
PLÁNY NAKLADANIA S ŤAŽOBNÝM ODPADOM

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho  
parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom  

z ťažobného priemyslu

Informačný leták je súčasťou výstupov projektu

Ministerstvo životného prostredia 
slovenskej republiky

schvaľovanie plánu nakladania s ŤažobnÝM odpadoM, lehoty 
a potrebná dokuMentácia

Prevádzkovateľ predkladá plán nakladania s ťažobným odpadom na schválenie 
obvodnému banskému úradu, ktorý rozhodne o jeho schválení do troch mesiacov, ak 
obsahuje všetky požadované náležitosti. 

K žiadosti prikladá:

 plán nakladania s ťažobným odpadom,

 stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušného 
obvodného úradu životného prostredia) k plánu nakladania s ťažobným 
odpadom, 

 vyjadrenie obce, ktorej územia sa plán nakladania s ťažobným odpadom týka.

právoplatné rozhodnutie o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom zasiela  
obvodný banský úrad  prevádzkovateľovi a Ministerstvu životného prostredia sr.
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Základné údaje o plánoch nakladania s ŤažobnÝM odpadoM

plán nakladania s ťažobným odpadom  je jedným zo základných plánovacích nástrojov 
na zabezpečenie komplexného a systémového prístupu k minimalizácii, úprave, 
zhodnocovaniu a zneškodňovaniu ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo 
udržateľného rozvoja.

kto je povinnÝ vypracovaŤ plán nakladania s ŤažobnÝM 
odpadoM?

plán nakladania s ťažobným odpadom sú povinní vypracovať všetci prevádzkovatelia 
úložísk ťažobných odpadov, s výnimkou tých úložísk:

 na ktoré sa prestal ukladať ťažobný odpad pred 1. májom 2006,

 na ktorých sa uskutočňuje proces ich uzatvárania v súlade s doteraz platnými 
právnymi predpismi a rozhodnutiami vydanými na ich vykonanie,

 ktoré budú definitívne uzavreté do 31. decembra 2010.

kateGÓrie úložÍsk ŤažobnÝch odpadov

Úložiská ťažobných odpadov sa kategorizujú na úložiská kategórie a a úložiská kategórie 
b, podľa druhu, množstva a vlastností ukladaných ťažobných odpadov, umiestnenia 
úložiska, miestnych environmentálnych podmienok a rizika vzniku závažnej havárie.

Úložisko zaradí do zodpovedajúcej kategórie príslušný úrad na základe žiadosti 
prevádzkovateľa.

príslušný orgán zaradí úložisko do kategórie a v prípade, ak 

1. môže zlyhanie alebo nesprávne prevádzkovanie úložiska, najmä zrútenie alebo 
zosuv odvalu, alebo prerazenie hrádze, viesť k závažnej havárii, 

2. sa na úložisko ukladá ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný odpad 
podľa osobitného predpisu v množstve presahujúcom ustanovenú prahovú 
hodnotu, alebo 

3. sa na úložisku nachádzajú alebo budú nachádzať chemické látky alebo chemické 
prípravky klasifikované ako nebezpečné podľa osobitného predpisu  množstve 
presahujúcom ustanovenú prahovú hodnotu.

Na úložiská kategórie A sa kladú vyššie požiadavky na prípravu, povoľovanie, prevádzku, 
uzatvorenie a následnú starostlivosť.

požiadavky Zákona Č. 514/2008 Z. Z. na plány nakladania

Plán nakladania je potrebné vypracovať tak, aby spĺňal nasledujúce požiadavky

 prevencia tvorby ťažobného odpadu alebo znižovanie jeho tvorby a škodlivosti,

 podpora zhodnocovania ťažobného odpadu jeho recykláciou, opätovným 
použitím alebo regeneráciou, ak je to environmentálne vhodné,

 zabezpečenie bezpečného zneškodnenia ťažobného odpadu z krátkodobého i 
dlhodobého hľadiska najmä tým, že sa už v etape projektovania zohľadní riadenie 
nakladania s ťažobným odpadom ako v etape prevádzky úložiska, tak aj po jeho 
uzavretí.

obsah plánu nakladania s ŤažobnÝM odpadoM

plán nakladania s ťažobným odpadom obsahuje:

 údaj o kategorizácii úložiska,

 opis vlastností ťažobného odpadu a jeho celkové plánované množstvo, ktoré má 
vzniknúť počas prevádzky,

 opis činností, pri ktorých ťažobný odpad vzniká a opis všetkých následných 
úprav, ktorým podlieha,

 opis spôsobu, akým môže ukladanie ťažobného odpadu nepriaznivo ovplyvniť 
životné prostredie a zdravie ľudí, ako aj preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať 
na minimalizáciu týchto vplyvov počas prevádzky úložiska i po jeho uzavretí, 

 návrh kontrolných a monitorovacích postupov, 

 návrh plánu nakladania na uzavretie úložiska vrátane rekultivácie 
a monitorovania, 

 opatrenia na prevenciu mimoriadneho zhoršenia kvality vôd a opatrenia na 
prevenciu alebo minimalizáciu znečistenia ovzdušia a pôdy, 

 posúdenie stavu územia, ktoré môže byť ovplyvnené úložiskom,

 vyhlásenie prevádzkovateľa, že sa bude aplikovať plán prevencie závažných 
havárií pri nakladaní s ťažobným odpadom a systém riadenia bezpečnosti na jej 
vykonávanie, ako aj vnútorný havarijný plán (platí len pre úložiská kategórie A).
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