
 

 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava 

  

 

RZ č.: 9457/37/2019-45327/2019                                                       Bratislava 03.12.2019 

 

         

 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia  

§ 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. l) zákona 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením  

§ 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 zákona č. 312/2018 Z. z., 

v súlade s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 7 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti 

 

vydáva 

 

konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov 

 

Skládka odpadov Rakovice 
 

pre prevádzkovateľa: 

 

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 

Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34 133 861 

 

 

Odôvodnenie 

 

Dňa 26.08.2019 podal prevádzkovateľ Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 

č. 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34 133 861 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) na Slovenskú 

inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej aj ako „Inšpekcia“) žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia 

o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

„Skládka odpadov Rakovice“ (ďalej aj ako „Skládka odpadov“) podľa ustanovenia § 114c ods. 7 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  

č. 312/2018 Z. z. (ďalej aj ako „zákon o odpadoch“) v spojení s § 32 ods. 1 písm. l) zákona 
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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 aj ako „zákon 

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

zákona o odpadoch doklady, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia na účel 

splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona 

o odpadoch k jej časti, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov 

podľa § 81 ods. 4 písm. b) bod. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov účinného do 31.12.2015, konkrétne sa jedná o časť skládky zahŕňajúcu I. 

etapu skládky odpadov, ktorá bola uvedená do prevádzky 12.12.2000. 

 

Prevádzkovateľ dňa 26.08.2019 predložil podľa ustanovenia § 114c ods. 1 písm. b) zákona 

o odpadoch nasledujúce doklady za účelom preukázania vykonania všetkých opatrení na účel 

splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona 

o odpadoch k časti skládky I.etapa:  

 

1. Rozhodnutie č. 2000/19959-Va, zo dňa 12.12.2000, vydané Okresným úradom 

v Piešťanoch (súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov),  

2. Rozhodnutie č. 2000/19961-Va, zo dňa 12.12.2000, vydané Okresným úradom 

v Piešťanoch (súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov), 

3. Odborný posudok č. 10/2001/VM, Nitra z 9/2001, vypracovaný odborne spôsobilou 

oprávnenou vo veciach odpadov RNDr. Vladimírom Meravým k zaradeniu Skládky 

odpadov Rakovice do príslušnej triedy skládok odpadov zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch, 

4. Rozhodnutie č. 2001/23134-Va, zo dňa 10.12.2001, vydané Okresným úradom 

v Piešťanoch, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2001 (udelenie súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov bez povinnosti predložiť plán 

úprav, zaradenie zariadenia na zneškodňovanie odpadov do triedy skládok odpadov - 

skládka odpadov na nie nebezpečný odpad, preskúmanie rozhodnutí, ktorými bol 

prevádzkovateľovi vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku), 

5. Odborný posudok Skládka odpadov Rakovice z 30.07.2019, vypracoval Ing. Milan 

Drábik s prílohami. 

 

 

         Prevádzkovateľ predložil dokumenty, ktoré preukazujú, že posúdenie skládky bolo 

uskutočnené na základe Odborného posudku (Odborný posudok č. 10/2001/VM, Nitra 9/2001), 

ktorý bol vypracovaný odborne spôsobilou oprávnenou MŽP SR na vydávanie posudkov vo 

veciach odpadov RNDr. Vladimírom Meravým ako podklad k zaradeniu Skládky odpadov 

Rakovice do príslušnej triedy skládok odpadov v zmysle § 81 ods. 4 písm. a) zákona č. 223/2001 

Z.z. o odpadoch. V posúdení sa zhodnotili technické parametre skládky s cieľom zaradenia 

skládky do príslušnej kategórie v zmysle uvedeného ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch. Záver z výsledkov hodnotenia, ktoré posudok uvádza je, že z hľadiska umiestnenia, 

technického riešenia a zabezpečenia proti negatívnym vplyvom na životné prostredie je Skládka 

odpadov Rakovice vyhovujúca na zaradenie do triedy skládok  „Skládka odpadov na odpad, 

ktorý nie je nebezpečný‟. Plán úprav skládky odpadov spracovaný a predložený na schválenie 
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vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku 

odpadov v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

prevádzkovateľ nepredložil, nakoľko skládka spĺňala požiadavky na skládku odpadov podľa 

platnej legislatívy. 

 

         Na základe horeuvedeného posudku (Odborný posudok č. 10/2001/VM, Nitra 9/2001) bolo 

Okresným úradom v Piešťanoch vydané rozhodnutie č. 2001/23134-Va, zo dňa 10.12.2001, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2001, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenie na zneškodňovanie odpadov bolo zaradené do 

triedy skládok odpadov - skládka odpadov na nie nebezpečný odpad, a na základe žiadosti 

prevádzkovateľa boli preskúmané rozhodnutia, ktorými bol prevádzkovateľovi vydaný súhlas na 

prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového 

poriadku v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

 

Inšpekcia po preskúmaní predložených dokladov vykonala podľa ustanovenia § 114c ods. 5 

zákona o odpadoch dňa 24.09.2019 obhliadku Skládky odpadov v zmysle ustanovenia § 114c 

ods. 5 zákona o odpadoch, ktorá bola zameraná na kontrolu zrealizovania opatrení podľa 

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

odpadov podľa ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadov. 

 

Prevádzkovateľ v priebehu konania nedoplnil žiadne nové doklady ako dôkazový materiál. 

 

Inšpekcia na základe preskúmania predložených dokladov v rámci konania a  na základe 

miestnej obhliadky Skládky odpadov konštatuje, že: 

 

A. Pre časť skládky I. etapa nebol predložený Plán úprav, nakoľko nebolo potrebné vykonať 

úpravy a  boli zrealizované všetky opatrenia vyplývajúce z ustanovenia § 114c ods. 1 

písm. b) zákona o odpadoch na účel splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa 

ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadov k jej časti, na ktorú sa vzťahovala 

povinnosť predložiť plán úprav, konkrétne sa jedná o časť skládky zahŕňajúcu I. etapu 

skládky odpadov, ktorá bola uvedená do prevádzky 12.12.2000, teda pred 30. 6. 2001. 

 

B. Splnenie požiadaviek na skládku odpadov podľa § 114c ods. 2 písm. b) zákona 

o odpadoch v nadväznosti na § 3, § 4, § 5 a § 7 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení 

odpadovej ortuti (ďalej aj ako „vyhláška č. 382/2018 Z. z.), t. j.: 

1. spĺňa všetky stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov, 

konkrétne skládka disponuje: 

a)  informačnou tabuľou,  

b)  príjazdovou komunikáciou ku skládke odpadov a spevnenými komunikáciami v 

areáli skládky odpadov,  

c)  oplotením a uzamykateľnou bránou,  

d)  váhou,  

e)  prevádzkovým objektom, 

f)  tesniacim systémom skládky odpadov pre príslušnú triedu skládky odpadov, 

g)  drenážnym systémom s nádržou priesakových kvapalín,  
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h)  drenážnym systémom skládkových plynov a zariadením na ich využitie alebo   

   zneškodnenie (za predpokladu vzniku skládkových plynov), 

i)   monitorovacím systémom podzemných vôd,  

                   j)   monitorovací systém skládkových plynov, 

l)   odvodňovacím systémom povrchových vôd, 

m)  zariadením na čistenie dopravných prostriedkov, 

n)  protipožiarnym zariadením, 

o)  skladom nebezpečných odpadov, 

p)  skladom PHM s manipulačnou plochou. 

 

2. spĺňa požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

    -      geologická bariéra, 

       -      minerálne tesnenie hr. 600 m (3 x 200 mm), koeficient filtrácie kf 1,0x10-9 m/s, 

-  fólia PEHD hr. 2 mm, 

- ochranná geotextília 800 g/m2 – uplatnenie ustanovenia § 26 ods. 6 vyhlášky MŽP 

SR č.  283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 

- drenážna vrstva štrku frakcie 16-32, hr. 0,3 m – uplatnenie ustanovenia § 27 ods. 

2 vyhlášky MŽP SR č.  283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 

odpadoch. 

 

3. spĺňa požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie 

skládkového plynu 

-   drenážne potrubie HDPE DN 200 s perforáciou s otvormi priemeru 12 mm v 2/3  

      obvodu obalené sieťovinou 1x1 mm 

-     drenážna vrstva štrku hrúbky 300 mm 

- pozdĺžny spád drenážneho potrubia je 1 % a priečny sklon vnútornej drenáže je 2   

%, na potrubí je ochranný obsyp z kameniva frakcie 16-32, 

             

             Akumulačná nádrž 

- vybudované sú dve akumulačné nádže priesakových kvapalín (nádrž č. 1 

s objemom 415 m3 a  nádrž č. 2 s objemom 2230 m3. Priesaková kvapalina je cez 

zberné šachty prečerpávaná do nádže č.1 a následne podľa potreby do nádrže č.2 

      Odplynenie: 

- Odplynenie realizované plošne formou vrstvy drenážneho geokompozitu v rámci 

skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie skládky, t.č. vybudované odplyňovacie 

šachty,   

 

4.  Kontrola a  monitorovanie skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej 

starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení: 

- v rozsahu monitorovania zloženia podzemných vôd (referenčný vrt nad telesom skládky 

M-3, indikačné vrty - pod telesom skládky M-1, M-2), zloženia povrchových vôd, zloženia a 

množstva priesakových kvapalín, skládkových plynov a  pôdy a  topografie v zmysle 

legislatívnych požiadaviek. 

 

 

   Zrealizovanie všetkých opatrení vyplývajúcich z plnenia opatrení nariadených 

v integrovanom povolení v platnom znení vyplýva z úradnej činnosti inšpekcie a vykonanej 

obhliadky. 
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   Podrobnosti vyhodnotenia splnenia požiadaviek na Skládku odpadov uvedených v § 114c 

ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch za účelom možnosti pokračovania prevádzkovania skládky 

odpadov sú uvedené v Zázname z miestnej obhliadky č. 45/2019 zo dňa 03.10.2019. 

Inšpekcia konštatuje, že Prevádzkovateľ predložil  v  zmysle ustanovenia § 114c ods. 1 

písm. b) zákona o odpadoch doklady, ktoré preukázali, že boli vykonané všetky opatrenia na účel 

splnenia požiadaviek na skládku odpadov podľa § 114c odseku 2 písm. a) zákona o odpadoch 

k jej časti, na ktorú sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úpravy skládky odpadov. 

 

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 „Skládku odpadov“, 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 uvedených v 

§114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch, rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  

 

 

 

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom. 
 

 

 

 

 

JUDr. Richard Molnár 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa:  

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390, 916 13 Kostolné 


