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IX/1 
 

 
U s m e r n e n i e  

generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k aplikácii § 114c  

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení zákona č. 312/2018 Z. z. 

 
 
Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov 

   
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Číslo: 1/2019-10 
Bratislava, 10. máj 2019 
 
Vybavuje: Ing. Gabriela Bizoňová 
Číslo telefónu: 02/5956 2432 
 
 
 

Čl. 1 
  Všeobecné ustanovenie 

 
Toto usmernenie sa vydáva v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 6 ods. 5 
smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. novembra 2013 
č. 1/2013-1.6. o interných aktoch riadenia v znení dodatku č. 1 v nadväznosti na § 108 ods. 1 
písm. u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 312/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) za účelom jednotného postupu pri 
aplikácii § 114c zákona o odpadoch. 
 
 

Čl. 2 
 

(1) Okresný úrad podľa § 108 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch koná a rozhoduje podľa 
§ 114c zákona o odpadoch.  

 
(2) V § 114c zákona o odpadoch je ustanovený postup pre okresný úrad pri vydávaní 

konečného rozhodnutia pre skládky odpadov, ktoré boli uvedené do prevádzky do 
30. júna 2001 a na ktoré sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov 
podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, účinného do 31. decembra 2015 (ďalej len 
„predchádzajúci zákon o odpadoch“). 

 
(3) Oddeliteľná časť skládky odpadov na účely tohto usmernenia spĺňa  

a) samostatne požiadavky podľa § 3 až 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej 
ortuti vrátane  
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1. tesniacej fólie,  
2. samostatného odvodňovacieho a odplyňovacieho systému oddeleného od 

nevyhovujúcej časti skládky odpadov, 
3. samostatnej akumulačnej nádrže oddelenej od nevyhovujúcej časti skládky 

odpadov, 
b) nie je umiestnená tak, aby sa prekrývala s nevyhovujúcou časťou skládky odpadov 

alebo sa dotýkala napr. tesniacou fóliou, 
c) nesmie brániť samostatnému monitoringu a starostlivosti o uzatvorenú  nevyhovujúcu 

časť skládky odpadov alebo ktorejkoľvek inej časti skládky odpadov, ktorá je 
neoddeliteľná od nevyhovujúcej časti, 

d) fyzicky sa nedotýka jednotlivých častí skládky. 
 

(4) Podľa § 114c ods. 1 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný do 
1. januára 2021 predložiť: 
a) doklady, ktoré preukážu oddeliteľnosť nevyhovujúcej časti skládky odpadov od 

ostatných častí skládky odpadov bez akéhokoľvek technického a fyzického prepojenia 
a možnosti úplne samostatného prevádzkovania ostatných častí skládky odpadov, 
pričom  
1. Technická oddeliteľnosť znamená úplne samostatné splnenie požiadaviek 

vyhovujúcich častí podľa § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch (samostatné 
odplynenie, odvodnenie, samostatné šachty, akumulačná nádrž odpadových 
kvapalín, skládky odpadov sa nesmú dotýkať tesniacimi fóliami; po uzatvorení 
časti skládky odpadov musí byť neoddelená časť skládky odpadov prevádzky 
schopná pre splnenie všetkých povinností po uzatvorení a rekultivácii). Všetky 
špecifiká sú uvedené v § 3 až 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení 
odpadovej ortuti. 

2. Fyzická oddeliteľnosť je preukázanie neexistencie fyzického spojenia (napríklad 
tesniacou fóliou, dotýkanie sa) nevyhovujúcej časti skládky odpadov s ostatnými 
časťami skládky odpadov, ktoré chce naďalej prevádzkovateľ skládky odpadov 
prevádzkovať.  

Tieto požiadavky musia byť splnené aj pre akúkoľvek inú časť skládky odpadov, ktorá 
je neoddeliteľná od nevyhovujúcej časti skládky odpadov a tým sa stáva taktiež 
nevyhovujúcou [§ 114c ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch]. Dokladmi 
preukazujúcimi oddeliteľnosť sú akékoľvek doklady, ktoré môžu napomôcť 
k preukázaniu oddeliteľnosti časti skládky odpadov od nevyhovujúcej časti skládky 
odpadov, ako napríklad plán úprav skládky odpadov, samostatný stavebný projekt, 
stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie jednotlivých častí skládky odpadov. 
Vizualizácia možnej oddeliteľnosti tvorí prílohu č. 1 tohto usmernenia; 

b) doklady preukazujúce vykonanie všetkých opatrení definovaných v § 114c ods. 2 
písm. a) zákona o odpadoch, najmä plán úprav skládky odpadov, t. j. splnenie 
všetkých stavebno-technických požiadaviek skládky odpadov, požiadaviek na tesnenie 
skládky odpadov, odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie 
skládkového plynu, postup kontroly a monitorovania skládky odpadov počas následnej 
starostlivosti o skládku odpadov; 

c) žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch a tým 
vydanie konečného rozhodnutia o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov 
ako celku. 

 
(5) Ak prevádzkovateľ skládky odpadov predloží doklady uvedené v § 114c ods. 1 písm. b) 

zákona o odpadoch, okresný úrad overí doklady a následne aj zrealizované opatrenia 
miestnou obhliadkou. 
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(6) Ak prevádzkovateľ skládky odpadov preukazuje dokladmi podľa § 114c ods. 1 písm. a) 

zákona o odpadoch oddeliteľnosť nevyhovujúcej časti skládky odpadov  od ostatných 
častí skládky odpadov, ako aj oddeliteľnosť iných častí skládky odpadov, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť nevyhovujúcej časti skládky odpadov od iných častí skládky 
odpadov, okresný úrad posúdi uvedené podklady, miestnou obhliadkou skontroluje 
a posúdi reálny stav a na základe toho vydá konečné rozhodnutie. Pri rozhodovaní 
posudzuje aj údaje uvedené v predložených a schválených plánoch úprav v porovnaní 
s doloženými dokladmi. 

 
(7) V konaní si môže okresný úrad vyžiadať stanovisko aj od príslušného stavebného úradu 

pre posúdenie stavebno-technických požiadaviek a posúdenie skutkového stavu podľa 
§ 114c ods. 4 zákona o odpadoch.  

 
(8) Postup pre vydanie konečného rozhodnutia, vizualizácia ktorého tvorí prílohu č. 2 tohto 

usmernenia, môže mať nasledovné podoby: 
a) v konaní podľa § 114 c ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch [čl. 2 odsek 4 písm. a) tohto 

usmernenia] posúdi okresný úrad oddeliteľnosť vyhovujúcej časti skládky odpadov od 
ostatných častí skládky odpadov, ako aj oddeliteľnosť iných častí skládky odpadov, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť nevyhovujúcej časti skládky odpadov od iných častí 
skládky odpadov. Ak je preukázaná oddeliteľnosť uvedených častí od ostatných častí 
skládky odpadov, vyzve okresný úrad prevádzkovateľa skládky odpadov na podanie 
žiadosti na oddelenie oddeliteľných častí skládky dopadov od nespôsobilých častí ako 
samostatnej skládky odpadov v lehote 60 dní. Po podaní žiadosti vydá okresný úrad 
konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania nespôsobilých častí skládky 
odpadov v lehote 15 dní. Ak nie je preukázaná oddeliteľnosť, vydá okresný úrad 
konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov ako celku 
v lehote stanovenej §114c ods. 9 zákona o odpadoch; 

b) v konaní podľa § 114 c ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch [čl. 2 odsek 4 písm. b) 
tohto usmernenia] v prípade overenia skutočne zrealizovaných opatrení, resp. splnení 
požiadaviek podľa § 114c ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch vydá okresný úrad 
konečné rozhodnutie o pokračovaní činnosti prevádzkovania skládky odpadov podľa 
§ 114c ods. 7 zákona o odpadoch. Ak sa tieto skutočnosti nepotvrdia a nepreukážu, 
vydá konečné rozhodnutie o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov ako 
celku podľa § 114c ods. 8 písm. b) zákona o odpadoch;  

c) v konaní podľa § 114c ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch [čl. 2 odsek 4 písm. c) tohto 
usmernenia] vydá okresný úrad konečné rozhodnutie o ukončení činnosti 
prevádzkovania skládky odpadov podľa § 114c ods. 8 písm. a) druhý bod zákona 
o odpadoch.  

 
(9) V konečnom rozhodnutí okresný úrad uvedie aj informácie uvedené v predložených 

dokladoch ako aj v plánoch úprav, ktoré boli predložené podľa predchádzajúceho zákona 
o odpadoch. Konečné rozhodnutie obsahuje aj informácie o  skutkovom stave zistenom 
pri miestnej obhliadke. V odôvodnení konečného rozhodnutia okresný úrad uvedie 
povinnosť vzťahujúcu sa na prevádzkovateľa skládky odpadov podľa § 114c ods. 12 
zákona o odpadoch. 
 

(10) Ak ide o skládku odpadov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 114c zákona 
o odpadoch, okresný úrad nesmie vydať súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona 
o odpadoch na rozšírenie kapacity skládky odpadov alebo na rozšírenie o nové časti 
skládky odpadov a takéto konanie preruší do doby právoplatného ukončenia konania 
o vydanie konečného rozhodnutia podľa § 114c zákona o odpadoch. Toto sa vzťahuje aj 
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na začaté a neukončené konania pred účinnosťou zákona č. 312/2018 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Po právoplatnosti konečného rozhodnutia o pokračovaní skládky odpadov podľa § 114c 
ods. 7 môže okresný úrad na takúto skládku odpadov vydať súhlas podľa § 97 ods. 1 
písm. a) zákona o odpadoch na rozšírenie kapacity skládky odpadov alebo na rozšírenie 
o nové časti skládky odpadov. V prípade ukončenia konania o vydanie konečného 
rozhodnutia pre skládku odpadov, ktorého výsledkom bude konečné rozhodnutie 
o ukončení činnosti prevádzkovania skládky odpadov, okresný úrad zastaví konanie 
o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. 

 
 

Čl. 3 
Účinnosť 

 
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 
 

 
 

Ing. Filip Macháček, v. r. 
generálny riaditeľ sekcie environmentálneho 

hodnotenia a odpadového hospodárstva 
Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 
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Príloha č. 1 
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Príloha č. 2 
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