
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 

  č: 8275-39589/2019/Rum/370320104/KP 

 

       V Nitre dňa 29. 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 Nový Tekov“  

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný  

a skládka odpadov na nebezpečný odpad 

(ďalej len „prevádzka“) 

 

pre prevádzkovateľa: 

  

Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451 
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O d ô v o d n e n i e 
 

 

Prevádzkovateľ Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) doručil Inšpekcii dňa 05. 09. 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 Nový Tekov“,  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. 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 I. etapa 1. časť 

skládky odpadov bola uvedená do prevádzky kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu 

životného prostredia v Leviciach zo dňa 27. 12. 1995, s nadobudnutou právoplatnosťou dňa      

27. 12. 1995 a rozhodnutím o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov, vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach zo dňa 22. 12. 1995 

s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 27. 12. 1995. Časť skládky I. etapa 2. časť bola uvedená 

do prevádzky kolaudačným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Leviciach 

dňa 03. 11. 1998, s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 30. 11. 1998 a rozhodnutím o súhlase     

na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov vydaným Obvodným úradom 

životného prostredia v Leviciach zo dňa 03. 11. 1998 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa        

23. 12. 1998. Prevádzkovateľ ďalej doručil Inšpekcii dňa 30. 09. 2019 „Doplnenie dokladov ku 

Skládke odpadov Nový Tekov“ listom zo dňa 26. 09. 2019, ktorého prílohou bola predprojektová 

štúdia „Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“, 

vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Róbertom Kováčikom v novembri 

2018. Vyššie uvedené podanie prevádzkovateľ doplnil o ďalšie doklady vyplývajúce zo 

skutočností súčasného technicko-prevádzkového stavu skládky odpadov Nový Tekov 

a plánovaného uzatvárania skládky ako celku s realizáciou uzatváracej V. etapy skládky 

odpadov na odpad, ktorý  nie je nebezpečný. Po realizácii plánovaného dobudovania uzatváracej 

V. etapy skládky odpadu,    ktorý nie je nebezpečný by „Skládka odpadov Nový Tekov“ 

predstavovala jeden kompaktný celok, ktorý po uzavretí umožní bezpečne a spoľahlivo 

vykonávať následnú starostlivosť o skládku po jej uzavretí a rekultivácii ako celku a zároveň 

zabezpečí začlenenie skládky odpadov do okolitého prostredia. 

 

 Posudzovaná I. etapa 1. a 2. časť 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). Po nadobudnutí 

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

zákonov, účinného odo dňa 01. 07. 2001 a jeho vykonávacích vyhlášok, bola I. etapa – 2. 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             
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Doc. Ing. Oskarom Čermákom, CSc., zo septembra 2001). I. etapa – 1. časť skládky odpadov 

nebola prekategorizovaná z dôvodu naplnenej kapacity a zostala skládkou 3. stavebnej triedy.  

 

 „Skládka odpadov Nový Tekov“ – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

(NNO) a skládka odpadov na nebezpečný odpad (NO) bola prevádzkovateľom budovaná 

postupne v jednotlivých etapách. V súčasnosti je prevádzkovaná v IV. etape skládky NNO 

a v III. etape – 1. časti skládky NO. V roku 1995 bola vybudovaná I. etapa – 1. časť skládky 

odpadov, ktorá bola v roku 1998 rozšírená o jej 2. časť a v roku 2003 bola kapacita prevádzky 

rozšírená o II. etapu – 1. časť skládky odpadov NNO. V roku 2009 boli skládkovacie priestory 

skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný rozšírené o II. etapu – 2. časť a skládkovacie 

priestory skládky na nebezpečný odpad o III. etapu – 1. časť. V roku 2017 bola vybudovaná      

IV. etapa skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. V súčasnosti sú I. etapa a časť      

II. etapy uzatvorené a zrekultivované. V tomto čase prebieha na Inšpekcii kolaudačné konanie 

o uvedení stavby uzavretia a rekultivácie zvyšných nezrekultivovaných častí II. etapy                   

(1. a 2. časti skládky) do trvalého užívania. 

 

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

zákona o odpadoch odborný posudok „Skládka odpadov Nový Tekov“, 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 posúdenia vplyvu zariadenia na životné prostredie 

a poskytuje tak ucelený, komplexný súbor informácií o skládke odpadov. Jednotlivé súčasti 

skládky a technické riešenia boli analyzované z fyzikálneho a technického hľadiska za účelom 

preukázania ich funkčnosti. Zároveň bola predmetná skládka odpadov a jej súčasti posúdená 

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 (súbor slovenských 

technických noriem pre skládkovanie odpadov) zabezpečenia ochrany životného prostredia.  

 

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 I. etapa 1. a 2. časť: 

 

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

1. a 2. časť skládky odpadov 

 

1.časť (skládka 3. stavebnej triedy): 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Nový Tekov“, vydané Obvodným 

úradom ŽP Levice, dňa 18. 04. 1996, pod j.č.: Výst. 135/96-Nav,Jes; 

 Stavebné povolenie pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“ vydané 

Obvodným úradom ŽP Levice, dňa 23. 06. 1994, právoplatné dňa 23. 06. 1995,               

pod j.č: Výst-476/95-Nav; 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“, vydané 

Obvodným úradom ŽP Levice, dňa 27. 12. 1995, právoplatné dňa  27. 12. 1995,               

pod j.č: Výst.1154/95; 
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 Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie I. etapy – 1. časti skládky, vydané Obvodným 

úradom ŽP Levice, dňa 22. 12. 1995, právoplatné dňa 27. 12. 1995, pod j.č: Pdp- 

Z-219/1995  

2.časť (skládka odpadov na nebezpečný odpad): 

 Stavebné povolenie pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“ vydané 

Obvodným úradom ŽP Levice, dňa 23. 06. 1994, právoplatné dňa 23. 06. 1995,               

pod j.č: Výst-476/95-Nav; 

 Povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“ jej 2. časti pred jej 

dokončením vydané Okresným úradom v Leviciach, odbor ŽP, dňa 23. 06. 1998,          

pod j.č: T-98/01369-SP/Nav; 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa – 2. časť“, 

vydané Okresným úradom v Leviciach, odbor ŽP, dňa 03. 11. 1998 s nadobudnutou 

právoplatnosťou dňa 30. 11. 1998, pod j.č.: T-98/01642-SP/Nav; 

 Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie I. etapy – 2. časti skládky (3. stavebná trieda), 

vydané Okresným úradom v Leviciach, odbor ŽP, dňa 03. 11. 1998 s nadobudnutou 

právoplatnosťou dňa 23. 12. 1998, pod j.č.: T-98/03494-ODP-Oá; 

 Rozhodnutie vydané po preskúmaní vyššie uvedeného rozhodnutia – súhlas                        

na prevádzkovanie I. etapy – 2. časti (skládka na nebezpečný odpad), vydané Okresným 

úradom v Leviciach, odbor ŽP, dňa 14. 12. 2001 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 

03. 01. 2002, pod j.č.: T-2001/01815-ODP-Oá na základe predloženého odborného 

posudku vo veci odpadov, ktorý bol vypracovaný oprávnenou osobou Doc. Ing. Oskarom 

Čermákom, CSc. V septembri 2001 – platnosť súhlasu do 31. 12. 2003); 

 Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie I. etapy – 2. časti, vydané Okresným úradom 

v Leviciach, odbor ŽP, dňa 20. 11. 2003, právoplatné dňa 05. 12. 2003, pod j.č.: T-2003/ 

01449-ODP-Z – platnosť súhlasu od 01. 01. 2004 do vyčerpania voľnej kapacity kazety, 

najdlhšie do 31. 12. 2006; 

 Integrované povolenie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, 

Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania 

a kontroly, rozhodnutím č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 20. 12. 2004 

s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 28. 02. 2005 

 

Uzavretie a rekultivácia I. etapy: 

 Stavebné povolenie pre stavbu “Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“, súčasťou 

ktorého je SO Rekultivácia bolo vydané Obvodným úradom ŽP Levice, dňa                      

23. 06. 1995, právoplatné dňa 23. 06. 1995, pod j.č.: Výst-476/95-Nav; 

 Povolenie zmeny stavby „Nový Tekov – skládka odpadov, I. etapa, SO-23 Rekultivácia“ 

pred jej dokončením bolo vydané zmenou integrovaného povolenia, rozhodnutím 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská 

Bystrica č. 1125-4523/2011/Kas/370320104/Z9 zo dňa 15. 02. 2011 s nadobudnutou 

právoplatnosťou dňa 22. 02. 2011; 

 Rozhodnutie – súhlas na rekultiváciu I. etapy – 1. časť, bolo vydané Okresným úradom 

v Leviciach, odbor ŽP, dňa 21. 07. 2003 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa                  

12. 08. 2003, pod j.č.: T-2003/00965-ODP-Z (na základe odborného posudku pre vydanie 

súhlasu na uzavretie I. etapy – 1. časti skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné 

monitorovanie, vypracoval Ing. Miloslav Pešek v júni 2003); 
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 Rozhodnutie – súhlas na uzatvorenie a rekultiváciu telesa I. etapy skládky odpadov,      

bol vydaný zmenou integrovaného povolenia, rozhodnutím Slovenskej inšpekcie 

životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica č. 1125-4523/ 

2011/Kas/370320104/Z9 zo dňa 15. 02. 2011 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa       

22. 02. 2011 (na základe odborného posudku pre vydanie súhlasu na uzavretie I. etapy – 

2. časti skládky odpadov, jej rekultiváciu a následné monitorovanie, vypracoval        

RNDr. Ján Antal v máji 2010); 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Nový Tekov – skládka odpadov I. etapa – stavebný 

objekt SO-23 Rekultivácia“ bolo vydané Obcou Nový Tekov, dňa 30. 12. 2011 

s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 27. 01. 2012, pod j.č.: 711/2011 (rekultivácia           

I. etapy realizovaná v roku 2003); 

 Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Nový Tekov – skládka odpadov, I. etapa, SO-23 

Rekultivácia“ bolo vydané rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica č. 8522-33796/2011/Kas/ 

370320104/K-Z9 zo dňa 28. 11. 2011 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 02. 12. 2011 

(rekultivácia I. etapy realizovaná v roku 2011); 

 Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov a vykonaní jej rekultivácie „Skládka 

odpadov Nový Tekov I. etapa“ bolo vydané Obvodným úradom ŽP Levice, dňa              

16. 04. 2012 pod j.č.: T-2012/00619-ODP-Z (rekultivácia I. etapy realizovaná v roku 

2003); 

 Potvrdenie o uzatvorení I. etapy a vykonaní čiastočnej rekultivácie II. etapy –     1. časti 

„Skládky odpadov Nový Tekov“ bolo vydané Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica č. 8522-35942/47/ 

2011/Kas zo dňa 14. 12. 2011 (rekultivácia I. etapy realizovaná v roku 2011). 

 

Rekultivácia I. etapy prebiehala po častiach. Inšpekcia konštatuje, že skladby vrstiev 

uzavretia a rekultivácie I. etapy skládky spĺňajú so zreteľom na jej rozdelenie na skládku              

3. stavebnej triedy a skládku nebezpečného odpadu podmienky súladu s požiadavkami 

pôvodného 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 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: 

 Listom zo dňa 24. 09. 2001 požiadal prevádzkovateľ príslušný štátny orgán - Okresný 

úrad v Leviciach, odbor životného prostredia v zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 a 4 

pôvodného zákona o odpadoch o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas     
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na prevádzkovanie I. etapy skládky 3. stavebnej triedy (t.j. I. etapy – 1. a 2. časti skládky 

odpadov Nový Tekov). 

 Rozhodnutím Okresného úradu v Leviciach, odboru životného prostredia zo dňa             

14. 12. 2001 č. T-2001/01815-ODP-Oá bol po preskúmaní súhlasu na prevádzkovanie      

I. etapy skládky 3. stavebnej triedy vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia               

na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov na nebezpečný odpad Nový Tekov –         

I. etapa, 2. časť“ s určenými podmienkami vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Podmienka týkajúca sa spracovania a predloženia plánu úprav skládky odpadov   

na schválenie vrátane časového harmonogramu znela nasledovne: 

  „Do plánu úprav skládky odpadov zahrnúť: 

a) Dobudovanie systému zachytávania skládkového plynu s vhodným spôsobom jeho 

zneškodnenia, podľa § 27 ods. 7 a 8 vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z .z. s termínom 

ukončenia realizácie najneskôr: 31. 12. 2004 

b) Realizáciu druhého monitorovacieho vrtu pod telesom skládky v smere prúdenia 

podzemných vôd s termínom ukončenia realizácie najneskôr: 31. 12. 2002.“  

 

 Listom zo dňa 14. 12. 2001 požiadal prevádzkovateľ príslušný štátny orgán - Okresný 

úrad v Leviciach, odbor životného prostredia v zmysle ustanovenia § 81 ods. 4 písm. b) 

pôvodného zákona o odpadoch o schválenie predloženej projektovej dokumentácie         

na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a Plánu úprav skládky. 

Prílohou tejto žiadosti bola Technická správa monitorovania skládky po jej uzavretí 

„Nový Tekov skládka odpadov, I. etapa“, ktorú vypracovala Deponia System s.r.o., 

Bratislava, v decembri 2001.  

 Okresný úrad v Leviciach, odbor životného prostredia rozhodnutím zo dňa 13. 12. 2002 

č. T-2002/00314-ODP-Oá, právoplatným a vykonateľným dňa 30. 12. 2002 v zmysle 

ustanovenia § 81 ods. 7 pôvodného zákona o odpadoch schválil prevádzkovateľom 

predložený Plán úprav skládky a  projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu 

a monitorovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

V odôvodnení orgán štátnej správy uviedol: „Predložený dodatok k projektovej 

dokumentácii zahŕňal aj spôsob naloženia so skládkovými plynmi odsávaním                        

a následným zneškodňovaním a informáciu o sfunkčnení druhého monitorovacieho vrtu 

pod telesom skládky. Tieto boli podmienkou súhlasu na prevádzkovanie predmetnej 

skládky v rozhodnutí vydanom Okresným úradom v Leviciach, odbor ŽP,                           

pod č. T-01/01815-ODP-Oá  zo dňa 14. 12. 2001, zahrnúť do plánu úprav skládky.“ 

 Prevádzkovateľ skládky určené technické požiadavky na úpravu Skládky odpadov Nový 

Tekov vykonal. Túto skutočnosť konštatuje zároveň Okresný úrad v Leviciach, odbor ŽP 

v odôvodnení rozhodnutia č. T-2003/01449-ODP-Z zo dňa 20. 11. 2003: „Požadované 

technické úpravy na skládke, stanovené v rozhodnutí, boli prevádzkovateľom 

akceptované a zrealizované.“  

 

 Na základe uvedených údajov Inšpekcia konštatuje, že predložené doklady preukazujú 

vykonanie všetkých opatrení k vybudovaným skládkovacím priestorom I. etapy skládky 

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

Tekov“ č. 8421-35517/2015/Rum zo dňa 01. 12. 2015 

 Plán úprav Skládky odpadov Nový Tekov vypracovaný prevádzkovateľom v novembri 

2001 a predložený Inšpekcii na dodatočné schválenie dňa 10. 12. 2015 

 Dodatočné schválenie Plánu úprav skládky odpadov – „Skládka odpadov Nový Tekov“ 

Inšpekciou č. 8421-37746/2015/Rum zo dňa 16. 12. 2015 

 

Opatrenia vyplývajúce z dodatočne schváleného plánu úprav a ich plnenie: 

1. Zabezpečiť vykonávanie monitorovania emisných údajov skládky nasledovne: 

- množstvo priesakových kvapalín sledovať týždenne, 

- sledovať parametre zloženia priesakových kvapalín: pH, zápach, zákal, CHSK, odparok, 

organické polyhalogenidy, oxidačno-redukčný potenciál, NH4, vodivosť, kyanidy, ropné 

látky, chróm, zinok, nikel, kadmium, olovo, 

- sledovať potenciálne emisie plynov a atmosférického tlaku počas prevádzky v intervale 

každých 6 mesiacov po uzatvorení skládky.  

Termín realizácie: do 31. 12. 2004 

 

2. Zabezpečiť ochranu podzemných vôd nasledovne: 

- monitorovaním podzemných vôd oprávneným subjektom minimálne v rozsahu 

ukazovateľov a normatívov pre podzemné vody okrem rádioaktívnych látok, 

- výsledky monitoringu posúdiť a v prípade dosiahnutia medzných koncentrácií prijať 

opatrenia, kritickú hodnotu predstavujú parametre kategórie “C“. 

Termín realizácie: do 31. 12. 2004 

 

3. Zabezpečiť prevádzkovanie skládky a ukladanie odpadov na skládku za dodržania 

nasledovných podmienok: 

- na skládku nemôže byť ukladaný odpad v tekutom stave, 

- obsah škodlivých látok v odpade nesmie presiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie, 

- odpad zaradený pod katalógovým číslom 16 01 03, je možné zneškodňovať v zariadení 

do 31. 12. 2003, 

- odpady na skládku budú ukladané tak aby nedochádzalo k ich vzájomným nežiaducim 

reakciám, v podmienkach skládky nesmú byť výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko 

horľavé alebo horľavé, 

- odpady na skládku budú ukladané tak, aby nebola narušená stabilita skládky, 

- zhutnenie skládky musí byť realizované najneskôr 1 deň po uložení odpadu. 

Termín realizácie: do 31. 12. 2003 

 

4. Zabezpečiť odvoz zvýšeného množstva priesakových kvapalín do vyhovujúcich 

čistiarní odpadových vôd. 

Termín realizácie: do 31. 12. 2003 
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5. Zabezpečiť aby Havarijný plán obsahoval opatrenia pre prípad havarijného ohrozenia 

kvality vôd, ovzdušia, stability skládky a vzniku požiaru a v prípade vzniku havárie 

podať bezodkladne informáciu aj správnemu orgánu. 

Termín realizácie: do 31. 12. 2005 

 

6.  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.  

Termín realizácie: do 31. 12. 2008 

 

Splnenie podmienok dokladujeme vydanými rozhodnutiami príslušného orgánu štátnej 

správy: 

 Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia č. T-2003/ 

01440-ODP-Z zo dňa 11. 12. 2003, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný, Nový Tekov – II. etapa, 1. časť“, právoplatné dňa 11. 12. 2003 

 Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia č. T-2003/ 

01449-ODP-Z zo dňa 20. 11. 2003, ktorým bol udelený súhlas na prevádzkovanie 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov na nebezpečný odpad Nový 

Tekov – I. etapa, 2. časť“, právoplatné dňa 05. 12. 2003 

 Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného 

prostredia Bratislava č. 7221-37793/2008/Raf,Šim/370320104/Z5-SP zo dňa                    

13. 11. 2008  

 

 Z uvedenej chronológie vydaných rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov štátnej 

správy Inšpekcia konštatuje, že k 15. júlu 2009 boli splnené prevádzkovateľom všetky opatrenia 

a požiadavky na skládku odpadov v časti podliehajúcej prehodnoteniu – I. etapa. 1. a 2. časť 

skládky podľa platnej legislatívy – pôvodného zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z., a to 

v zmysle ustanovení § 81 ods. 4 písm. a) a písm. b) bod 1., § 21 ods. 2 písm. g) a § 69 písm. e), 

čím došlo k splneniu všetkých podmienok a povinností prevádzkovateľa pre I. etapu. 1. a 2. časť 

skládky (uvedenej do prevádzky do 30. júna 2001) potrebných na možnosť pokračovania 

v prevádzkovaní skládky odpadov. 

 

Inšpekcia vykonala podľa ustanovenia §114c ods. 5 zákona  o odpadoch dňa 03. 10. 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 skutočnosť, že I. etapa             

1. a 2. časť skládky a časť II. etapy 1. časti a časť II. etapy 2. časti skládky odpadov sú uzatvorené 

a zrekultivované, čím prevádzkovateľ preukázal najvyšší stupeň zabezpečenia ochrany                 

vo vzťahu k životnému prostrediu. V súčasnosti je prevádzkovaná IV. etapa skládky NNO      

a III. etapa – 1. časť skládky NO. 
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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. 8275-39587/2019/Rum/370320104 zo dňa 25. 10. 2019, ktorý bol 

splnomocneným zástupcom prevádzkovateľa osobne prevzatý dňa 28. 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 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 I. etapy 1. a 2. časti skládky a časť II. etapy 1. časti a časť II. etapy 2. časti skládky 

odpadov, a tým boli vykonané všetky opatrenia na účel splnenia požiadaviek na skládku 

odpadov podľa súčasného zákona o odpadoch. 

Inšpekcia zároveň zohľadnila prevádzkovateľom doložené „Doplnenie dokladov              

ku Skládke odpadov Nový Tekov“ s prílohou – Predprojektová štúdia „Skládka odpadov Nový 

Tekov, V. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“, ktorá predstavuje vybudovanie poslednej 

etapy skládky pred uzavretím a rekultiváciou prevádzky „Skládka odpadov Nový Tekov“ ako 

celku. 

 

Prevádzkovateľ predložil Inšpekcii nasledovné doklady: 

1. Integrované povolenie Integrované povolenie č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 

20.12.2004 

2. Odborný posudok „Skládka odpadov Nový Tekov“, vypracoval Ing. Michal Drábik, 

19.08.2019 

3. Doplnenie dokladov ku Skládke odpadov Nový Tekov prevádzkovateľom zo dňa           

26. 09.2019 s prílohou: Projektová štúdia „Skládka odpadov Nový Tekov, V. etapa 

skládky pre nie nebezpečný odpad“, vypracovaná Ing. Róbertom Kováčikom 

4. Skládka odpadov Nový Tekov - Situačný plán  

5. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, oddelenie ÚR a ŠSS, Levice,        

č.j.: Výst. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 18.04.1996 (rozhodnutie o umiestnení stavby) 

6. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, oddelenie ÚR a ŠSS, Levice,        

č.j.: Výst. 476/95-Nav. zo dňa 23.06.1995 (stavebné povolenie stavby „Skládka odpadov 

Nový Tekov I. etapa“) 

7. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, oddelenie ÚR a ŠSS, Levice,        

č.j.: Výst. 1154/95 zo dňa 27.12.1995 (kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Skládka 

odpadov Nový Tekov I. etapa“) 

8. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia, oddelenie ŠSOH, Levice,               

č.j. Odp-Z-219/1995 zo dňa 22.12.1995 (súhlas na prevádzkovanie „I. etapa – 1. časť 

skládka III. stavebnej triedy“) 

9. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                            

č.j.: T-98/01369-SP/Nav. zo dňa 03.06.1998 (povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov 

Nový Tekov I. etapa“ jej 2. časti ešte pred jej dokončením) 
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10. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                             

č.j.: T-98/01642-SP/Nav. zo dňa 03.11.1998 (kolaudačné rozhodnutie pre stavbu 

„Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“ jej 2. časť) 

11. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                             

č.j.: T-98/03494-ODP-Oá zo dňa 03.11.1998 (súhlas na prevádzkovanie „I. etapa –         

2. časť skládka III. stavebnej triedy“) 

12. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                            

č.j.: T-2001/01815-ODP-Oá zo dňa 14.12.2001 (súhlas na prevádzkovanie „I. etapa –     

2. časť skládka na nebezpečný odpad“ platný do 31.12.2003, vydaný po preskúmaní 

pôvodného súhlasu na prevádzkovanie) 

13. Doc. Ing. Oskar Čermák, CSc.: Odborný posudok vo veci odpadov „Posúdenie k žiadosti 

o zaradenie Skládky odpadov Nový Tekov do príslušnej triedy skládok odpadov 

v zmysle § 81 ods. 4 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“ vypracovaný 15.09.2001 v Bratislave 

14. List zo dňa 14.12.2001, ktorým požiadal prevádzkovateľ príslušný štátny orgán - 

Okresný úrad v Leviciach, odbor životného prostredia v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) 

pôvodného zákona o odpadoch o schválenie predloženej projektovej dokumentácie         

na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, ktorá bola súčasne Plánom 

úprav skládky 

15. List zo dňa 07.01.2002, ktorým prevádzkovateľ žiada Okresný úrad v Leviciach, odbor 

životného prostredia o odsúhlasenie podmienky v bode 1 písm. b) v rozhodnutí 

T-2001/01815-ODP-Oá zo dňa 14.12.2001 z dôvodu, že tretí monitorovací vrt                

pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd bol sfunkčnený  

16. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                              

č.j. T-2002/00314-ODP-Oá zo dňa 13.12.2002 (schválenie PD na uzavretie 

a rekultiváciu I. etapy a schválenie plánu úprav skládky) 

17. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                               

č.j. T-2003/01449-ODP-Z zo dňa 20.11.2003 (súhlas na prevádzkovanie „I. etapa –         

2. časť skládka na nebezpečný odpad“ predĺženie platnosti do 31.12.2006) 

18. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                              

č.j. T-2002/01926-SP/Kup. zo dňa 10.12.2002 (stavebné povolenie stavby „Nový Tekov - 

skládka odpadov II. etapa, 1. časť“) 

19. Rozhodnutie Obce Nový Tekov, č.j. 499/2003 zo dňa 10.12.2003 (kolaudačné 

rozhodnutie pre stavbu „Nový Tekov - skládka odpadov II. etapa, 1. časť“) 

20. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                            

č.j.: T-2003/01440-ODP-Z zo dňa 11.12.2003 (súhlas na prevádzkovanie „Nový Tekov - 

II. etapa, 1.časť“ skládka na odpad, ktorý nie je nebezpečný) 

21. Rozhodnutie Okresného úradu v Leviciach, odbor životného prostredia,                            

č.j.: T-2003/00965-ODP-Z zo dňa 21.07.2003 (súhlas na uzavretie a rekultiváciu 

„Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa - 1.časť“) 

22. Ing. Miloslav Pešek (jún 2003): Odborný posudok na vydanie súhlasu na uzavretie 

skládky odpadov „Nový Tekov skládka odpadov I. etapa“ alebo jej časti, vykonanie jej 

rekultivácie a jej následné monitorovanie  

23. Rozhodnutie Obce Nový Tekov, č.j. 711/2011 zo dňa 30.12.2011 (kolaudačné 

rozhodnutie „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa, SO-23 Rekultivácia“)  
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24. Obvodný úrad životného prostredia Levice č. T-2012/00619-ODP-Z zo dňa 16.04.2012: 

Potvrdenie o uzatvorení časti skládky odpadov „Skládka odpadov Nový Tekov I. etapa“   

25. Rozhodnutie (integrované povolenie) Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 

20.12.2004 

26. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 2132/OIPK/834/06-Tá,Rf/ 

370320104-Z1 zo dňa 16.05.2006 

27. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, č. 989-14785/2007/Šim/370320104/KR zo dňa 15.05.2007 (kolaudačné 

rozhodnutie) 

28. Rozhodnutie (úprava integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 6-13/2007/Raf/ 

370320104-ZU2 zo dňa 02.01.2007 

29. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava č. 7221-37793/2008/Raf,Šim/ 

370320104/Z5-SP zo dňa 13.11.2008 (stavebné povolenie „Nový Tekov, Skládka 

odpadov II. etapa - 2. časť“ a „Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa - 1. časť“) 

30. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 10417-42543/2008/Raf/ 

370320104/Z7 zo dňa 18.12.2008 

31. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, č. 5189-22113/2009/Raf/ 

370320104/Z8 zo dňa 02.07.2009 

32. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra, č. 6476-23521/2009/Šim/370320104/KR zo dňa 

14.07.2009 (Kolaudačné rozhodnutie „Nový Tekov, Skládka odpadov II. etapa - 2. časť“ 

a „Nový Tekov, Skládka odpadov III. etapa - 1. časť“) 

33. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, č. 1125-4523/2011/Kas/ 

370320104/Z9 zo dňa 15.02.2011 (povolenie zmeny stavieb pred  ich dokončením) 

34. RNDr. Ján Antal (máj 2010): Odborný posudok na prevádzkovanie skládky a uzatvorenia 

časti skládky „Nový Tekov - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný             

a na nebezpečný odpad“  

35. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 8522-33796/2011/Kas/370320104/K zo dňa 28.11.2011 (kolaudačné 

rozhodnutie stavieb „Nový Tekov - skládka odpadov, I. etapa, SO-23 Rekultivácia“            

a „Nový Tekov - skládka odpadov, II. etapa – 1. časť, SO-23 Rekultivácia“) 

36. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 

Bystrica č. 8522- 35942/47/2011/Kas zo dňa 14.12.2011: Potvrdenie o uzavretí I. etapy 

a II. etapy – 1. časti skládky odpadov 

37. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                   

č. 8754-35946/2011/Raf/370320104/Z10 zo dňa 14.12.2011 
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38. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, č. 3767-21078/2013/Kas/ 

370320104/Z11 zo dňa 09.07.2013 

39. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, č. 6266-30600/2013/Kas 

/370320104/Z12 zo dňa 13.11.2013 

40. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica, č. 1041-1931/2015/Kas/370320104/Z13-KR zo dňa 23.01.2015 

(kolaudačné rozhodnutie „Nový Tekov - skládka odpadov, II. etapa – 2. Časť, SO-23 

Rekultivácia“ 

41. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra č. 7547-32279/2017/Rum zo dňa 17.10.2017: Potvrdenie 

o uzavretí skládky odpadov „Skládka odpadov Nový Tekov, II. etapa – 2. časť čiastočná 

rekultivácia“  

42. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, č. 98-109/2015/Kas/ 

370320104/Z14 zo dňa 07.01.2015 

43. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                   

č. 3815-18007/2016/Rum/370320104/Z15 zo dňa 07.06.2016 

44. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                   

č. 861-8018/2017/Rum/370320104/Z16-SP zo dňa 10.03.2017 (stavebné povolenie 

„Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“) 

45. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                  

č. 4793-25199/2017/Rum/370320104/Z17-SP zo dňa 09.08.2017 (povolenie zmeny 

stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“     

pred jej dokončením) 

46. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava, Stále pracovisko Nitra, č. 7103-34983/2017/Rum/370320104/KR-Z16,17     

zo dňa 21.11.2017 (kolaudačné rozhodnutie stavby „Skládka odpadov Nový Tekov,        

IV. etapa skládky pre nie nebezpečný odpad“) 

47. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                   

č. 7191-37589/2017/Rum/370320104/Z18 zo dňa 01.12.2017 

48. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                  

č. 524-7379/2018/Rum/370320104/Z19 zo dňa 07.03.2018 

49. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                   

č. 3194-14830/2018/Rum/370320104/Z20 zo dňa 09.05.2018 

50. Rozhodnutie (zmena integrovaného povolenia) Slovenskej inšpekcie životného 

prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra,                  

č. 7178-43560/2018/Rum/370320104/Z21 zo dňa 10.12.2018 
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51. Technická správa monitorovania skládky po jej uzavretí „Nový Tekov skládka odpadov, 

I. etapa“ (12/2001), ktorú vypracovala Deponia System s.r.o. Bratislava – plán úprav 

skládky odpadov 

52. SIŽP Nitra: Výzva na predloženie Plánu úprav skládky odpadov – „Skládka odpadov 

Nový Tekov“ č. 8421-35517/2015/Rum zo dňa 01.12.2015 

53. Plán úprav Skládky odpadov Nový Tekov vypracovaný prevádzkovateľom v novembri 

2001 a predožený SIŽP Nitra na dodatočné schválenie dňa 10.12.2015 

54. SIŽP Nitra: Dodatočné schválenie Plánu úprav skládky odpadov – „Skládka odpadov 

Nový Tekov“ č. 8421-37746/2015/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, január 2019 

56. Kontrola tesnosti plastovej izolácie Nový Tekov – skládka odpadov, rok 2018, 

vypracoval RNDr. Peter Zverka, BHF Environmental, s.r.o., Nový Tekov 

57. Správa o monitorovaní skládkového plynu na skládke odpadov Nový Tekov  za rok 2018, 

vypracoval Ing. Ľuboš Lupták, MAEN SK spol. s r.o., Trenčín, január 2019 

58. Topografia skládky odpadov Nový Tekov 2018, zabezpečuje Súkromná Geodézia 

Trenčín s.r.o.LUSH spol. s r.o., Zvolen 

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. 

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. 8275-39587/2019/Rum/370320104 zo dňa 25. 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.  
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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. Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133 

 


