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Čo Môže príslušný orgán prevádzkovateľovi rozhodnutíM 
o uzavretí úložiska ŤažobnýCh odpadov nariadiŤ?

príslušný orgán s prihliadnutím na stav a charakter úložiska a na miestne environmentálne 
podmienky môže prevádzkovateľovi rozhodnutím o uzavretí úložiska nariadiť:

 zabezpečenie kontroly úložiska ťažobných odpadov aj po jeho uzavretí, najmä 
zabezpečenie fyzickej a chemickej stability úložiska,

 vykonanie opatrení na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov 
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objekty patriace k úložisku boli udržiavané a monitorované pomocou kontrolných 
a meracích prístrojov,

 zabezpečenie údržby prepadov, odľahčovacích kanálov a odtokov tak, aby boli 
udržiavané čisté a voľné.
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kedy Môže prevádzkovateľ uzavrieŤ úložisko ŤažobnýCh 
odpadov?

prevádzkovateľ úložiska ťažobných odpadov môže podľa ustanovení zákona č. 
514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov uzavrieť úložisko ťažobných odpadov len na základe povolenia na 
uzavretie úložiska, ktoré je vydané príslušným orgánom štátnej správy na úseku nakladania 
s ťažobným odpadom. 

Povolenie na uzavretie úložiska ťažobných odpadov sa nevyžaduje pri úložiskách, na 
ktoré je ukladaný inertný ťažobný odpad, neznečistená zemina a odpad z ťažby, úpravy 
a skladovania rašeliny, pokiaľ tieto úložiska ťažobných odpadov nie sú zaradené do  
kategórie A.

kto vydáva povolenie na uzavretie úložiska?

povolenie na uzavretie úložiska vydáva príslušný orgán a to:

	 Obvodný	úrad	životného	prostredia	

o v prípade odkaliska, ktoré nevzniklo pri banskej činnosti, ale pri činnosti 
vykonávanej banským spôsobom

	 Obvodný	banský	úrad	

o v prípade odvalu, ktorý vznikol pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej 
banským spôsobom a v prípade odkaliska, ktoré vzniklo pri banskej 
činnosti.

postupnosŤ krokov príslušného orgánu pri uzatváraní 
úložiska Ťažobného odpadu

príslušný orgán:

 vykoná záverečnú miestnu obhliadku úložiska ťažobných odpadov, na základe 
oznámenia prevádzkovateľa úložiska,

 vyhodnotí všetky správy a podklady predložené prevádzkovateľom úložiska,

 potvrdí, že územie ovplyvnené úložiskom ťažobného odpadu bolo rekultivované, 

 vydá rozhodnutie o uzavretí úložiska, ktorého súčasťou sú aj podmienky určené 
prevádzkovateľovi po uzavretí úložiska.

povinnosti prevádzkovateľa po uzavretí úložiska ŤažobnýCh 
odpadov

prevádzkovateľ je povinný po uzavretí úložiska ťažobných odpadov zabezpečiť 
vykonávanie:

 potrebnej údržby, 

 monitoringu, 

 kontroly a nápravných opatrení. 

návrh kontrolných a monitorovacích postupov pre úložisko po jeho uzavretí je 
povinnou súčasťou plánu nakladania s ťažobným odpadom. 

Konkrétne požiadavky dotýkajúce sa rozsahu sledovaných ukazovateľov a frekvencie 
sledovania budú uvedené v povolení na uzavretie úložiska ťažobných odpadov, ktoré vydá 
príslušný orgán.

súhrnnú správu z monitoringu a kontroly zasiela prevádzkovateľ   úložiska kategórie 
A príslušnému orgánu v lehotách, ktoré mu tento orgán určí v rozhodnutí o povolení alebo 
v rozhodnutí o uzavretí úložiska.

v prípade závažných udalostí, ktoré vzniknú na úložisku ťažobných odpadov po jeho 
uzavretí, je prevádzkovateľ povinný:

 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, oznámiť príslušnému 
orgánu každú udalosť, ktorá by mohla ovplyvniť stabilitu úložiska,

 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od zistenia, oznámiť akékoľvek 
závažné negatívne environmentálne vplyvy, ktoré sa zistili monitoringom alebo 
kontrolou,

 postupovať podľa vnútorného havarijného plánu v prípade vzniku závažnej 
havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo ich bezprostrednej hrozby, plniť 
pokyny príslušného orgánu, ktoré vyplývajú z vonkajšieho havarijného plánu, 

 znášať náklady na vykonané opatrenia.
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