
  

 

 

 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 

  

 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Jeséniova 17 | 831 01  Bratislava | Slovenská republika 
tel.: +421 2 58282428 | fax: +4212/543417328| e-mail: milan.sobolic@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906 

 

 

Č.j. 9396/37/2020-38886/2020/Sob/IP 

 

 

Z V E R E J N E N I E 
 

údajov a informácií podľa § 11 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 

 

V Ý Z V A 
 

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, 

- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 

 

1. Žiadosť o zmenu povolenia: 

 

1.1.  Žiadosť zo dňa:                        12.11.2020 

 

1.2. Doručená na správny orgán:   Slovenská inšpekcia životného prostredia  

                                                        Inšpektorát životného prostredia Bratislava  

                                                        odbor integrovaného povoľovania a kontroly  

                                                        Jeséniova 17, 831 01 Bratislava (ďalej len ,,Inšpekcia“) 

 

1.3. Doručená dňa:                         13.11.2020 

1.4. Evidovaná pod číslom:          37978/OIPK 

 

1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho orgánu 

www.sizp.sk:   

                                                               01.12.2020 

 

1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/mesta: 

                                                                         

                                                                                   ............................... 

                               Dátum zverejnenia 

                               pečiatka a podpis 
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1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 

správneho orgánu/mesta: 

                                                                             

              

 

                                                                            ............................................... 

                                  Dátum ukončenia zverejnenia 

                                pečiatka a podpis 

2. Prevádzkovateľ: 

2.1. Názov:                           Skládka Cerová s.r.o., 

2.2. Adresa:                          441 Cerová 906 33 

2.3. IČO:                              48 315 630 

 

3. Prevádzka: 

3.1. Názov:                          Skládka odpadov Cerová – II. etapa 

3.2. Adresa:                          Cerová  

3.3. Variabilný symbol:       370350220 

3.4. Katastrálne územie:      Cerová - Lieskové 

3.5. Parcelné čísla reg. C: 786/33, 786/12, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 

786/19 vo vlastníctve prevádzkovateľa a Obci Cerová, 

 3.6. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:  

Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činnosti 

podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ bod 5.4: 

skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t 

odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok 

inertných odpadov. 

 

4.  Informácie pre verejnosť: 

 

4.1. Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky 

dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je 

potrebné zaslať na adresu uvedenú v bode 1.2. tohto zverejnenia a podľa možností na 

elektronickú adresu: milan.sobolic@sizp.sk 

 

4.2. Podľa § 11 ods. 5 písm d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej 

verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej verejnosti 

a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je: 30 dní od dátumu 

uvedeného v bode 1.5., t. j. do 31.12.2020 

 

5. Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy 

a výpisy): 

http://www.sizp.sk/
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5.1. Na inšpekcii, v pracovných dňoch v čase od 700 hod. do 1400 hod. 

5.2. Obec Cerová, Obecný úrad Cerová, 104 Cerová 906 33, v stanovených stránkových 

dňoch. 

5.3. Webové sídlo www.sizp.sk, www.obeccerova.sk 

 

6. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

Okresný úrad Senica ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie‟) 

vydal rozhodnutie č. OU-SE-OSZP/2015/11151/12 z 15.12.2015 k zmene navrhovanej 

činnosti „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Cerová II. etapa“ 

o neposudzovaní zmeny navrhovanej činnosti. 

7. Súčasťou konania je: 

V oblasti ochrany ovzdušia: 

- § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ v platnom znení - súhlas na vydanie 

rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov 

znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, 

- § 3 ods. 3 písm. a) bod 5 – udelenie súhlasu na inštaláciu technologických celkov 

patriacich do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov 

znečisťovania ovzdušia na ich zmeny a na ich prevádzku, ak inštalácia týchto 

technologických celkov nepodlieha stavebnému konaniu, 

- § 3 ods. 3 písm. a) bodu 10. zákona o IPKZ - určenie emisných limitov a technických 

požiadaviek a podmienok prevádzkovania. 

 

V oblasti ochrany vôd: 

- § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 – udelenie súhlasu na vypúšťanie vôd z povrchového 

odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd,  

- § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo 

odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie 

podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, 

 

V oblasti odpadov:  

- § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 – udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie 

odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných 

odpadov, 

- § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 – udelenie súhlas na vydanie prevádzkového poriadku 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

 podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ – schválenie východiskovej správy. 

 

http://www.sizp.sk/
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8. Zoznam dotknutých orgánov: 

8.1 Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 

Senica  

8.2 Ministerstvo ŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor 

environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 

9. Ústne pojednávanie: 

 

9.1. Účastník konania môže požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote 30 dní od 

dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 31.12.2020 alebo v predĺženej lehote. 

 

9.2. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, 

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento 

zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. 

 

10.  Stručné zhrnutie údajov a  informácií o obsahu podanej žiadosti: 

 

Skládka odpadov je umiestnená v k.ú. obce Cerová- Lieskové, na pozemkoch parcelné čísla: 

786/2 – I. Etapa, 786/33,34 - ost. plocha (skládka II. etapa). 786/13 -ost. plocha (skládka), 

786/14 - zast. plocha (váha), 786/15- zast. plocha (garáže), 786/16 - zast. plocha (garáže), 

786/17 - ost. plocha (skládka), 786/18 - ost. plocha, 786/19 - ost. plocha (skládka). 

 

Prístup na skládku je zo štátnej cesty Rohožník - Jablonica, z ktorej na konci miestnej časti 

Cerová odbočuje vľavo miestna komunikácia (Mexiko cesta) v dĺžke asi 0,8 km, ktorá 

pokračuje mimo zastavané plochy severným smerom ako účelová komunikácia, potom z nej 

vedie vpravo smerom na východ prístupová komunikácia ku skládke odpadov na odpad, ktorý 

nie je nebezpečný, o dĺžke 306 m. 

 

Prístupová cesta 

Predstavuje cesta zo štátnej cesty, miestna komunikácia Mexiko 0,8 km asfaltová, účelová 

komunikácia má spevnený povrch. Prístupová komunikácia je s jedným jazdným pruhom, 

ktorý sa pred skládkou rozširuje na dva jazdné pruhy, tzv. výhybňu. Je vybudovaná so 

živičnou povrchovou úpravou ABS II, ktorá je uložená na podkladnom lôžku z drveného 

kameniva. 

 

Vstupný areál skládky 

V areáli sú plochy spevnené cestnými betónovými panelmi hrúbky 150 mm, ktoré sú uložené 

na  zhutnenom  štrkopiesku.  Vstup  na  skládku  je cez vstupnú  uzamykateľnú  bránu pre 

automobily a zvozovú techniku osadenú na oplotení areálu, ktorá spolu s prevádzkovou 

budovou, prejazdovou mostovou váhou a ďalej garážou s olejovým hospodárstvom tvorí 

vstupný areál skládky odpadov 

http://www.sizp.sk/
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Mostová váha 

Príjem odpadu, kontrola zloženia a váženie prebieha na cestnej mostovej váhe MOVA (do 

25t) 

http://www.sizp.sk/

