
 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

Stále pracovisko Nitra  

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

 
 

Číslo: 1274-14504/2019/Rum/370240104/Z5-SP                   V Nitre dňa  16. 05. 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 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. a) 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“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia 

§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 11a zákona o IPKZ vydáva     

 

 

 

r o z h o d n u t i e 
 

o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ 

 

 

v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 4034/OIPK-1171/06-Kč/370240104 

zo dňa 17. 07. 2006, právoplatné dňa 03. 08. 2006 v znení neskorších zmien a doplnení, súčasťou 

ktorej je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby 

 

„Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice“ 

 

a o udelenie súhlasu podľa ustanovenia § 26 ods. 8 zákona o IPKZ na uzavretie skládky odpadov 

alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, 
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prevádzkovateľovi a stavebníkovi 

CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

pre prevádzku  

„Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha“ 

(ďalej len „prevádzka“) 

 

  Prevádzka sa nachádza na pozemkoch v k.ú. Smolenická Nová Ves a k.ú. Horné Orešany na 

predmetných parcelách: 

 parcela výmera 

(m2) 

register LV kataster vlastník 

1. 1190/2 18750 CKN 2206 Smolenická Nová Ves Lesy SR, š.p. 

2. 1190/3 1070 CKN 2206 Smolenická Nová Ves Lesy SR, š.p. 

3. 786/1 2529 EKN 963 Smolenická Nová Ves Mužík Simeon (SPF),        

½ podiel 

Peťková Martina, Kúty 

7489/9, 911 01 Trenčín,    

½ podiel 

4. 789 1607 EKN 2082 Smolenická Nová Ves SPF 

5. 790 1288 EKN 2082 Smolenická Nová Ves SPF 

6. 792 117 EKN 2056 Smolenická Nová Ves Obec Smolenice 

7. 806 63 EKN 2082 Smolenická Nová Ves SPF 

8. 1889/3 53 CKN 2 Horné Orešany SR (OU Trnava) 

9. 1881 168 EKN 2584 Horné Orešany Davídek Ján (SPF) 

10. 1882/1 152 EKN 341 Horné Orešany Cisárová Júlia, Š. Baniča 

550/92, 919 04 Smolenice, 

1/3 podiel 

Olšovský Florián (SPF),   

1/3 podiel 

Olšovský Cyril (SPF),   1/3 

podiel 

11. 1882/2 212 EKN 341 Horné Orešany Cisárová Júlia, Š. Baniča 

550/92, 919 04 Smolenice, 

1/3 podiel 

Olšovský Florián (SPF),   

1/3 podiel 

Olšovský Cyril (SPF),     

1/3 podiel 

12. 1883 1594 EKN 2585 Horné Orešany Slobodová Jolana, 

Lošonec 39, 3/8 podiel 

Vlčková Mária (SPF),       

¼ podiel 

Sitárová Paulína (SPF),    

3/8 podiel 
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13. 1884/1 116 EKN 2 Horné Orešany SR (OU Trnava) 

14. 1885 1306 EKN 2 Horné Orešany SR (OU Trnava) 

15. 1887/1 615 EKN 2 Horné Orešany SR (OU Trnava) 

16. 1888 1132 EKN 2 Horné Orešany SR (OU Trnava) 

 

 Zoznam vlastníkov pozemkov: 

1. Lesy SR š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica 

2. Mužík Simeon – správu k nehnuteľnosti má SPF 

3. Peťková Martina, Kúty 7489/9, 911 01 Trenčín 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 

5. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice 

6. Slovenská republika – správu k nehnuteľnosti má OU Trnava 

7. Davídek Ján – správu k nehnuteľnosti má SPF 

8. Cisárová Júlia, Š. Baniča 550/92, 919 04 Smolenice 

9. Olšovský Florián – správu k nehnuteľnosti má SPF 

10. Olšovský Cyril – správu k nehnuteľnosti má SPF 

11. Slobodová Jolana, Lošonec 39, 919 04 Smolenice 

12. Vlčková Mária, r. Blažová – správu k nehnuteľnosti má SPF 

13. Sitárová Paulína, r. Blažová – správu k nehnuteľnosti má SPF 

 

 Mapa lokalizácie pozemkov je prílohou rozhodnutia. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i  e 
 

 

 Na Inšpekciu bola dňa 31. 10. 2018 doručená žiadosť prevádzkovateľa CHEMOLAK a.s., 

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851 o zmenu integrovaného povolenia č. Z5-SP pre 

prevádzku „Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha“ v zmysle 

zákona o IPKZ v súvislosti so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby 

„Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice“ a súvisiacich 

súhlasov. 

 

 Správne konanie sa začalo v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o správnom konaní 

dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej 

žiadosti a príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože žiadosť neobsahuje všetky 

potrebné údaje a prílohy podľa ustanovenia § 7 zákona o IPKZ. 

 

 Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 8625-44230/2018/Rum/370240104/Z5-SP 

zo dňa 18. 12. 2018P vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote doplnil požadované doklady 

a konanie prerušila rozhodnutím č. 8625-44233/2018/Rum/370240104/Z5-SP zo dňa 18. 12. 2018, 

právoplatné dňa 20. 12. 2018. 

 

 Prevádzkovateľ doplnil Inšpekcii dňa 15. 02. 2019 jeden z požadovaných dokladov 

uvedených vo výzve na odstránenie nedostatkov podania – Doklad č. 4 o vlastníctve k pozemkom, 
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resp. inom práve k nemu listom zo dňa 11. 02. 2019, v ktorom uvádza zoznam všetkých pozemkov, 

na ktorých sa prevádzka „Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha“ 

nachádza, ku ktorým nemá vlastnícky vzťah a ani iné právo k pozemkom dotknutých stavbou. 

 

Podľa ustanovenia § 11a ods. 1 zákona o IPKZ: „Ak ide o konanie o vydanie zmeny 

povolenia z dôvodu plnenia povinnosti prevádzkovateľa požiadať o udelenie súhlasu podľa § 26 

ods. 8 na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, ktorého 

súčasťou je konanie podľa § 3 ods. 4, a prevádzkovateľ alebo stavebník, ak je inou osobou ako 

prevádzkovateľ, nepredloží ani na základe výzvy podľa § 11 ods. 7 doklady podľa § 7 ods. 2 písm. 

b), inšpekcia vydá rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. b), ak  

a) neuzavretím skládky odpadu alebo jej časti alebo nevykonaním jej rekultivácie hrozí 

1. závažné poškodenie zdravia ľudí, 

2. závažné poškodenie životného prostredia, 

3. vznik značnej materiálnej škody, 

  b) nespĺňa požiadavky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.“ 

 

 Zo zistení správneho orgánu nesporne vyplýva, že nevykonaním uzavretia a rekultivácie 

skládky odpadov bude dochádzať k neustálemu priesaku dažďovej vody do skládky, 

k vyplavovaniu škodlivých látok z uloženého odpadu a vzniku priesakovej kvapaliny, ktorá  

následne infiltruje cez nezaizolované časti dna skládky do horninového podložia a následne 

podzemných vôd. Uzavretím a rekultiváciou skládky sa tieto negatívne vplyvy skládky na okolité 

prostredie minimalizujú. 

 

 Predmetná skládka zároveň nespĺňa ani požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. 

o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, vzhľadom na to, že skládka nemá 

vybudovaný vyhovujúci tesniaci systém v súlade s ustanovením § 4 vyhlášky. 

 

 Z vyššie uvedených dôvodov je preto nesporné, že boli naplnené skutočnosti pre aplikáciu 

ustanovení § 11a ods. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o IPKZ, keďže je zrejmé, že neuzavretím 

skládky odpadu a nevykonaním jej rekultivácie hrozí závažné poškodenie životného prostredia 

a zároveň prevádzka „Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha“ 

nespĺňa ani požiadavky podľa ustanovení § 3 až § 7 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. 

o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. 

 

 Z tohto dôvodu Inšpekcia vydáva rozhodnutie o upustení od prílohy k žiadosti podľa 

ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ. 

 

    

 
P o u č e n i e 

 

 

Toto rozhodnutie o upustení od príloh k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona 

o IPKZ nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia, podľa ustanovenia § 11a ods. 4 zákona 

o IPKZ. 
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Toto rozhodnutie je podkladom pre možnosť uplatnenia práva na primeranú jednorazovú 

náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa ustanovenia § 26a zákona o IPKZ. 

 

Na vydanie rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok v zmysle ustanovenia § 11a ods. 3 

zákona o IPKZ a nie je možné proti nemu podať odvolanie. 

 

Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, dotknutý rozhodnutím podľa 

ustanovenia § 11a ods. 1 má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania 

pozemku od prevádzkovateľa; toto právo zaniká, ak ho vlastník neuplatní u prevádzkovateľa do 

jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia (§11a ods. 4). 

 

 

Ak medzi vlastníkom a prevádzkovateľom nedôjde k dohode o výške jednorazovej náhrady, 

rozhodne o výške jednorazovej náhrady súd; návrh na súd je oprávnený podať ktorýkoľvek  z nich 

do jedného roka odo dňa uplatnenia práva na túto náhradu u prevádzkovateľa. 

 

 

 

 

 

 

     RNDr. Katarína Pillajová  

    vedúca stáleho pracoviska  

              

 

 

 

Príloha: 

Mapa lokalizácie pozemkov 

 

 

Doručuje sa: 

Prevádzkovateľ: 

1. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice  

 

Vlastníci pozemkov: 

2. Lesy SR š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 

4. Peťková Martina, Kúty 7489/9, 911 01 Trenčín 

5. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice 

6. Cisárová Júlia, Štefana Baniča 550/92, 919 04 Smolenice – Smolenická Nová Ves 

7. Slobodová Jolana, Lošonec 39, 919 04 Smolenice 

8. Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

9. Slovenská republika, doručuje sa správcovi: Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 

Trnava 

- ako vlastník pozemku k.ú. Horné Orešany p.č. 1889/3 registra „C“ (LV č. 2) 
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- ako vlastník pozemku k.ú. Horné Orešany p.č. 1884/1, 1885, 1887/1, 1888 registra „E“ 

(LV č. 2) 

 

10. Doručenie verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o IPKZ z dôvodu, 

že pobyt vlastníkov nie je známy: 

Vlastník pozemku k.ú. Smolenická Nová Ves – neznáma adresa:   

– Mužík Simeon (SPF) – vlastník pozemku p.č. 786/1 registra „E“ (LV  

č. 963) 

Vlastník pozemku k.ú. Horné Orešany – neznáma adresa: 

– Davídek Ján (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1881 registra „E“ (LV č. 2584) 

– Olšovský Florián (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1882/1 registra „E“ (LV č. 341) 

– Olšovský Cyril (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1882/1 registra „E“ (LV č. 341) 

– Olšovský Florián (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1882/2 registra „E“ (LV č. 341) 

– Olšovský Cyril (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1882/2 registra „E“ (LV č. 341) 

– Vlčková Mária, r. Blažová (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1883 registra „E“ (LV č. 2585) 

– Sitárová Paulína, r. Blažová (SPF) – vlastník pozemku p.č. 1883 registra „E“ (LV č. 2585) 

 

11. Obecný úrad Horné Orešany, Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle ustanovenia § 11a ods. 4 zákona o IPKZ 

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, prípadne aj zverejnené iným v mieste 

obvyklým spôsobom. Za deň doručenia  sa považuje 15-ty deň tejto lehoty.  

 

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce 

po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu. 
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• Obec Smolenice – úradná tabuľa 

 

 

      Vyvesené dňa ......................................     Zvesené dňa ......................................... 

 

 

      pečiatka a podpis                                            pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

• Obec Horné Orešany – úradná tabuľa 

 

 

      Vyvesené dňa ......................................     Zvesené dňa ......................................... 

 

 

      pečiatka a podpis                                            pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

• SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra – úradná tabuľa 

 

 

      Vyvesené dňa .......................................         Zvesené dňa .......................................... 

 

 

 pečiatka a podpis                                            pečiatka a podpis 

 

 


