SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostrediaKošice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6641/57/2020-31296/2020/571310107/Z7

Košice 29.09.2020

ROZHODNUTIE
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), 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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 20 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)
mení
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2584-34096/2007/Mil/571310107 zo dňa 29.10.2007 v znení
zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 318-28900/2016/Mer,Mil/571310107/Z1-SP zo dňa
21.09.2016,
č. 9026-12979/2017/Val/571310107/Z2 zo dňa 02.05.2017, č. 656931887/2017/Mer,Mil/571310107/Z3-SP zo dňa 23.10.2017, č. 7392-13874/2019/Bre,Mil/
571310107/Z4-SP zo dňa 15.04.2019,
č. 5900-18141/2019/Mer/571310107/ZK/Z5 zo dňa
17.05.2019 a č. 6457-28694/2019/Bre/571310107/Z6-SP zo dňa 05.08.2020 (ďalej len
,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:
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„Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“
082 32 Svinia
okres: Prešov

umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KNC 484/3, 484/4, 484/5, 486/2, 486/1, 486/7, 487/4,
595/6 a 595/7, register C, v katastrálnom území Svinia,
prevádzkovateľovi:
obchodné meno: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
sídlo:
Korytovská 20, 951 41 Lužianky
IČO:
31 434 347
Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ je:
a) v oblasti odpadov:
- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov II. etapy skládky odpadov,
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a zariadení na spoluspaľovanie
odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:
1) V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, nahrádza sa znenie bodu 3. týmto
znením:
3. Zaradenie skládky odpadov
Prevádzka je zaradená podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov
a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 382/2018 Z. z.“)
do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
IŽP Košice podľa § 97 ods. 5 bod d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch schvaľuje
projektovú dokumentáciu na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie
skládky odpadov po jej uzavretí, vypracovanú DEPONIA SYSTEM s. r. o., Holíčska 13, 851 05
Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, (č. osvedčenia:
3705*Z* 2-2), pod arch. č. 24-DSP-2018, vypracovanú v 06/2018.
Projektovaná výška účelovej finančnej rezervy (podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou schválenej
PD č. 24-DSP-2018) na uzavretie a rekultiváciu je 162 000,90 eur a na monitorovanie skládky
odpadov po jej uzatvorení je 60 300,00 eur.
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2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, v bode
„Podmienky pre zneškodňované odpady a používané média a energie“ nahrádza sa
podmienka č. 1.21 týmto znením:
1.21 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov skládkovať len odpady uvedené v prílohe
č. 1 integrovaného povolenia (ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia),
ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:
a) odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených
v osobitnom predpise (body 2.2.1 a 2.2.3 prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES).
Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty
ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené
v prílohe č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 382/2018 Z. z.,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých
v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na
odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1 vyhláške MŽP SR
č. 382/2018 Z. z. (nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý
nie je nebezpečný) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov,
c) komunálne odpady, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek a vytriedených
zložiek komunálnych odpadov.
3)

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode Technickoprevádzkové podmienky:

- nahrádzajú sa podmienky č. 1.26 a č. 1.27 týmto nasledovným znením:
1.26 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s prevádzkovým poriadkom skládky odpadov „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný, Svinia“, zo dňa 11.06.2020, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice
č. 6641/57/2020-31296/2020/571310107/Z7 zo dňa 23.09.2020,
- s Technologickým reglementom skládky odpadov „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je
nebezpečný, Svinia“, vypracovaným v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva,
- so schválenou projektovou dokumentáciou stavby.
1.27 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať za dodržania nasledovných
technicko - prevádzkových parametrov skládky odpadov:
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Tabuľka č. 4a
Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov (TPP)
Maximálna kóta uloženého
Maximálna kóta
Etapa
odpadu pred
skládky odpadov po jej
Kapacita
skládky
uzavretím a rekultiváciou
uzavretí a rekultivácii
Výmera etapy
etapy
odpadov
(výškový systém BALT (výškový systém BALT
p.v.)
p.v.)
I. etapa

416,50 m n. m.

417,50 m n. m.

9 500 m²

56 990 m³

II. etapa

418,20 m n. m.

419,20 m n. m.

4 129,7 m²

29 900 m³

Tabuľka č. 4
Technicko-prevádzkový parameter

Povolená hodnota

skládky odpadov (TPP)
množstvo uloženého odpadu

maximálne 10 000 m³/rok a 100 m³/deň

zhutnenie odpadu

v druhom roku (od právoplatnosti tohto rozhodnutia
a v ďalších rokoch minimálne 1 000 kg/m³

množstvo materiálov na prekrytie
odpadov

minimálne 5 % a maximálne 10 %
z celkového množstva uložených odpadov

- ruší sa podmienka č. 1.28,
- nahrádza sa podmienka č. 1.28 a) týmto nasledovným znením:
1.28 a) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný do 30.09.2026.
Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti súhlasu
na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať
IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.
4) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania
prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému
nahrádza sa znenie bodu „3. Kontrola podzemných vôd“ týmto nasledovným znením:
3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené
v tabuľke č. 5:
Tabuľka č. 5
Ukazovatele znečistenia
pH, CHSKCr, Ni, Cd, Hg, Pb,
fenoly,
dusičnany,
dusitany,
aniónaktívne tenzidy, kyanidy,
NEL, RL(105), vodivosť, PAUcelk.,
farba, zápach, zákal, teplota

Frekvencia

1x za 3 mesiace
(4x za rok)

Podmienky
merania
1) 2)

Metóda
analýzy/Technika
určené akreditovaným
laboratóriom
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úroveň hladiny

oprávnenou osobou
podľa osobitných
predpisov
1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou
merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok).
2) Merania budú vykonávané v monitorovacích vrtoch: SME – 1, MS – 2, V – 3, V – 4, V – 5
a V – 6.
1 x za 3 mesiace
(4x za rok)

-

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti
v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
IŽP Košice, 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, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 1 a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 20 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe konania vykonaného
podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa ENVI-GEOS Nitra,
s.r.o. Korytovská 20, 951 41 Lužianky, IČO: 31 434 347, doručenej na IŽP Košice dňa 22.06.2020.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanovením § 11 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia
podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych
poplatkov v časti X. Životné prostredie poplatok nevybral.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa
na udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov II. etapy skládky
odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a zariadení na
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných
odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súhlas na vydanie
prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu uvedenia II. etapy skládky odpadov o kapacite 29 900 m³
do trvalého užívania.
IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a)
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania
listom č. 6641/57/2020-23536/2020/Z7 zo dňa 24.07.2020, doručeným dňa 28.07.2020.
IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia
k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.
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Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil
od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia
výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom na
to, že žiaden z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania,
IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od jeho nariadenia.
V rámci integrovaného povoľovania k
stanoviská.

predloženej žiadosti neboli doručené žiadne

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z.
z. o IPKZ bolo konanie:
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov II. etapy skládky
odpadov, okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a zariadení na
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy
kvapalných odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice preveril splnenie podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 739213874/2019/Bre,Mil/571310107/Z4-SP zo dňa 15.4.2019, ktorým bola povolená stavba „Svinia –
skládka odpadov, II. etapa“ v spojení so zmenou stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ pred
jej dokončením v rozsahu stavebného objektu SO 09 – Uzatvorenie a rekultivácia skládky
podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a vykonal preverenie skutočného stavu vecí
v rozsahu podanej žiadosti na kolaudačnom konaní dňa 04.09.2020, pričom nezistil nesúlad.
Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, IŽP Košice zistil,
že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní
stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na IŽP Košice
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. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:
1. ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
2. Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
4. Ing. Jozef Šalata, Lesné a pozemkové spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32 Svinia

Na vedomie:
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOH, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
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