
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

  č: 7315-31835/2019/Rum/370300104/KP 

 

       V Nitre dňa 09. 09. 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 Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ 

 

 

pre prevádzkovateľa: 

  

BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86, IČO: 36 300 225  
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O d ô v o d n e n i e 
 

 

Prevádzkovateľ BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86,                  

IČO: 36 300 225 (ďalej len „prevádzkovateľ“) doručil Inšpekcii dňa 19. 07. 2019 žiadosť 

o vydanie konečného rozhodnutia o pokračovaní  činnosti  prevádzkovania skládky  odpadov     

na odpad, ktorý nie je nebezpečný a skládky odpadov na nebezpečný odpad „Skládka odpadov 

Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ (ďalej len „prevádzka“),  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 v bodoch 1. až 4. k jej časti – I. etapa 1. 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 I. etapa 1. časť skládky odpadov 

bola uvedená do prevádzky kolaudačným rozhodnutím Okresného úradu Partizánske zo dňa               

19. 12. 1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 12. 1997.  

 

 Posudzovaná I. etapa 1. časť skládky odpadov uvedená do prevádzky pred rokom 2001 

bola zatriedená podľa v súčasnosti už neplatnej legislatívy ako „skládka III. stavebnej triedy“              

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

bola prekategorizovaná na skládku osobitného určenia. 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 (ďalej len „pôvodný zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacích 

vyhlášok bola I. etapa 1. časť skládky zaradená ako skládka odpadov na nebezpečný odpad 

(na základe ustanovenia § 25 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z., ako aj podľa odborného 

posudku vypracovaného Ing. Dušanom Lúčanským, CSc., 09/2001). 

 

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

zákona o odpadoch odborný posudok „Livinské Opatovce – Chudá Lehota skládka odpadov“, 

ktorý vypracoval odborný posudzovateľ Ing. Michal Drábik, č. osvedčenia 10/17/P-1.8, zo dňa                    

04. 07. 2019 a nasledujúce doklady, ktoré preukazujú vykonanie 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. časť: 

 

A) Chronológia vydaných povolení, rozhodnutí, súhlasov a potvrdení pre I. etapu        

1. časť skládky odpadov 

 Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

„LIVINSKÉ OPATOVCE – CHUDÁ LEHOTA skládka 3. stavebnej triedy“, bolo 

vydané Ministerstvom životného prostredia SR, január 1997 

 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota“, bolo vydané Okresným úradom, odborom životného prostredia v Partizánskom, 

dňa 13.05.1997, pod č.j.: ŽP – 671/1997-T, Šv 
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 Stavebné povolenie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ 

bolo vydané Okresným úradom, odborom životného prostredia v Partizánskom, dňa 

30.06.1997, pod č.j.: ŽP – 1153/1997 –Šv 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa 1. časť“ bolo vydané bolo vydané Okresným úradom, odborom životného 

prostredia v Partizánskom, dňa 19.12.1997, pod č.j.: ŽP – 2824/1997 –Šv 

 Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládkovaním – skládka 3. stavebnej triedy Livinské Opatovce – Chudá Lehota, bolo 

vydané Okresným úradom v Partizánskom, odbor životného prostredia, dňa 30.12.1997, 

pod č.j.: ŽP-2887/97-B/ŠSOH 

 Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládkovaním – osobitne určená skládka Livinské Opatovce – Chudá Lehota, bolo 

vydané Okresným úradom v Partizánskom, odbor životného prostredia, dňa 25.09.1998, 

pod č.j.: ŽP-1204/98-B/ŠSOH 

Uzavretie a rekultivácia: 

 Schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu 

a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení pre I. etapu skládky odpadov vydala 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia       

Bratislava, Vysunuté pracovisko odboru IPKZ Nitra, dňa 17.12.2004,                                 

pod č.j.: 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 

 Súhlas na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej 

následne monitorovanie pre I. etapu 1. časť skládka odpadov na nebezpečný odpad vydal 

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, stále pracovisko Partizánske, dňa 

15.05.2008 pod č.j.: OÚŽP/2008/00548 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota, rekultivácia I. etapa, 1. časť“  vydala Obec Livinské Opatovce, dňa 04.11.2008, 

pod č.j.: SOcÚ-176/2008/SP-U2/2 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa, 1. časť NO“ vydala Obec Livinské Opatovce, dňa 27.06.2014,                 

pod č.j. SOcÚ-94/2014/SP-U2/2 

Potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov: 

 Potvrdenie o uzatvorení skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota I. etapa –  

1. časť vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, stále pracovisko 

Partizánske, dňa 10.11.2008, pod č.j.: OÚŽP/2008/01251 

 Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota,          

I. etapa 1. časť NO vydal Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné 

prostredia, dňa 07.10.2014, pod č.j.: OÚ-PE-OSZP-2014/000913/3 

 

B) Dokladovanie splnenia podmienok a povinností v zmysle pôvodného zákona 

o odpadoch pre I. etapu 1. časť skládky odpadov, uvedenej do prevádzky                  

do 30. júna 2001, v zmysle ustanovenia § 81 ods. 4 pôvodného zákona o odpadoch 

(223/2001 Z. z.) 

Z dôvodu zmien legislatívnych podmienok prevádzkovania skládok odpadov, zavedených  

do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatím pôvodného zákona o odpadoch                 

a za účelom zosúladenia požiadaviek na skládky odpadov podľa predmetného zákona, 

v súlade s ustanovením § 81 ods. 4 písm. a)  pôvodného zákona o odpadoch bol 
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prevádzkovateľ skládky odpadov, uvedenej do prevádzky pred účinnosťou tohto zákona 

povinný (do 30. 09. 2001) predložiť príslušnému úradu rozhodnutie, ktorým bol vydaný 

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním                     

na preskúmanie. 

 Prevádzkovateľ predložil dňa 28. 09. 2001 na príslušný Okresný úrad v Partizánskom, 

odbor životného prostredia, v zmysle pôvodného zákona o odpadoch žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia č.j. ŽP-2887/97-B/ŠSOH zo dňa 30. 12. 1997 a rozhodnutia 

č.j. ŽP-1204/98-B/ŠSOH zo dňa 25. 09. 1998, ktorým bol vydaný súhlas                              

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. 

Prevádzkovateľ zároveň predložil odborný posudok oprávnenej osoby ako podklad na 

zaradenie skládky odpadov do príslušnej triedy skládok odpadov, vypracovaný v zmysle 

Vyhlášky MŽP SR č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov        

vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných 

posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb. V zmysle uvedeného 

odborného posudku „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ (I. etapa       

1. časť) spĺňala všetky požiadavky na skládku odpadov podľa novej legislatívy – 

pôvodného zákona o odpadoch. 

 Okresný úrad v Partizánskom, odbor životného prostredia, rozhodnutím č.j. ŽP-2001/ 

00922-ABG/ŠSOH zo dňa 31. 12. 2001, podľa ustanovenia § 81 ods. 6 pôvodného 

zákona o odpadoch rozhodol o preskúmaní rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas          

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním Livinské 

Opatovce – Chudá Lehota. 

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 písm. b) bod 1 pôvodného zákona o odpadoch bol 

prevádzkovateľ skládky odpadov uvedenej do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti 

tohto zákona povinný spracovať a preložiť na schválenie projektovú dokumentáciu               

na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

 Prevádzkovateľ predložil dňa 20. 12. 2001 na príslušný Okresný úrad Partizánske, odbor 

životného prostredia, žiadosť o schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie, 

rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

 Okresný úrad v Partizánskom, odbor životného prostredia, rozhodnutím č.j. ŽP-2002/ 

00179-ABG/ŠSOH zo dňa 30. 12. 2002, v súlade s ustanovením § 81 ods. 7 pôvodného 

zákona o odpadoch schválil projektovú dokumentáciu na monitorovanie skládky 

odpadov po jej uzavretí pre „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“. 

 

Na základe dokladov predložených prevádzkovateľom podľa ustanovenia § 114c ods. 1 

písm. b) zákona o odpadoch Inšpekcia vykonala podľa ustanovenia §114c ods. 5 zákona                 

o odpadoch dňa 14. 08. 2019 miestnu obhliadku prevádzky, ktorá bola zameraná na preskúmanie 

dokladov, ktoré preukazujú, že boli vykonané všetky opatrenia za účelom splnenia požiadaviek 

na skládku odpadov v súvislosti s ustanovením § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch. 

Obhliadka bola vykonaná za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa.  

 

 Inšpekcia vypracovala z miestnej obhliadky záznam z overenia úplnosti dokladov 

miestnou obhliadkou č. 7315-30389/2019/Rum/370300104 zo dňa 22. 08. 2019, ktorý bol 

splnomocneným zástupcom prevádzkovateľa osobne prevzatý dňa 22. 08. 2019. 

 



strana 5/9 rozhodnutia č. 7315-31835/2019/Rum/370300104/KP 

  

 Z uvedenej chronológie vydaných rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov štátnej 

správy je zrejmé, že „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ v časti 

podliehajúcej prehodnoteniu – I. etapa. 1. časť, spĺňala všetky požiadavky na skládku odpadov 

podľa platnej legislatívy – pôvodného zákona o odpadoch (223/2001 Z. z.), a to v zmysle 

ustanovenia § 81 ods. 4 písm. a) a písm. b) bod 1., čím došlo k splneniu všetkých podmienok 

a povinností prevádzkovateľa pre I. etapu 1. časť skládky (uvedenej do prevádzky do 30. júna 

2001) potrebných na možnosť pokračovania v prevádzkovaní skládky odpadov.  

 

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 I. etapy 1. 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   

I. etapy 1. časti skládky, sú v plnom súlade s požiadavkami ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) 

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

na skládku odpadov podľa zákona o odpadoch. 

 

 „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ bola prevádzkovateľom 

budovaná postupne v jednotlivých etapách. V súčasnosti je prevádzkovaná v dvoch etapách:    

III. etapa skládky NNO a II. etapa skládky NO v rozsahu 1. časti 2. výstavbovej fázy. 

V minulosti prevádzkované etapy I. etapa 1. časť, I. etapa 2. časť skládky NO, I. etapa 2. časť 

skládky NNO, II. etapa skládky NNO sú uzavreté a zrekultivované. Plánovaná IV. etapa skládky 

NNO je stavebne povolená, t.č. ešte nevybudovaná a neprevádzkovaná. 

 

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii nasledovné doklady, ktoré preukazujú splnenie 

všetkých požiadaviek na skládku odpadov v zmysle ustanovenia § 114c ods. 2 písm. a) zákona 

o odpadoch: 

1. Integrované povolenie č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104 zo dňa 17.12.2004 

2. Odborný posudok „Livinské Opatovce – Chudá Lehota skládka odpadov“, vypracoval 

Ing. Michal Drábik, 04.07.2019 

3. Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota - Situačný plán  

4. Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

„LIVINSKÉ OPATOVCE – CHUDÁ LEHOTA skládka 3. Stavebnej triedy“, vydané 

Ministerstvom životného prostredia SR, január 1997 

5. Záverečná správa inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu Livinské 

Opatovce – Chudá Lehota skládka odpadov 3. Stavebnej triedy, Geopol s.r.o.,  1997 

6. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota“, vydané Okresným úradom, odborom životného prostredia v Partizánskom, dňa 

13.05.1997, pod č.j.: ŽP – 671/1997-T, Šv 

7. Stavebné povolenie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“ 

bolo vydané Okresným úradom, odborom životného prostredia v Partizánskom, dňa 

30.06.1997, pod č.j.: ŽP – 1153/1997 – Šv 

8. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa 1. časť“, vydané Okresným úradom, odborom životného prostredia 

v Partizánskom, dňa 19.12.1997, pod č.j.: ŽP – 2824/1997 – Šv 
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9. Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládkovaním – skládka 3. stavebnej triedy Livinské Opatovce – Chudá Lehota, vydané 

Okresným úradom v Partizánskom, dňa 30.12.1997, pod č.j.: ŽP-2887/97-B/ŠSOH 

10. Rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

skládkovaním – osobitne určená skládka Livinské Opatovce – Chudá Lehota, vydané 

Okresným úradom v Partizánskom, dňa 25.09.1998, pod č.j.: ŽP-1204/98-B/ŠSOH 

11. Odborný posudok vo veciach odpadov, Zaradenie skládky odpadov LOBBE BORINA, 

spol. s r.o., Livinské Opatovce do príslušnej triedy skládok odpadov, Ing. Dušan 

Lúčanský, CSc., september 2001 

12. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia                                   

na zneškodňovanie odpadov skládkovaním – „Livinské Opatovce – Chudá Lehota“, 

vydané Okresným úradom v Partizánskom, Odbor životného prostredia, dňa 31.12.2001, 

pod č.j.: ŽP-2001/00922-ABG/ŠSOH 

13. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia ktorým bol vydaný súhlas na vydanie 

prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním 

„Livinské Opatovce – Chudá Lehota“, vydané Okresným úradom v Partizánskom, Odbor 

životného prostredia, dňa 31.12.2001, pod č.j.: ŽP-2001/00923-ABG/ŠSOH 

14. Rozhodnutie o schválení projektovej dokumentácie na monitorovanie skládky odpadov 

po jej uzavretí „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota“, vydané 

Okresným úradom v Partizánskom, Odbor životného prostredia, dňa 30.12.2002,           

pod č.j.: ŽP-2002/00179-ABG/ŠSOH 

15. Súhlas a uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej 

následne monitorovanie pre I. etapu 1. časť, vydané Obvodným úradom životného 

prostredia v Prievidzi, stále pracovisko Partizánske, dňa 15.05.2008,                                    

pod č.j.: OÚŽP/2008/00548 

16. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa, 1. časť NO, SO 31 Rekultivácia skládky“  vydané Obcou Livinské 

Opatovce, dňa 04.11.2008, pod č.j.: SOcÚ-176/2008/SP-U2/2 

17. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa 1. časť časť NO, SO 31 Rekultivácia skládky“ vydané Obcou Livinské 

Opatovce , dňa 27.06.2014, pod č.j.: SOcÚ-94/2014/SP-U2/2 

18. Potvrdenie o uzatvorení Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota I. etapa – 

1. časť, vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi, stále pracovisko 

Partizánske, dňa 10.11.2008, pod č.j.: OÚŽP/2008/01251 

19. Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota,           

I. etapa – 1. časť NO, I. etapa 2. časť NNO, II. etapa NNO,  vydané Okresným úradom 

Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredia, dňa 07.10.2014,                                

pod č.j.: OÚ-PE-OSZP-2014/000913/3 

20. Zmena nedokončenej stavby pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa 2. časť“ /kazeta NNO a kazeta NO/, vydané Okresným úradom 

v Partizánskom, odbor životného prostredia, dňa 16.12.2002, pod č.j.: 2002/01238-MGG 

21. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa 2. časť“ /kazeta NNO a kazeta NO/, vydané Obcou Livinské Opatovce, 

dňa 10.09.2003, pod č.j.: SOcÚ-2003/227-U2/2 
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22. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Livinské Opatovce – Chudá 

Lehota I. etapa 2. časť (2. sekcia kazeta NO)“, vydané Obcou Livinské Opatovce, dňa 

12.02.2008, pod č.j.: SOcÚ-236/2007/SP-U2/2 

23. Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov „Livinské Opatovce – Chudá Lehota, 

Skládka NO, I. etapa 2. časť“, vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, dňa 15.04.2019,      

pod č.j.: 5156-13958/2019/Rum/370300104 

24. Integrované povolenie – Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 3625/OIPK-499/04-Rf/370300104, zo dňa 

17.12.2004 

25. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č.2215-39899/2007/Raf, Šim/370300104/Z1, zo dňa 06.12.2007 

26. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 3336-40198/2008/Raf/3700300104-Z2, zo dňa 03.12.2008 

27. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 7033-216/2009/Šim/370300104/KR, zo dňa 08.01.2009 

28. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 559-1268/2009/Raf/370300104/Z3, zo dňa 16.01.2009 

29. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 10412-42536/2008/Raf/370300104/Z4, zo dňa 18.12.2008 

30. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 955-35502/2010/Kas/370300104/Z5, zo dňa 01.12.2010 

31. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 4352-13790/2012/Kas/370300104/Z6, zo dňa 16.05.2012 

32. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 4353-17841/2012/Kas/370300104/Z7, zo dňa 25.06.2012 

33. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 2592-11391/2013/Kas/370300104/Z8, zo dňa 27.04.2013 

34. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 4222-18778/2013/Kas/370300104/Z9, zo dňa16.07.2013 

35. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 3861-14739/2014/Kas/370300104/Z10-K, zo dňa 16.05.2014 

36. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 4376-18372/2014/Kas/370300104/Z11-S, zo dňa 24.06.2014 

37. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 2962-10914/2015/Kas/370300104/Z12, zo dňa 15.04.2015 

38. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 3950-19491/2016/Rum/370300104/Z13-SP, zo dňa 24.06.2016 

39. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 6749-35363/2016/Rum/370300104/Z14-SP, zo dňa 10.11.2016 

40. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 928-5375/2017/Rum/370300104/Z15, zo dňa 17.02.2017 

41. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 727-5374/2017/Rum/370300104/KR-Z7, zo dňa 17.02.2017 

42. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 3382-15517/2017/Rum/370300104/Z16-SP, zo dňa 23.05.2017 
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43. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 4459-17042/2017/Rum/370300104/KR-Z14, zo dňa 25.05.2017 

44. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 2732-11190/2018/Rum/370300104/Z17-SP, zo dňa 05.04.2018 

45. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 3677-14833/2018/Rum/370300104/Z18, zo dňa 09.05.2018 

46. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 4084-1756/2018/Rum/370300104/Z19, zo dňa 30.05.2018 

47. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 6161-28148/2018/Rum/370300104/KR-Z7_1, zo dňa 21.08.2018 

48. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 6334-29886/2018/Rum/370300104/Z20, zo dňa 06.09.2018 

49. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 8339-44685/2018/Rum/370300104/Z21, zo dňa 18.12.2018 

50. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 518-7816/2019/Rum/370300104/KR-Z7_2, zo dňa 04.03.2019 

51. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 516-9520/2019/Rum/370300104/Z22, zo dňa 19.03.2019 

52. Výzva na predloženie Plánu úprav skládky odpadov – Skládka odpadov Livinské 

Opatovce – Chudá Lehota, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia, č. 8421-35486/2015/Rum, zo dňa 01.12.2015 

53. Plán úprav Skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota, BORINA EKOS s.r.o., 

november 2001 

54. Dodatočné schválenie Plánu úprav skládky odpadov – Skládka odpadov Livinské 

Opatovce – Chudá Lehota, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Bratislava č. 8421-37739/2015/Rum, zo dňa 16.12.2015 

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

RNDr. Martin Žitňan, AQOA-GEO, s.r.o., Bratislava, december 2018 

56. Správa o monitorovaní skládkového plynu na skládke odpadov Livinské Opatovce za rok 

2018, vypracoval Ing. Ľuboš Lupták, MAEN SK spol. s r.o., Trenčín, 29.01.2019 

57. Topografia skládky odpadov Livinské Opatovce – Chudá Lehota ku dňu 24.09.2018, 

LUSH spol. s r.o., Zvolen 

58. Kontrola tesnosti plastovej izolácie Livinské Opatovce – skládka odpadov, marec 2018, 

vypracoval RNDr. Julián Filo, BHF Environmental, spol. s r.o., Bratislava 

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

nebezpečný 

60. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018 – skládka odpadov na nebezpečný odpad. 

 

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. 



strana 9/9 rozhodnutia č. 7315-31835/2019/Rum/370300104/KP 

  

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

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

obhliadkou č. 7315-30389/2019/Rum/370300104 zo dňa 22. 08. 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 Livinské 

Opatovce – Chudá Lehota“, 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 ustanovení §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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RNDr. Katarína Pillajová 

 vedúca stáleho pracoviska  

  

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce č. 86 

 


