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R O Z H O D N U T I E 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 
Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný 
orgán štátnej správy podľa § 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 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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“), podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ, na základe žiadosti 
prevádzkovateľa, konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o  
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva 

 
zmenu integrovaného povolenia 

 
vydaného rozhodnutím č. 740040104, pod číslom jednania: 742/79/2004/OIPK/Ka zo dňa 
23.07.2004, zmeneného v plnom rozsahu rozhodnutím č. 240/OIPK/740040104Z1/2005/Ka      
zo dňa 09.09.2005,  a  následne zmeneného rozhodnutiami  č. 2974/395/OIPK/740040104/Z2/ 
2006/Ka   zo   dňa  13.09.2006,  č. 1011-5507/2007/Kas/740040104/Z3-Ú   zo   dňa  23.02.2007, 
č. 583-13676/47/2008/Kas/740040104/Z4   zo   dňa   12.05.2008   a   č.  7133-23670/2009/Kas/ 
740040104/Z5-Ú zo dňa 17.07.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku: 
 

„Skládka odpadov Lučenec - Čurgov“ 
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

(ďalej len „skládka“) 
                                                                 okres Lučenec 
pre prevádzkovateľa:  
Obchodné meno:  Brantner Lučenec s.r.o.  
Sídlo:                    Opatová  – Čurgov 439 
                              984 01 Lučenec 
IČO:                      31 595 766 
 



Strana 2/3 k rozhodnutiu č. 9573-36525/2009/Kas/740040104/Z6 

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne: 
1.   v odseku  B. Všeobecné podmienky  
časť 3. Povolené druhy odpadov na zneškodnenie, dopĺňa v  bode 3.1  tabuľku č. 1  
o nasledujúci druh odpadu:  

                                                                                                      

P.Č. 
KATALÓGOVÉ  
ČÍSLO  ODPADU 

NÁZOV DRUHU ODPADU 
 

KATEGÓRIA 
ODPADU 

1.  19 12 12  
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického 
spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11     

O 

 
 
2. v odseku „J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a          

podávanie správ“ v bode 2.3 Podmienky monitorovania mení text v bode f) nasledovne: 

Monitorovanie tesnosti fólie telesa II. etapy skládky vykonať jedenkrát za rok odborne    
spôsobilou osobou. Monitorovanie tesnosti fólie telesa I. etapy sa nevyžaduje.  
   

   
O d ô v o d n e n i e 

 
          Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská 
Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný 
orgán štátnej správy podľa § 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 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 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“) vydáva podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ zmenu 
integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Lučenec – Čurgov,  na základe 
žiadosti prevádzkovateľa Brantner Lučenec s.r.o., Opatová – Čurgov 439, 984 01 Lučenec 
doručenej dňa 02.11.2009 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“). 
 
         So žiadosťou bol predložený výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške     
165,50 eura. Na základe žiadosti prevádzkovateľa inšpekcia v súlade s položkou 171 a písm. d) 
a Splnomocnenia bod 1. Sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v  Čl. VIII zákona             
č. 245/2003 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov posúdila rozsah zmeny v  prevádzkovaní skládky a znížila výšku 
správneho poplatku o 50 %.        
                      
       Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inšpekcia doplnila v časti „3. Povolené druhy 
odpadov na zneškodnenie“, tabuľku č. 1 o nový druh ostatného odpadu. Inšpekcia nepožaduje 
monitorovanie tesnosti fólie telesa I. etapy skládky, nakoľko v súčasnosti je prevádzkovanie 
tejto etapy ukončené. Svahy telesa I. etapy sú zrekultivované a posledná terasa bude zavážaná až 
po naplnení II. etapy.    
Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia nepodstatné zmeny v  prevádzkovaní 
skládky. Z tohto dôvodu inšpekcia neoznámila začatie konania príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva.       
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         Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní upustila od zverejnenia žiadosti na 
úradnej tabuli v obci, internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov 
o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a v obci, od výzvy 
zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie 
prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania, nakoľko sa zmenou 
integrovaného povolenia  podstatne nezmenili podmienky pre prevádzkovanie skládky.   
 
          Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
Poučenie:   Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, 
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a  kontroly, 
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného 
vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných 
riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť 
preskúmaná súdom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Daniel Magic 
                                                                                                        riaditeľ inšpektorátu 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
Brantner Lučenec s.r.o., Opatová – Čurgov 439, 984 01 Lučenec  
 
Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti): 
Obvodný úrad životného prostredia v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec 
     


