnutie o zaradení úložiska do kategórie B vydané OBÚ v Banskej Bystrici  

- rozhodnutie o schválení plánu nakladania vydané OBÚ v Banskej Bystrici plán 
nakladania schválený OBÚ v Banskej Bystrici  

- poverenie organizácie Jána Kminiaka zodpovedného zamestnanca riadením úložiska 
- preskúmanie plánu nakladania - Organizácia podľa § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona 

preskúmala plán nakladania  a uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom 
ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na 
zdravie ľudí alebo na životné prostredie. 

  

Na základe vykonanej prehliadky možno konštatovať, že organizácia si splnila povinnosti 
uložené zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 

 V hodnotenom období bola v súčinnosti s SIŽP Banská Bystrica vykonaná prehliadka 
úložiska v organizácii REGOS, s.r.o., Bratislava lom Stará Halič v DP Stará Halič. 

Pri prehliadke organizácia predložila: 

- rozhodnutie o zaradení úložiska do kategórie B vydané OBÚ v Banskej Bystrici  
- rozhodnutie o schválení plánu nakladania vydané OBÚ v Banskej Bystrici plán 

nakladania schválený OBÚ v Banskej Bystrici  
- poverenie organizácie pre RNDr. Jozefa Hodermarského zodpovedného zamestnanca 

riadením úložiska 
- preskúmanie plánu nakladania - Organizácia podľa § 5 ods. 9 a 10 cit. zákona 

preskúmala plán nakladania  a uviedla, že v prevádzke úložiska ani v ukladanom 
ťažobnom odpade nenastali podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na 
zdravie ľudí alebo na životné prostredie. 
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Na základe vykonanej prehliadky možno konštatovať, že organizácia si splnila povinnosti 
uložené zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Odval prevádzkovaný organizáciou SILICA, s.r.o. Banská Bystrica v lome Šobov je 
umiestnený pri juhovýchodnom okraji ložiska kremenca mimo dobývacieho priestoru na 
parcele KN C  7261/1 k. ú. Banská Štiavnica. Ťažobný odpad je skrývkový materiál a 
nebilančné kremence. Odval je situovaný v mierne svahovitom teréne, v troch nadúrovňových 
stupňoch. Plošný záber úložiska je 4,9 ha, uložené množstvo  302 tis. m3.  Organizácia 
predložila dokumentáciu v zmysle zákona č. 514/2008Z. z. a predložila zápisnicu 
z preskúmania plánu nakladania, kde uvádza, že aj napriek zámeru využiť už zrekultivovanú 
časť úložiska na účely strelnice v prevádzke úložiska ani v ukladanom ťažobnom odpade 
nenastanú podstatné zmeny, ktoré by mali negatívne účinky na zdravie ľudí alebo na životné 
prostredie. 
 Podľa plánu kontrol na rok 2017 bola vykonaná IŽP Žilina prehliadka úložiska – 
odkaliska kat. B Vrútky – Lipovec, ktorého prevádzkovateľom je organizácia BRA-VUR, 
a.s., Vrútky.  
Úložisko ťažobného odpadu – odkalisko organizácie BRA-VUR, a.s. Vrútky v štrkovni 
Vrútky - Lipovec sa nachádza mimo dobývacieho priestoru Vrútky I. – Lipovec na parcelách 
registra C KN 2519/1 a 4427/40 v k. ú. Vrútky, evidovaných v katastri nehnuteľností ako 
ostatná plocha. Plošný záber úložiska - odkaliska je 1 ha, plánovaná kapacita 20 tis. m3, 
uložené množstvo v súčasnosti je cca 5 tis. m3. Na vypúšťanie odpadových vôd z prania 
štrkov do kalovej lagúny má organizácia vydané rozhodnutie Obvodného úradu Životného 
prostredia v Martine pod č. ŽP-2004/00012-vod.Ho z 22.12.2004. Organizácia predložila 
dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie úložiska. 
 Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne porušenia ustanovenia zákona 514/2008 Z. 
z. 
 
Pri prehliadkach v organizáciách  KABE s.r.o. B. Bystrica v lome Horná Mičiná – 
Ťarbaška a KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen lom Tepličky, REGOS, s.r.o., 
Bratislava lom Stará Halič v DP Stará Halič, SILICA, s.r.o. Banská Bystrica v lome 
Šobov, BRA-VUR, a.s., Vrútky- Lipovec zameraných na kontrolu plnenia povinnosti 
organizácie vyplývajúcich zo zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
neboli zistené nedostatky, preto nebolo potrebné vydať záväzný príkaz a neboli uložené 
žiadne sankcie. 
 
Podľa plánu kontrol na rok 2017 boli vykonané  prehliadky MŽP SR v súčinnosti s OBÚ BB 
a HBÚ a to v dňoch 23., 24. a 25.10.2017 
 

10. Hodruša- Hámre - Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša- Hámre – odkalisko kat. B 
11. Bartošová Lehôtka I a II. - Sedlecký  kaolín – Slovensko s. r. o., 2 x odval kat. B 
12. Badín –Bačov – PK Doprastav, a.s., Žilina – odval kat. B 
13. Kopernica  -   BENTOKOP s.r.o. Kopernica – odval kat. B 

 
MŽP SR pri kontrolách nezistilo žiadne porušenia ustanovenia zákona 514/2008 Z. z. 
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Obvodný banský úrad v Prievidzi 
                        

Rok 2014 
Dňa 28.05.2014 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ a MŽP /RNDr. 
Horváth, RNDr. Hangáč/ vykonaná kontrola v organizácii HOLCIM (Slovensko) a.s. 
Rohožník v DP Beckov. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia 
povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(vykonávanie pravidelného monitoringu a kontrolu úložísk odborne spôsobilými osobami 
v súlade s plánom nakladania a dodržiavanie plánu nakladania, so zameraním na 
minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu a s prihliadnutím na 
zásadu trvalo udržateľného rozvoja). Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli 
uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 421-1661/2014. 
 
 
Dňa 28.05.2014 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ a MŽP /RNDr. 
Horváth, RNDr. Hangáč/ vykonaná kontrola v organizácii V.D.S. a.s. Bratislava v DP Malé 
Kršteňany. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností 
organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. v znení neskorších predpisov 
(vykonávanie pravidelného monitoringu a kontrolu úložísk odborne spôsobilými osobami 
v súlade s plánom nakladania a dodržiavanie plánu nakladania, so zameraním na 
minimalizáciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ťažobného odpadu a s prihliadnutím na 
zásadu trvalo udržateľného rozvoja). Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli 
uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 562-1354/2014. 
 
Rok 2015 
Dňa 08.04.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ vykonaná 
kontrola v organizácii Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, 014 01 Bytča - Hrabové  v DP 
Bytča - Hrabové. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností 
organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli 
uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 463-979/2015. 
 
Dňa 10.04.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ vykonaná 
kontrola v organizácii SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 97 Veľký 
Slavkov, v lokalitách Važiny a Západ.  Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie 
plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní 
nerastov. Pri kontrole bol zistený nedostatok, pre ktorý bolo nutné vydať záväzný príkaz. 
Organizácia nemala vypracovaný technologický postup pre prevádzku odvalov a odkaliska čo 
je v rozpore s §29 ods.1 a § 31 vyhlášky č. 50/1989 Zb. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod 
číslom spisu 479-1007/2015. 
 
Dňa 24.04.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/ vykonaná 
kontrola v organizácii SESTAV s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, v DP Beluša I.  
Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie 
vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov. Pri kontrole bol 
zistený nedostatok, pre ktorý bolo nutné vydať záväzný príkaz. Organizácia nemala 
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vypracovaný technologický postup pre prevádzku odvalov a odkaliska čo je v rozpore s §29 
ods.1 a § 31 vyhlášky č. 50/1989 Zb. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 531-
1119/2015. 
 
Dňa 29.07.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/, HBÚ v B. 
Štiavnici (Ing. Tóth) a MŽP SR (RNDr. Roman Hangáč a Mgr. Peter Vojtko, PhD.) vykonaná 
koordinovaná kontrola v organizácii KAMEŇOLOMY, s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové 
Mesto nad Váhom, v DP Čachtice.  Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie 
plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní 
nerastov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod 
číslom spisu 862-2015/2015. 
 
Dňa 29.07.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/, HBÚ v B. 
Štiavnici (Ing. Tóth) a MŽP SR (RNDr. Roman Hangáč a Mgr. Peter Vojtko, PhD.) vykonaná 
koordinovaná kontrola v organizácii KAMENIVO SLOVAKIA, a.s., Bytča – Hrabové, 014 
01, v DP Malá Bytča.  Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia 
povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní 
nerastov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod 
číslom spisu 862-2016/2015. 
 
Dňa 05.08.2015 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Smutný, Ing. Šilhavá/, vykonaná 
kontrola v organizácii Xray Žilina, spol. s.r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina, v DP 
Lietavská Lúčka.  Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností 
organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov. Pri 
kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 
943-2067/2015. 
 
Rok 2016 
Dňa 29.07.2016 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Grendel, Ing. Šilhavá/ vykonaná 
kontrola v organizácii KAMEŇOLOMY, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto 
nad Váhom  v DP Rožňové Mitice. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie 
plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne 
nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom 
spisu 916-2062/2015. 
 
Dňa 20.09.2016 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Grendel, Ing. Šilhavá/ vykonaná 
kontrola v organizácii Kameňolomy CMX, s.r.o., Bratislava  v DP Jablonové. Kontrola sa 
uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo 
zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších 
predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. 
Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1080-2452/2016. 
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Dňa 11.10.2016 bola zástupcom OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá/, zástupcom HBÚ v B. 
Štiavnici a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii SLOVENSKÉ 
ŠTRKOPIESKY, s.r.o. so sídlom Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov v lokalite Kočovce - 
Važiny. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností organizácie 
vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli uložené 
žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1131-2647/2016. 
 
Dňa 11.10.2016 bola zástupcom OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá/, zástupcom HBÚ v B. 
Štiavnici a pracovníkmi MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii 
KAMEŇOLOMY, s.r.o., so sídlom Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom  v DP 
Rožňové Mitice. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie plnenia povinností 
organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a neboli 
uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom spisu 1131-2646/2016. 
 
Dňa 26.10.2016 bola zástupcom OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Grendel/ a pracovníkmi 
MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii Zdenko Ducký KAMENTA, ul. 
Záhradná 851/3, 956 19 Bošany v DP Podhradie. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na 
preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené 
žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod 
číslom spisu 1131-27732016. 
 
Rok 2017 
Dňa 26.04.2017 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Smutný/ a pracovníkmi 
MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii SESTAV s.r.o., J.L.Bellu 34/809, Ilava  
v DP Beluša I, štrkovňa Lednické Rovne. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na 
preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené 
žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod 
číslom spisu 388-1023/2017. 
 
Dňa 26.04.2017 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Smutný/ a pracovníkmi 
MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii Kameňolomy CMX, s.r.o., Račianske 
Mýto 1/D, Bratislava  v DP Beluša, lom Mojtín. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na 
preverenie plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené 
žiadne nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod 
číslom spisu 388-1024/2017. 
 
Dňa 27.04.2017 bola zástupcami OBÚ v Prievidzi /Ing. Šilhavá, Ing. Smutný/ a pracovníkmi 
MŽP vykonaná koordinovaná kontrola v organizácii X-ray Žilina, spol. s.r.o., Závodská cesta 
24/3911, Žilina  v DP Lietavská Lúčka. Kontrola sa uskutočnila so zameraním na preverenie 
plnenia povinností organizácie vyplývajúce zo zákona č. 514/200 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov. Pri kontrole neboli zistené žiadne 
nedostatky a neboli uložené žiadne sankcie. Zápisnica z kontroly je evidovaná pod číslom 
spisu 388-1025/2017. 
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Obvodný banský úrad v Bratislave 

 
Kontrola úložísk odpadov z ťažobného priemyslu, so zameraním na plnenie povinností ich 
prevádzkovateľov, ako aj so zameraním na získanie doplňujúcich údajov o týchto úložiskách 
(fotodokumentácia a pod.) úrad vykonal na 6 činných úložiskách a to: 

- KAMEŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom v DP Hubina,  
- V.D.S. a.s., Bratislava v DP Šoporňa,  
- KAMEŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom v DP Jablonica,  
- Baňa Čáry, a.s., Čáry v DP Gbely III, 
- Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., Zlaté Moravce v DP Obyce, 
- V.D.S., a.s., Bratislava v DP Pohranice.  

Kontrolami neboli zistené nedostatky v prevádzke úložísk odpadov z ťažobného priemyslu. 
OBÚ v Bratislave v roku 2012 schválil jeden plán nakladania s ťažobným odpadom a to na 
ložisku nevyhradeného nerastu – štrkopieskov v k. ú. Veľký Grob – Čadíky organizácie 
CESTY NITRA, a.s., Nitra. 
 

Obvodný banský úrad v Košiciach 
 
Rok 2014  
Kontroly vykonané v súčinnosti s MŽP SR: 
1. 30.10.2014 v organizácii NAFTA a.s. na odkalisku Moravany v dobývacom priestore 
„Pozdišovce I“ 
2. 31.10.2014 v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o.  v dobývacom priestore „Trebejov“  - 
odval  
 
Rok 2015  
Na troch vybraných úložiskách bol e vykonaný štátny dozor v súčinnosti s Ministerstvom 
životného prostredia SR podľa § 26 ods. 3 zákona. č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Obvodný banský úrad v Košiciach v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR 
vykonal štátny dozor 22. a 23. apríla 2015 na úložiskách v dobývacích priestoroch  
„Rudník“, „Rudník I“  a „Nižný Hrabovec“ , ktoré sú určené organizáciám LB MINERALS, 
a.s. a ZEOCEM, a.s. (prot. č. 500-1262/2015 a 500-1263/2015). 
 
V troch vybraných organizáciách bola vykonaná inšpekcia zameraná na dodržiavanie zákona 
č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  so zameraním na to, či tieto   organizácie 
pri svojej činnosti nevytvárajú ťažobné odpady. 
-              V organizácii ILKE – BIOPLYNOVA STANICA spol. s r.o. na prevádzke v 
Kráľovskom Chlmci  (prot. č. 441-889/2015). 
-              V organizácii NOVÝ LOKAST, s.r.o. na prevádzke v Červenici (prot. č. 539-
1185/2015) 
-              V organizácii VSK MINERAL s.r.o., na prevádzke lom Dargov (prot. č. 500-
1263/2015) 
Nebolo zistené vytváranie odpadu z ťažobného priemyslu. 
 
 
 



 

29 
 

Rok 2016  
Na troch vybraných úložiskách bol vykonaný štátny dozor v súčinnosti s Ministerstvom 
životného prostredia SR podľa § 26 ods. 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Štátny dozor v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR a Hlavným banským 
úradom v Banskej Štiavnici bol vykonaný v organizácii LB MINERALS SK, s.r.o. 
v dobývacích priestoroch „Trnava pri Laborci“ (prot. č. 566-1079/2016 z 10.3.2016) a 
„Pozdišovce“ (prot. č. 566-1080/2016 z 10.3.2016) a v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. 
v dobývacom priestore „Včeláre“ (prot. č. 566-1100/2016 z 11.3.2016). 
 
V troch vybraných organizáciách bude vykonaná previerka na dodržiavanie legislatívnych 
požiadaviek určených zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Previerky boli vykonané: 

1. V organizácii VSK MINERAL s.r.o., dobývací priestor „Záhradné“, prot. č. 700-
1338/2016 zo 6.4.2016 

2. V organizácii Peter Kalatovič – KAMEX – lom, prevádzka - lom Lancoška prot. č. 
774-1529/2016 28.4.2016 

3. V organizácii IS – LOM s.r.o., Maglovec, dobývací priestor „Vyšná Šebastová, 
prot. č. 1149-2755/2016 z 5.10.2016 

4. V organizácii EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., dobývací priestor „Sedlice“, prot. 
č. 1159-2781/2016 zo 7.10.2016 

Nebolo zistené nepovolené vytváranie odpadu z ťažobného priemyslu. 
 

V roku 2017 boli kontroly robené až po 30.4.2017 

Obvodný banský úrad v Bratislave 
 
OBÚ v Bratislave v roku 2015 vykonal spolu 6 kontrol na činných úložiskách odpadov 
z ťažobného priemyslu so zameraním na kontrolu plnenia povinností ich prevádzkovateľov, 
ako aj so zameraním na získanie doplňujúcich údajov o týchto úložiskách (fotodokumentácia 
a pod.). Jednotlivé kontroly boli vykonané dňa 17.06.2015 v dobývacom priestore (DP) 
Jablonica a v DP Gbely III, dňa 08.07.2015 v DP Čierne Kľačany, v DP Pohranice a DP 
Obyce a dňa 17.07.2015 v DP Šoporňa. Pri týchto kontrolách neboli v súvislosti s prevádzkou 
úložísk odpadov z ťažobného priemyslu zistené nedostatky. 

 
OBÚ v Bratislave v súčinnosti s Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici 
a s Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2016 vykonal spolu 7 kontrol na činných 
úložiskách odpadov z ťažobného priemyslu so zameraním na kontrolu aktualizácie plánov 
nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, ako aj so zameraním na získanie doplňujúcich 
údajov o týchto úložiskách (fotodokumentácia a pod.). Jednotlivé kontroly boli vykonané dňa 
21.06.2016 v DP Pohranice, dňa 22.06.2016 v DP Hubina, dňa 17.08.2016 v DP Gbely III, 
dňa 19.08.2016 v DP Jablonica, dňa 26.08.2016 v DP Čierne Kľačany a na lokalite dobývania 
ložiska nevyhradeného nerastu v k.ú. Veľký Grob – Čadíky, dňa 07.09.2016 v DP Obyce 
a dňa 12.10.2016 v DP Šoporňa. Pri týchto kontrolách neboli v súvislosti s prevádzkou 
úložísk odpadov z ťažobného priemyslu zistené nedostatky. 
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Zoznam skratiek 

 
 
 
OBÚ – Obvodný banský úrad 
HBÚ – Hlavný banský úrad 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
SBÚ – Slovenský banský úrad  
TBD – Technicko-bezpečnostný dohľad 
DP – Dobývací priestor 
VHP – Vnútorný havarijný plán  
POPD – Plán otvárky prípravy a dobývania 

 


