
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

  č: 8132-38886/2019/Rum/370280104/KP 

 

       V Nitre dňa 24. 10. 2019      

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), 

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

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 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“), v súlade s ustanoveniami § 114c ods. 1 písm. b), § 114c ods. 2 písm. a), § 114c ods. 5, 

§ 114c ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a v súlade s ustanoveniami 

Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. 

o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.) 

 

 

v y d á v a 

 

konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov  

 

„Skládka odpadov Pusté Sady“  

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

(ďalej len „prevádzka“) 

 

pre prevádzkovateľa: 

  

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131, IČO: 34 100 644  

 

 

 



strana 2/10 rozhodnutia č. 8132-38886/2019/Rum/370280104/KP 

  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Prevádzkovateľ KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131,                  

IČO: 34 100 644 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručil Inšpekcii dňa 26. 08. 2019 žiadosť 

o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní  činnosti  prevádzkovania skládky odpadov     

na odpad, ktorý nie je nebezpečný „Skládka odpadov Pusté Sady“,  podľa ustanovenia § 114c 

ods. 7 zákona o odpadoch v súčinnosti s ustanovením § 32 ods. 1  písm. l) zákona o IPKZ. 

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou na základe 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 jej časti – 1. stavba I. etapa 1. a 2. časť, ktorá bola uvedená do prevádzky              

do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov podľa 

právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, pretože 1. stavba I. etapa 1. časť skládky 

odpadov bola uvedená do prevádzky Obvodným úradom životného prostredia v Seredi,             

a to rozhodnutím o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov zo dňa  

25. 04. 1994 a kolaudačným rozhodnutím zo dňa 09. 08. 1994, právoplatným dňa  31. 08. 1994. 

Rozhodnutím o novom súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

vydaným Obvodným úradom v Seredi zo dňa 26. 06. 1996, bola zároveň predmetná skládka 

kategorizovaná ako skládka 3. stavebnej triedy.  

 

 Posudzovaná 1. stavba I. etapa skládky odpadov uvedená do prevádzky pred rokom 

2001 bola zatriedená podľa v súčasnosti už neplatnej legislatívy ako „skládka 3. stavebnej 

triedy“ (v zmysle Nariadenia vlády SR č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi) a neskôr                         

po nadobudnutí účinnosti zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, účinného odo dňa 01. 07. 2001 do 31. 12. 2015 a jeho vykonávacích vyhlášok bola       

skládka zaradená ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. 

 

 „Skládka odpadov Pusté Sady“ bola prevádzkovateľom budovaná postupne 

v jednotlivých etapách. V súčasnosti je prevádzkovaná vo dvoch stavbách. 1. stavba skládky     

(I. a II. etapa 1. stavby, každá rozdelená ešte na 1. a 2. časť) je uzavretá, zrekultivovaná, 

monitorovaná a následná starostlivosť o túto stavbu prebieha podľa platných predpisov.               

2. stavba skládky je rozdelená na I., II. a III. etapu. Prevádzkovaná 2. stavba I. etapy je rozdelená  

na 1. a 2. časť. Z toho je v súčasnosti zavážaná I. etapa 2. časť stavby. Z 2. stavby sú II. a III. 

etapa stavebne povolené, toho času ešte nevybudované a neprevádzkované. 

 

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) 

zákona o odpadoch odborný posudok „Skládka odpadov Pusté Sady“, ktorý vypracoval odborne 

spôsobilý posudzovateľ Ing. Michal Drábik, č. osvedčenia 10/17/P-1.8, zo dňa 19. 08. 2019. 

Odborný posudok sumarizuje a vyhodnocuje komplexne celú skládku odpadov z legislatívneho 

a technického hľadiska, z hľadiska vplyvu zariadenia na životné prostredie a poskytuje tak 

ucelený, komplexný súbor informácií o skládke odpadov. Zároveň bola predmetná skládka 

odpadov a jej súčasti posúdené z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie v zmysle Smernice 

Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, ako aj v zmysle splnenia technických 

podmienok zabezpečenia ochrany životného prostredia. 
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Predložené doklady preukazujú vykonanie všetkých opatrení na účel splnenia 

požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch     

k časti skládky 1. stavba I. etapa 1. a 2. časť: 

 

A) Chronológia vydaných povolení, rozhodnutí, súhlasov a potvrdení pre 1. stavbu      

I. etapu (1. a 2. časť) skládky odpadov 

 

1.časť: 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Zariadenie na kontrolované ukladanie tuhých 

mestských odpadov a im podobných priemyselných“, vydané Obvodným úradom ŽP 

v Seredi, dňa 17. 08. 1992, č.: ÚR 317/92; 

 Stavebné povolenie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov“ vydané 

Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 27. 06. 1994, právoplatné dňa 18. 07. 1994,               

č: 288/1994; 

Pozn.: Predmetné stavebné povolenie bolo vydané pre časť skládky, ktorá bola neskôr 

konaniami o zmene stavby pred dokončením rozdelená na I. etapu 1. a 2. časť                 

a na II. etapu.  

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov“, Objekt 

skládky: 1. časť o výmere 11 881 m2, vydané Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa             

09. 08. 1994, právoplatné dňa 31. 08. 1994, č.: 528/1994; 

 Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládky Pusté Sady vydané Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 25. 04. 1994, pod č. OH 

57/94; 

 Rozhodnutie o zmene súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov Pusté Sady vydané 

Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 23. 11. 1994, právoplatným dňa 24. 11. 1994,         

pod č. OH 707/1994; 

 Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

vydané Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 26. 06. 1996, pod č.: 844/1996-Ad.  

2.časť: 

 Povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, I. etapa, 2. časť“, vydané 

Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, dňa 03. 09. 1997, pod č.: 07799/97 

OŽP-1087/97-SP,Zi; 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Pusté Sady, I. etapa, 2. časť“, 

vydané Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, dňa 28. 11. 1997 s nadobudnutou 

právoplatnosťou dňa 03. 01. 1998, pod č.: 18841/97 OŽP 2728/97-SP,Zi; 

 Súhlas na zmenu prevádzkového poriadku v súvislosti s uvedením 2. časti I. etapy            

do prevádzky pod č. OÚ 97/17946 OŽP - 2616/97-OH-Ur zo dňa 21. 11. 1997 vydaný 

Okresným úradom v Galante odbor ŽP dňa 21. 11. 1997; 

 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov 

Pusté Sady, vydané Okesným úradom v Galante, odbor ŽP dňa 04. 12. 2001, č.: OÚ GA 

ŽP, A 2001/22996 OŽP-2160, 2161/2001-OH-Úr, s platnosťou do 31. 12. 2003; 

 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – „Sereď, skládka 

odpadov Pusté Sady“ vydaný Okresným úradom v Galante, odbor ŽP,                                

pod č. A 2003/13365-6 OŽP-1177-8/2003-OH-Ur zo dňa 05. 12. 2003  
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Uzavretie a rekultivácia: 

 Rozhodnutie o súhlase na uzavretie časti skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie 

a jej následné monitorovanie pre I. etapu 1. časť na ploche 7612 m2, vydané Okresným 

úradom v Galante, odbor ŽP, dňa 16. 07. 2003 pod č.: A 2003/07658 

OŽP-672/2003-OH-Ur; 

 Rozhodnutie o schválení PD na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu  

a monitorovanie pre stavbu  „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov,  1. stavba,  SO – 19 

Rekultivácia“ vydaný Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, pod č. A 2003/13365-6 

OŽP-1177-8/2003-OH-Ur zo dňa 05. 12. 2003; 

 Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov pre skládku Pusté Sady – I. etapa – 1. časť 

na ploche 7 612 m2, vydané Obvodným úradom ŽP v Galante, dňa 26. 02. 2004,              

pod č.: A 2003/15210 OŽP-1343/2003-OH-Ur 

 

Rekultivácia 1. stavby prebiehala z prevádzkových dôvodov po častiach, ktoré 

nekorešpondujú so stavebnými časťami 1. stavby ani názvom ani lokáciou. Účelom tohto 

postupu bola minimalizácia tvorby priesakových kvapalín. 1. stavba bola kompletne uzavretá 

a zrekultivovaná v roku 2018. 

 

Inšpekcia konštatuje, že skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie 1. stavby I. etapy             

1. a 2. časti skládky spĺňajú po posúdení predložených dokladov podmienku súladu 

s požiadavkami zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a jeho vykonávacou vyhláškou                      

č. 283/2001 Z. z., ako aj so Smernicou Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 

a s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy SR. Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov 

predstavuje najvyšší stupeň zabezpečenia ochrany vo vzťahu k životnému prostrediu. Postupy 

kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej starostlivosti o skládku odpadov      

po jej uzatvorení sú v súlade so súčasnými právnymi predpismi. 

Zabezpečenie následnej starostlivosti o uzatvorené posudzované časti skládky bolo 

preukázané pri miestnej obhliadke. 

 

B) Dokladovanie plnenia podmienok a povinností pre 1. stavbu I. etapu skládky 

odpadov, uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001, v zmysle ustanovenia § 81 ods. 4 

zákona o odpadoch č. 223/2001  Z. z.  

 

Plnenie podmienky predloženia plánu úprav skládky a jeho schválenie prevádzkovateľ 

dokladuje nasledovnými dokumentmi: 

 PLÁN ÚPRAV SKLÁDKY ODPADOV PUSTÉ SADY z 10. 12. 2001 

 Žiadosť prijatá na OÚ v Galante o schválenie predloženého Plánu úprav Skládky 

odpadov Pusté Sady zo dňa 20. 12. 2001 

 Rozhodnutie OÚ v Galante o schválení PD na uzavretie a rekultiváciu  skládky „Sereď – 

Pusté Sady, Skládka odpadov, SO – 19 Rekultivácia I. etapa“ a o schválení Plánu úprav 

a časového harmonogramu Skládky odpadov Pusté Sady č. A 2001/28880 

OŽP-2888/2001-OH-Ur zo dňa 06. 05. 2002, právoplatné dňa 24. 05. 2002 
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Opatrenia vyplývajúce zo schváleného plánu úprav a ich plnenie:  

(v termíne  do 31. 12. 2003, prípadne v rámci realizácie rekultivácie I. etapy skládky odpadov 

Pusté Sady) 

1. na skládke bude vybudovaný systém zachytávania skládkových plynov   

Plnenie opatrenia: V rámci realizácie uzatvorenia a rekultivácie Skládky odpadov Pusté 

Sady 1. stavba I. etapa 1. a 2. časť bola v zmysle platných rozhodnutí realizovaná 

odplyňovacia vrstva (štrková vrstva hrúbky 300 mm a drenážny geokompozit).                

Na predmetnej etape je vybudovaný systém odplyňovacích šachiet v počte 12ks. 

Vyhodnotenie: opatrenie splnené 

2. na skládke bude zabezpečené monitorovanie skládkového plynu pre každú časť skládky 

Plnenie opatrenia: Prevádzkovateľ skládky odpadov Pusté Sady vykonáva                           

od 31. 01. 2002 všetky pozorovania súvisiace s predpísaným monitoringom emisných 

údajov skládky a predmetné merania vyhodnotené odborne spôsobilou osobou predkladá 

príslušným orgánom štátnej správy v zmysle platných právnych predpisov. 

Vyhodnotenie: opatrenie splnené 

3. prevádzkovateľ skládky predloží na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí 

Plnenie opatrenia: Rozhodnutie o schválení PD na uzatvorenie skládky odpadov, jej 

rekultiváciu a monitorovanie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov,               

1. stavba, SO-19 Rekultivácia“ vydané Okresným úradom v Galante pod č. A 2003/ 

13365-6 OŽP-1177-8/2003-OH-Ur zo dňa 05. 12. 2003 

Vyhodnotenie: opatrenie splnené 

4. prevádzkovateľ bude dodržiavať postupy kontroly a monitorovania skládky 

Plnenie opatrenia: Prevádzkovateľ Skládky odpadov Pusté Sady vykonáva                         

od 31. 01. 2002 všetky pozorovania súvisiace s predpísaným monitoringom emisných 

údajov skládky a predmetné merania vyhodnotené odborne spôsobilou osobou predkladá 

príslušným orgánom štátnej správy v zmysle platných právnych predpisov. 

Vyhodnotenie: opatrenie splnené 

 

 Na základe uvedených údajov Inšpekcia konštatuje, že predložené doklady preukazujú 

vykonanie všetkých opatrení k vybudovaným skládkovacím priestorom 1. stavby I. etapy 

skládky odpadov, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov. 

 

C) Dokladovanie plnenia podmienok a povinností dodatočne schváleného plánu úprav 

v zmysle ustanovenia § 69 písm. e) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.  

 

Plnenie podmienky dodatočného predloženia plánu úprav skládky prevádzkovateľ 

dokladuje nasledovnými dokumentmi: 

 Výzva Inšpekcie na predloženie Plánu úprav skládky odpadov – Skládka odpadov Pusté 

Sady zo dňa 01. 12. 2015 

 Predloženie Plánu úprav skládky odpadov – PLÁN ÚPRAV SKLÁDKY ODPADOV 

PUSTÉ SADY prevádzkovateľom Inšpekcii dňa 07. 12. 2015  

 Dodatočne schválený Plán úprav v zmysle ustanovenia § 69 písm. e) zákona č. 223/2001 

Z. z. Inšpekciou č. 8419-37971/2015/Sza zo dňa 17. 12. 2015 
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Opatrenia vyplývajúce z dodatočne schváleného plánu úprav a ich plnenie: 

- Zabezpečiť vytváranie účelovej finančnej rezervy podľa § 22 zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch, v termíne od 01. 07. 2002.  

Plnenie opatrenia: Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu od 01. 07. 2002 – 

opatrenie splnené. 

- Dať schváliť projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzavretí, v termíne do 31. 01. 2002. 

Plnenie opatrenia: Projektová dokumentácia na uzavretie a rekultiváciu skládky „Sereď – 

Pusté Sady, Skládka odpadov, SO – 19 Rekultivácia I. etapa“ bola schválená 

rozhodnutím Okresného úradu v Galante, Odbor ŽP č. A 2001/28880 

OAŽP-2888/2001-OH-Ur – opatrenie splnené. 

- Dodržiavať postupy a kontroly monitorovania skládky počas jej prevádzky a počas 

následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí podľa prílohy č. 15 vyhlášky     

č. 283/2001 Z. z. v termíne od 31. 01. 2002 v nasledujúcom rozsahu: 

a) Meteorologické údaje 

b) Emisné údaje 

c) Ochrana podzemných vôd 

d) Topografické údaje 

Plnenie opatrenia: Prevádzkovateľ skládky vykonáva predpísaný monitoring 

v požadovanom rozsahu od 31. 01. 2002, pričom správy z monitoringu pravidelne zasiela 

príslušným orgánom štátnej správy v zmysle platnej legislatívy – opatrenie splnené.  

- Dať vypracovať a schváliť projektovú dokumentáciu a následne vybudovať novú kazetu 

na ukladanie odpadov vyhotovenú v zmysle Vyhlášky MŽP SR  č. 283/2001 Z. z., 

v termíne do 31. 12. 2008. 

Plnenie opatrenia: Výstavba 2. stavby skládky bola stavebne povolená rozhodnutím         

č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008 a následne bola 

kolaudovaná rozhodnutím č. 9968-42989/37/2008/Zal,Sta/370280104/Z2/K zo dňa         

29. 12. 2009 – opatrenie splnené.    

 

Na základe uvedených údajov Inšpekcia konštatuje, že boli splnené všetky opatrenia       

vo vzťahu k povinnosti predložiť dodatočný plán úprav skládky odpadov, a že vybudované 

skládkovacie priestory 1. stavby I. etapy skládky odpadov, uvedené do prevádzky                          

do 30. júna 2001, sú v plnom súlade s požiadavkami ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona  

č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch. 

 

Inšpekcia vykonala podľa ustanovenia §114c ods. 5 zákona  o odpadoch dňa 25. 09. 2019 

miestnu obhliadku prevádzky, ktorá bola zameraná na preskúmanie dokladov, ktoré preukazujú, 

či boli vykonané všetky opatrenia za účelom splnenia požiadaviek na skládku odpadov 

v súvislosti s ustanovením § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch a na kontrolu zrealizovania 

požiadaviek uvedených v pláne úprav skládky odpadov. Obhliadka bola vykonaná                         

za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa.  

 

Inšpekcia pri vizuálnej miestnej obhliadke skládky overila, že celá 1. stavba skládky 

odpadov, t.j. 1. stavba I. etapa 1. a 2. časť a 1. stavba II. etapa sú uzatvorené a zrekultivované, 

čím prevádzkovateľ preukázal najvyšší stupeň zabezpečenia ochrany vo vzťahu k životnému 

prostrediu. V súčasnosti je prevádzkovaná 2. stavba I. etapa.  
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Inšpekcia súčasne overila, že skládka odpadov spĺňa požiadavky na náležitosti vybavenia 

skládky odpadov uvedené v ustanovení § 3 ods. 1 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní 

odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. 

 

 Inšpekcia vypracovala z miestnej obhliadky záznam z overenia úplnosti dokladov 

miestnou obhliadkou č. 8132-34908/2019/Rum/370280104 zo dňa 21. 10. 2019, ktorý bol 

splnomocneným zástupcom prevádzkovateľa osobne prevzatý dňa 23. 10. 2019. 

 

Inšpekcia na základe uvedených údajov konštatuje, že prevádzkovateľ predložil  

v  zmysle ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch doklady, ktoré preukazujú,       

že vybudované skládkovacie priestory 1. stavby I. etapy 1. a 2. časti skládky odpadov (uvedená 

do prevádzky do 30. júna 2001, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky 

odpadov podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015) ako aj realizované uzavretie 

a rekultivácia 1. stavby I. etapy 1. a 2. časti skládky, sú v plnom súlade s požiadavkami zákona 

o odpadoch a tým boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku 

odpadov podľa zákona o odpadoch. 

 

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii nasledovné doklady: 

1. Integrované povolenie č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03.07.2006 

2. Odborný posudok „Skládka odpadov Pusté Sady“, vypracoval Ing. Michal Drábik, 

19.08.2019 

3. Skládka odpadov Pusté Sady 1. stavba – Situačný plán  

4. Skládka odpadov Pusté Sady 2. stavba – Situačný plán 

5. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Zariadenie na kontrolované ukladanie tuhých 

mestských odpadov a im podobných priemyselných“, vydané Obvodným úradom ŽP        

v Seredi, dňa 17.08.1992, pod č.: ÚR 317/92 

6. Stavebné povolenie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov“ vydané Obvodný 

úradom ŽP v Seredi, dňa 27.06.1994, právoplatné dňa 18.07.1994, č.: 288/1994 

7. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, skládka odpadov“, Objekt 

skládky: 1. časť, vydané Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 09.08.1994, č.: 528/1994 

8. Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládky Pusté Sady vydané Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 25. 04. 1994, č.: OH 

57/94 

9. Rozhodnutie o zmene súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov Pusté Sady, vydané 

Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 23.11.1994, č.: OH 707/1994 

10. Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

vydané Obvodným úradom ŽP v Seredi, dňa 26.06.1996, č.: 844/1996-Ad 

11. Povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Pusté Sady, I. etapa, 2. časť“, vydané 

Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, dňa 03.09.1997, č.: 07799/97 

OŽP-1087/97-SP,Zi 

12. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Pusté Sady, I. etapa 2. časť“, 

vydané Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, dňa28.11.1997, č.: 18841/97 OŽP 

2728/97-SP,Zi 
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13. Súhlas na zmenu prevádzkového poriadku v súvislosti s uvedením 2. časti I. etapy            

do prevádzky pod č. OÚ 97/17946 OŽP – 2616/97-OH-Ur zo dňa 21.11.1997, vydaný 

Okresným úradom v Galante, odbor ŽP 

14. Odborný posudok č. 13/2001/VM, vypracovaný RNDr. Vladimírom Meravým, číslo 

osvedčenia 46/57/99-2.3, september 2001 

15. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov 

Pusté Sady, vydané Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, dňa 04.12.2001, č.: OÚ GA 

ŽP, A 2001/22996 OŽP-2160, 2161/2001-OH-Úr 

16. Rozhodnutie o schválení projektovej dokumentácie na uzavretie a rekultiváciu skládky 

„Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov, SO-S 19 Rekultivácia I. etapa“ a Plánu úprav 

a časový harmonogram, Skládka odpadov Pusté Sady zo dňa 06.05.2002, vydané 

Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, č.: A 2001/28880 OŽP-2888/2001-OH-Ur 

17. Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov –           

na skládku odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov, 

vydaný Okresným úradom v Galante, odbor ŽP, č.: A 2003/13365-6 

OŽP-1177-8/2003-OH-Ur zo dňa 05.12.2003 

18. Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov        

1. stavba 2. etapa“, vydané Obcou Pusté Sady, dňa 10.02.2003, č.: 2/2003 

19. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov 1. stavba        

2. etapa“, vydané Obcou Pusté Sady, dňa 19.12.2003, č.: 8/7100 ÚPaSP 900/2003 

20. Rozhodnutie o súhlase na uzavretie časti skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie 

a jej následné monitorovanie pre I. etapu 1. časť, vydané Okresným úradom v Galante, 

odbor ŽP, dňa 16.07.2003 pod č.: A 2003/07658 OŽP-672/2003-OH-Ur 

21. Rozhodnutie o schválení PD na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu 

a monitorovanie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov, 1. stavba, objekt 

S-19 – Uzavretie a rekultivácia“, vydaný Okresným úradom v Galante, odbor ŽP,             

č.: A 2003/13365-6 OŽP-1177-8/2003-OH-Ur zo dňa 05.12.2003 

22. Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov pre skládku Pusté Sady – I. etapa – 1. časť 

na ploche 7 612 m2, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Galante,              

dňa 26.02.2004, pod č.: A 2003/15210 OŽP-1343/2003-OH-Ur 

23. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov 1. stavba      

II. etapa SO-19 Uzavretie a rekultivácia“, vydané Obcou Pusté Sady zo dňa 30.01.2009, 

pod č.: 127/6941 ÚPaSP 1214/2008 

24. Potvrdenie o uzatvorení častí 1. stavby II. etapy skládky odpadov Pusté Sady,           

vydané Obvodným úradom životného prostredia v Galante zo dňa 17.04.2009,               

pod č.: A 2009/00520/OH/Kr 

25. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov 1. stavba        

3. časť SO-19 Uzavretie a rekultivácia“, vydané Obcou Pusté Sady zo dňa 23.11.2010, 

pod č.: 179/6262 ÚPaSP 904/2010 

26. Potvrdenie o uzatvorení časti skládky 1. stavby 3. časti Skládky odpadov Pusté Sady, 

vydané Obvodným úradom životného prostredia v Galante zo dňa 20.01.2011,               

pod č.: A 2011/00108/PH/Sz 

27. Zmeny integrovaného povolenia č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 

03.07.2006 – Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Bratislava, Vysunuté pracovisko Nitra č. 5131/OIPK/06-Rf/ 

370280104/Z1 zo dňa 05.12.2006 
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28. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15.07.2008 

29. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava č. 9968-42989/37/2008/Zal,Sta/370280107/Z2/K zo dňa 29.12.2008 

30. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29.12.2008 

31. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18.12.2008 

32. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20.07.2010 

33. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 

22.06.2016 

34. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra č. 1240-10999/2018/Kro/370280104/KR-Z7 zo dňa 

06.04.2018 

35. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 

18.12.2018 

36. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra č. 3971-14963/2019/Rum/370280104/Z9 zo dňa 

23.04.2019 

37. Potvrdenie u uzavretí skládky odpadov „Pusté Sady, skládka odpadov 1. stavba v rozsahu 

S-19 Uzavretie a rekultivácia skládky, 1. stavba – 4. a 5. časť“ vydané Slovenskou 

inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále 

pracovisko Nitra č. 1142-11000/2018/Kro zo dňa 29.05.2018 

38. Plán úprav Skládky odpadov Pusté Sady, zo dňa 10.12.2001 

39. Rozhodnutie Okresného úradu v Galante, odbor ŽP, o schválení PD na uzavretie 

a rekultiváciu skládky „Sereď – Pusté Sady, Skládka odpadov, SO-19 Rekultivácia           

I. etapa“ a o schválení Plánu úprav a časového harmonogramu Skládky odpadov Pusté 

Sady č. A 2001/28880 OŽP-2888/2001-OH-Ur zo dňa 06.05.2002 

40. Výzva na predloženie Plánu úprav skládky odpadov – Skládka odpadov Pusté Sady, 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia,                         

č. 8419-35433/2015/Sza, zo dňa 01.12.2015 

41. Plán úprav Skládky odpadov Pusté Sady 

42. Dodatočné schválenie Plánu úprav skládky odpadov – Skládka odpadov Pusté Sady, 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava     

č. 8419-37971/2015/Sza, zo dňa 17.12.2015 

43. Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, rok 2018, vypracoval     

RNDr. Martin Žitňan, AQOA-GEO, s.r.o., Bratislava, január 2019 

44. Správa o monitorovaní skládkového plynu na skládke odpadov Pusté Sady  za rok 2018, 

vypracoval RNDr. Martin Žitňan, AQOA-GEO, s.r.o., Bratislava, január 2019 

45. Topografia skládky odpadov Pusté Sady 2018, zabezpečuje Súkromná Geodézia    

Trenčín s.r.o. 

46. Evidenčný  list skládky odpadov za rok 2018 – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný 
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Inšpekcia kontrolou predložených dokumentov a miestnou obhliadkou overila splnenie 

požiadaviek na skládku odpadov uvedených v ustanovení § 114c ods. 2 písm. a) zákona 

o odpadoch s nasledovným výsledkom: 

1. Celá skládka odpadov spĺňa všetky stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie 

skládky odpadov v zmysle ustanovenia § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. 

2. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na tesnenie skládky odpadov v zmysle 

ustanovenia § 4 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. 

3. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na odvádzanie a zachytávanie 

priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu v zmysle ustanovenia § 5 

vyhlášky  č. 382/2018 Z. z. 

4. Celá skládka odpadov spĺňa všetky požiadavky na postupy kontroly a monitorovania 

skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov 

v zmysle ustanovenia § 7 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. 

 

Podrobnosti vyhodnotenia splnenia požiadaviek na skládku odpadov uvedených 

v ustanovení § 114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch za účelom možnosti pokračovania 

prevádzkovania skládky odpadov, sú uvedené v Zázname z overenia úplnosti dokladov miestnou 

obhliadkou č. 8132-34908/2019/Rum/370280104 zo dňa 21. 10. 2019. 

 

 Inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo predloženie 

dokladov v zmysle ustanovenia §114c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, ktorej podaním            

sa začalo konanie o vydaní konečného rozhodnutia pre prevádzku „Skládku odpadov Pusté 

Sady“, na základe preskúmania predloženej dokumentácie a vykonania miestnej obhliadky 

v zmysle ustanovenia §114c ods. 5 zákona o odpadoch, za účelom overenia splnenia požiadaviek 

na skládku odpadov 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. Rozhodnutie                       

je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

    RNDr. Katarína Pillajová 

 vedúca stáleho pracoviska  

  

 

 

 

Doručuje sa: 

1. KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131 


