
POVOĽOVACÍ PROCES

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

proces povoľovania zriadenia a užívania úložiska 

Proces povoľovania zriadenia a užívania úložiska je viackrokový proces, ktorého postupnosť 
a jednotlivé kroky sú nasledovné:

	vypracovanie žiadosti o povolenie úložiska ťažobných odpadov –  povinnosť 
prevádzkovateľa úložiska ťažobných odpadov; 

 predloženie žiadosti povoľujúcemu orgánu = začiatok konania – 
prevádzkovateľ úložiska ťažobných odpadov predloží žiadosť povoľujúcemu 
orgánu (obvodný banský úrad, obvodný úrad životného prostredia, stavebný 
úrad); 

 preskúmanie žiadosti povoľujúcim orgánom -  príslušný orgán posúdi 
kompletnosť žiadosti, 

 zverejnenie informácií a výziev pre zainteresovanú verejnosť a kontaktovanie 
účastníkov konania - príslušný orgán  zabezpečí zverejnenie údajov a informácií 
o žiadosti o povolenie úložiska prostredníctvom dostupných komunikačných 
prostriedkov (napr. internetová stránka, úradná tabuľa, miestny rozhlas, miestna 
(regionálna) televízia, alebo miestne noviny). Na žiadosť príslušného orgánu 
zverejní informácie a výzvy obec, ktorá je účastníkom konania;

 vyjadrenie účastníkov konania a zúčastnených osôb k žiadosti – minimálne 
do 30 dní, ak povoľujúci orgán nestanoví inak;

 preverenie podkladov pre rozhodnutie -  povoľujúci orgán preverí všetky 
podklady pre rozhodnutie, ktoré obdržal;

 vydanie rozhodnutia – príslušný orgán doručí rozhodnutie prevádzkovateľovi 
a všetkým účastníkom konania a obsah vrátane odôvodnenia zverejní na svojej 
internetovej stránke alebo úradnej tabuli;

 nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia = ukončenie konania.
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kedy je Možné zriadiŤ a zaČaŤ prevÁdzkovaŤ úložisko ŤažobnÝch 
odpadov?

úložisko ťažobných odpadov je možné zriadiť a začať prevádzkovať len vtedy, ak 
prevádzkovateľ vlastní rozhodnutie o povolení zriadenia a užívania úložiska ťažobných 
odpadov, ktoré mu vydal príslušný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným 
odpadom. Výnimku tvoria len úložiská kategórie B, na ktoré je ukladaný inertný odpad 
alebo neznečistená zemina, ktoré pochádzajú z banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej 
banským spôsobom, alebo z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny. 

kto je povoľujúci orGÁn v procese povoľovania zriadenia a  
prevÁdzky úložiska ŤažobnÝch odpadov? 

povoľujúcim orgánom je príslušný orgán štátnej správy na úseku nakladania:

	 obvodný	úrad	životného	prostredia	

	 obvodný	banský	úrad 

	 stavebný	úrad

obvodný úrad životného prostredia - vydáva povolenie na prevádzku úložiska, ktorým	je	
odkalisko,	okrem	odkaliska	vzniknutého	pri	banskej	činnosti. 

obvodný banský úrad  - vydáva povolenie na prevádzku úložiska:

o	 odvalu,	 ktorý	 vznikol	 pri	 banskej	 činnosti	 alebo	 činnosti	 vykonávanej	 banským	
spôsobom

o	 odkaliska,	ktoré	vzniklo	pri	banskej	činnosti

stavebný úrad - vydáva povolenia pre úložisko, ktoré je zriaďované v súvislosti s ťažbou 
rašeliny

Čo je potrebné k povoleniu zriadenia a  užívania úložiska 
Ťažobného odpadu? 

povoľovací proces začína predložením žiadosti o povolenie zriadenia a užívania úložiska 
ťažobného odpadu, ktorú vypracoval a predkladá prevádzkovateľ budúce úložiska 
príslušnému orgánu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom. 
žiadosť, okrem náležitostí podľa osobitných predpisov, musí obsahovať:

 údaje o prevádzkovateľovi úložiska ťažobných odpadov,

 údaje o kategorizácii úložiska ťažobných odpadov,

 navrhované umiestnenie úložiska ťažobných odpadov,

 plán nakladania s ťažobným odpadom,

 porovnanie technického zabezpečenia úložiska ťažobného odpadu s najlepšou 
dostupnou technikou,

 potvrdenie o zriadení osobitného účtu na vytváranie účelovej finančnej rezervy 
(ak sa pre dané úložisko vyžaduje), 

 záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak 
sa na úložisko vyžaduje),

 podklady na vypracovanie vonkajšieho havarijného plánu,

 označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne 
orgánu cudzieho štátu, ak navrhované úložisko má alebo môže mať významný 
negatívny cezhraničný vplyv na územie tohto štátu,

 stručné zhrnutie údajov a informácií o úložisku ťažobného odpadu.

platnosŤ rozhodnutia o povolení zriadenia a užívania 
úložiska 

Príslušný orgán vydáva rozhodnutie o povolení zriadenia a užívania úložiska najviac na 
osem rokov. Ak je úložisko začlenené do systému environmentálneho manažérstva alebo 
v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit rozhodnutie 
sa vydáva najviac na desať rokov. 

kedy Môže povoľujúci orGÁn rozhodnutie o povolení zriadenia 
a užívania úložiska zMeniŤ alebo zrušiŤ?

Príslušný orgán, môže zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie z vlastného podnetu, ak:

 nastanú podstatné zmeny v prevádzke úložiska alebo v ukladanom ťažobnom 
odpade,

 to vyplynie z ohlásenia prevádzkovateľa úložiska, v prípade vzniku závažnej 
havárie alebo inej mimoriadnej udalosti alebo ich bezprostrednej hrozby,

 to vyplynie zo súhrnnej správy o výsledkoch monitoringu a kontrol alebo 
z kontrolnej činnosti orgánov vykonávajúcich štátny dozor,

 to vyplynie z výmeny informácií o podstatných zmenách najlepších dostupných 
techník
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