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

Číslo: 318-28900/2016/Mer,Mil/571310107/Z1-SP

Košice 21.09.2016

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”) a ako špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3
písm. a) bod 1, písm. h) bod 1 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa
§ 66 v spojení s § 85 ods. 2 a § 68 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona 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 a dopĺňa
integrované povolenie
vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2584-34096/2007/Mil/571310107 zo dňa 29.10.2007
(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností
v prevádzke:

„Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“
082 32 Svinia
okres: Prešov
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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 a § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien malého zdroja znečisťovania
ovzdušia uskutočnením stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ podľa § 3
ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- vyjadrenie k zámeru stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ z hľadiska ochrany
vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“
a zmenu stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba
novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v spojení
s konaním o zmene v užívaní časti stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého
komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný –
rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ a zmena stavby „Rekultivácia starej skládky
tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný
– rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby
„SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“,
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ktorej súčasťou je aj zmena stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho
odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej
skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením v rozsahu stavebného objektu SO 09 –
rekultivácia novej skládky, na stavbu „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“,
umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KNC (KNE) 486/1 (458), 486/2, 486/7, 484/3,
487/4 a 595/7, v katastrálnom území Svinia,
stavebníkovi:
obchodné meno: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
sídlo:
Korytovská 20, 951 41 Lužianky
IČO:
31 434 347
Pozemky parcelné číslo KNC 484/3, 487/4 a 595/7, kat, úz. Svinia sú podľa
čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 751 vydaného Okresným úradom Prešov,
katastrálnym odborom dňa 03.05. 2016 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345.
Pozemky parcelné číslo KNC 486/2 a 486/7, kat. úz. Svinia sú podľa výpisu z listu
vlastníctva č. 1293 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa
03.05. 2016 vo vlastníctve stavebníka. Pozemok parcelné číslo KNE 458 je podľa čiastočného
výpisu z listu vlastníctva č. 1148 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom
dňa 03.05. 2016, zaradený medzi spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z.,
s ktorými je podľa výpisu údajov z registra pozemkových spoločenstiev oprávnená nakladať
spoločnosť – Lesné a pozemkové spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32 Svinia,
IČO: 42 345 332. K pozemkom parc. č. KNC 484/3, 487/4 a 595/7 a k pozemku
parc. č. KNE 458, kat. úz. Svinia stavebník v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona
preukázal iné právo podľa nájomnej zmluvy č. 44 163 06 zo dňa 01.08.2006 uzavretej medzi
Slovenským pozemkovým fondom a stavebníkom a podľa zmluvy o nájme nehnuteľnosti
uzavretej medzi Lesným a pozemkovým spoločenstvom Svinia a stavebníkom.
Obec Svinia, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku zo dňa 18.02.2016
uviedla, že určenie novej kapacity skládky nie nebezpečných odpadov Svinia, ako
aj rekultivácia predmetnej skládky si nevyžaduje územné rozhodnutie.
Obec Svinia, ako orgán územného plánovania záväzným stanoviskom č. 233/2016
zo dňa 05.09.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala súhlas k vydaniu
stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“, ktorej
súčasťou je aj zmena stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho
odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej
skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán na úseku posudzovania
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vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-PO-OSZP32015/036091-08/ZM zo dňa 18.09.2015, ktorým určil, že zmena navrhovanej činnosti
„Skládka nie nebezpečného odpadu Svinia“ sa nebude posudzovať.
Stavba „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ sa podľa predloženej a overenej projektovej
dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie
sa týmto
rozhodnutím povoľuje:
Stavebné objekty:
SO 07 – Drenáž priesakových kvapalín
SO 08 – Akumulačná nádrž - zmena skládkovej plochy
SO 09 – Rekultivácia skládky
Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby je zabezpečiť zvýšenie kapacity jestvujúcej
prevádzky „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ na celkový objem
56 990 m3 so zabezpečením odvedenia priesakovej kvapaliny zo skládkových plôch
a vykonaním rekultivácie telesa skládky odpadov po ukončení skládkovania.
Podmienky na uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou
DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, autorizovaným stavebným
inžinierom Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, č. osvedčenia 3705*Z*A2, overenej
v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka
a obec Svinia. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované
bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby,
povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade
s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných
a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je
povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník
preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník
povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch
z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť,
aby stavenisko:
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a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu
života alebo zdravia,
b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej
ochrany,
c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných
predpisov.
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej spevnenej komunikácie.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov
a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne
oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne
predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže,
že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní
odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu
na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa
bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať
na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody
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spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného
zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb
a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských
technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
13. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby
dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne
platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických
noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie
§ 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi
látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo
do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej
činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne
minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie
zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia
stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie
stavby na výkon štátneho stavebného dohľadu.
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18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi
prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej
dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré
ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia
stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje
o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný stavebné objekty SO 7 – Drenáž priesakových kvapalín
a SO 08 Akumulačná nádrž zmena skládkovej plochy dokončiť do 30.06.2017 a stavebný
objekt SO 09 – Rekultivácia skládky dokončiť do 30.04.2018.
21. Stavebník je povinný podľa záväzných stanovísk Okresného úradu Prešov, pozemkového
a lesného odboru č. OU-PO-PLO 2016/021591-002/ZJ zo dňa 30.05.2016 a č. OU-POPLO 2016/039387-002/ZJ zo dňa 07.09.2016 pri uskutočňovaní stavby dodržať
podmienky uvedené v predmetných záväzných stanoviskách a to hlavne:
a) ohlásiť Okresnému úradu Prešov, odboru pozemkového a lesného hospodárstva
začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane
uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu realizácie prác
jeden rok,
b) zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených
vlastností predmetnej a priľahlej poľnohospodárskej pôdy,
c) po ukončení požadovaného zámeru poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného
stavu podľa predloženého projektu návrhu na vrátenie poľnohospodárskej pôdy tak,
aby nedošlo k poškodeniu vrchnej orničnej vrstvy,
d) skrývku vykonať tak, že vrchnú orničnú a podorničnú vrstvu pôdy 30 cm po skončení
prác spätne využiť na zahumusovanie.
22. Stavebník je oprávnený vykonávať stavebné práce na jednotlivých stavebných objektoch
stavby maximálne po dobu 1 roka.
23. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu
č. KPUPO-2016/9729-2/27328/Sen zo dňa 15.04.2016 v zmysle § 40 zákona
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127
stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu
Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a. s,
k projektovej dokumentácii stavby č. 02388/4/2016 zo dňa 14.04.2016 z hľadiska
požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti
technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť
splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
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a) v drenážnej šachte musí byť zabezpečená dostatočná vzdialenosť 1. stupačky
od nástupnej úrovne v súlade s čl. 37 STN 74 3282 (môže byť max. 400 mm
od nástupnej úrovne),
b) v prípade, že súčasťou stavby budú aj elektrické zariadenia je potrebné túto projektovú
dokumentáciu predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe podľa zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky
č. 147/2013 Z. z.
25. Dokončenú stavbu resp. časť stavby, ktorá je samostatne užívania schopná, môže
stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené
užívanie stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v súlade s ustanoveniami stavebného
zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
26. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných
záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
27. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade
s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR
č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti
projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí
prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
a) stavebný denník,
b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
porealizačné zameranie stavby a pod.),
c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s predloženou projektovou
dokumentáciou stavby,
d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení
technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými
výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení
neskorších predpisov,
e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov
a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo
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dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení
vlády Slovenskej republiky,
f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
g) vyhodnotenie splnenia podmienok
tohto
rozhodnutia
uvedených v časti
I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby,
o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
28. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci
povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení
§ 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
29. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „SVINIA SKLÁDKA
ODPADOV“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto
rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:
Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky
k uskutočneniu stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“.
Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania je uvedený v prílohe č. 1, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:
1) V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky:
- nahrádza sa v bode 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti znenie bodu a) týmto
nasledovným znením:
a) Priemyselná činnosť je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“)
pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré
prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu
25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
- nahrádza sa znenie bodu 2. týmto znením:
2. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“):
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Na prevádzke bude podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vykonávané
zneškodňovanie odpadov činnosťou: D 1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr.
skládka odpadov).
- nahrádza sa znenie bodu 3. týmto znením:
3. Zaradenie skládky odpadov
Prevádzka je zaradená podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní
odpadov a o dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhl. MŽP SR č. 372/2015 Z.
z.“) do triedy: skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
a 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. 20-DSP-2015/D1 z 05/2016.
- dopĺňa sa bod 4. v tomto znení:
4. Kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia
Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, bodu 6.99 Ostatné
priemyselné technológie a výroby kategorizovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

2) V časti II. integrovaného povolenia nahrádza sa bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke týmto znením:

1. Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný je situovaná mimo zastavaného
územia, cca 1 000 m severne od obce Svinia v prírodnej, suchej eróznej ryhe
na pahorkatinovom mierne členitom teréne. Vzhľadom na svahovitý charakter územia bola
skládka odpadov vybudovaná pod úrovňou terénu, pričom samotný priestor skládky je
vymedzený eróznou ryhou a sypanou hrádzou v dolnej časti so šírkou koruny 6,0 m.
Hrádza je vybudovaná ako zemná sypaná hrádza v zmysle požiadaviek STN 73 30 50, 73
6824 a 73 6850. Prístup do telesa skládky odpadov je riešený ľavostrannou, spevnenou
komunikáciou.
2. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené územia, iné citlivé oblasti životného
prostredia ani vodohospodársky významné územia. Vo vzdialenosti cca 300 m severne
od skládky odpadov preteká občasne tečúci bezmenný vodný tok, ktorý je ľavostranným
prítokom vodného toku Malá Svinka.
3. Skládka odpadov je dopravne napojená príjazdovou komunikáciou, panelovou cestou
o dĺžke 300 m, zo štátnej cesty III. triedy Svinia - Lažany s jednostranným prirodzeným
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odvedením povrchových
štátnej cesty.

vôd

zaústených

do

odvodňovacieho

systému

blízkej

4. Areál skládky odpadov susedí zo severnej strany s tzv. „starou skládkou odpadov“
z 80 - tych rokov minulého storočia, umiestnenou na pozemku parcelné č. 486/1
katastrálne územie obce Svinia, ktorá bola výstavbou povoľovanej prevádzky z časti
rekultivovaná, zo západnej a južnej strany susedí s poľnohospodársky obrábanou pôdou
a z východu s lesným pôdnym fondom.
5. Areál skládky odpadov, ktorý je vymedzený oplotením výšky 2,5 m, je strážený
a označený informačnou tabuľou. V oplotení je osadená uzamykateľná brána, ktorá sa
nachádza na severnej strane oplotenia areálu. V areáli skládky odpadov je realizovaná
spevnená komunikácia. Súčasťou spevnenej vnútroareálovej komunikácie sú manipulačné
plochy na vstupe do prevádzky, okolo váhy a prekladacia voľná plocha. Tesne za vstupom
do areálu skládky odpadov je vybudované zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,
ktoré je realizované ako brod.
6. V sociálno – prevádzkovom objekte, ktorý je umiestnený v juhozápadnej časti areálu
skládky odpadov, sa nachádza vrátnica, kancelária prevádzky, sklad pracovných pomôcok
a šatňa. Zároveň sú v nej umiestnené prostriedky protipožiarnej ochrany. Pri sociálnoprevádzkovom objekte sa ďalej nachádza odstavná spevnená plocha určená pre prázdne
zberné veľkoobjemové kontajnery.
7. Pri preberaní odpadov do prevádzky sa vykonáva vstupná kontrola odpadov, váženie
a evidencia odpadov. Váženie odpadov je vykonávané na mostovej váhe s nosnosťou 25
ton, ktorá je umiestnená tesne za vstupom do areálu prevádzky pri sociálno-prevádzkovom
objekte.
8. Tesniaci systém skládky odpadov pozostáva z vrstiev uložených v nasledovnom poradí:
- minerálne tesnenie o
hrúbke 2 x 25 cm s
koeficientom filtrácie
-10
-1
kf ≤ 1,0.10 m.s , zhutnené na 96 % podľa Proctor Standart, pričom dno telesa
skládky odpadov je vyspádované so sklonom 6,0 % pozdĺžne a 2,2 % priečne,
- 1,5 mm HDPE fólia,
- geotextília gramáže 300 g.m-2,
- drenážny systém skládky odpadov pozostáva z plošnej a potrubnej drenáže. Plošná
drenáž dna skládky odpadov je tvorená štrkopieskom frakcie 16 – 32 mm o hrúbke vrstvy
0,50 m, a na svahoch skládky odpadov umelou drenážnou vrstvou. Potrubná drenáž
z telesa skládky odpadov je zaústená do nádrže priesakovej kvapaliny o objeme 150 m3.
Drenážne potrubie je obalené geotextíliou. Na preplachovanie drenážneho potrubia slúži
samostatná šachta. Preplachovanie drenáže sa vykonáva 2 x ročne tlakovou vodou cez
drenážne potrubie, vyvedené do šachty.
9. Priesaková kvapalina z prevádzkovanej skládky odpadov bude akumulovaná v nádrži
priesakovej kvapaliny, nachádzajúcej sa na severnej strane areálu skládky odpadov
o objeme 150 m3, do ktorej je odvádzaná aj priesaková kvapalina z neprevádzkovanej časti
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skládky odpadov, tzv. „starej záťaže“, nachádzajúcej sa na pozemku parcelné č. 486/1
v k. ú. obce Svinia. Maximálna hladina priesakovej kvapaliny v nádrži priesakovej
kvapaliny je vyznačená na vodomernej lati. V prípade dosiahnutia tejto hladiny je prívod
priesakovej kvapaliny uzavretý, priesaková kvapalina je podľa potreby prečerpávaná do
telesa prevádzkovanej skládky odpadov, prípadne odvážaná na zneškodnenie oprávnenou
osobou na základe zmluvného vzťahu.
10. Odpad uložený do telesa skládky odpadov sa rozhŕňa a hutní pomocou kompaktora.
Skládka odpadov je po vrstvách prekrývaná materiálmi vhodnými na prekrývanie ako sú:
výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady na skladovanie ktorých je
v areáli skládky odpadov vytvorená plocha. Údržba a servis kompaktora sú riešené
dodávateľským spôsobom. Dopĺňanie pohonných hmôt do kompaktora je vykonávané
v telese skládky odpadov.
11. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je vybudovaný
odvodňovací systém, realizovaný ako záchytná priekopa nad skládkou odpadov so
štrkopieskovým zásypom o dĺžke 250 m, odvedený povrchovým rigolom mimo telesa
skládky. Zvodový rigol je zaústený do existujúcich terénnych zvodov dažďových vôd,
ktoré sú umiestnené na východnej a severnej strane eróznej ryhy, v ktorej bola skládka
odpadov realizovaná.
12. Na prevádzke nie je vybudovaná elektrická prípojka. Ako zdroj elektrickej energie slúži
elektrocentrála typu HONDA HX 500 s objemom nádrže 7 litrov pohonnej hmoty (ďalej
len „elektrocentrála“), ktorá je uložená v sklade olejov a pohonných hmôt v záchytnej
kovovej vaničke opatrenej kovovým roštom.
13. Odplyňovací systém skládky odpadov
Zabezpečenie odvetrania skládkovacích plynov a pozorovania ich tvorby v skládkovom
telese je riešené vybudovaním odplyňovacích šácht – 3 ks. Šachty sú navrhnuté za
predpokladaného dosahu možného odsávania skládkového plynu s priemerom cca 35 –
40 m. Celkom sú pre skládku navrhnuté 3 ks odplyňovacích šácht.
14. Monitorovanie vplyvu skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd
Za účelom monitorovania vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd počas skládkovania
a po jej uzatvorení je vybudovaný monitorovací systém sledovania kvality podzemných
vôd, ktorý pozostáva z 5 monitorovacích vrtov SME – 1 (umiestnený nad skládkou
odpadov, referenčný vrt), vrt MS – 2 (umiestnený na hrádzi pod prevádzkovanou časťou
skládky odpadov a tzv. „ starou záťažou“), vrt V– 3 (umiestnený pri vstupe do areálu
prevádzkovanej časti skládky v blízkosti mostovej váhy), V– 4 (situovaný v blízkosti
akumulačnej nádrže s objemom 150 m3) a vrt V – 5 (situovaný cca 110 m juhovýchodne
od vrtu V – 4) v smere prúdenia podzemných vôd.
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15. Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov
Schválená projektová dokumentácia na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov rieši
v prvej etape úpravu telesa skládky odpadov do stanoveného tvaru. Povrch odpadu bude
v prvej etape upravený do konečného tvaru podľa návrhu zavážania. Upravený povrch
skládkového telesa bude zaberať plochu v pôdoryse 7042 m2. Úprava povrchu pozostáva
zo zarovnania svahov do sklonu 1:2,5 na východnej a západnej časti skládky. Povrch
telesa skládky sa v rámci úprav zarovná a zhutní v celom rozsahu.
V druhej etape sa na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa budú ukladať
jednotlivé vrstvy uzavretia a rekultivácie v nasledujúcom zložení:
- odplyňovacia vrstva – geokompozit,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2x250 mm) s koeficientom filtrácie kf ≤ 1,0.10-9 m.s-1,
- umelá drenážna vrstva - geokompozit, ktorá musí spĺňať požiadavky v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.,
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
- vegetačný kryt - zatrávnenie.
16. Nakladanie s vodami
Pitná voda pre potreby prevádzky je zabezpečovaná dovozom a úžitková voda je
odoberaná z monitorovacieho vrtu SME - 1. Na povoľovanej prevádzke odpadové
vody nevznikajú.
17. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami
Ako sklad olejov a pohonných hmôt slúži oceľová bunka, v ktorej je umiestnená záchytná
oceľová vanička, v ktorej sú uložené plastové bandasky s olejom a pohonnými hmotami
a použité obaly a iné. Celkové množstvo olejov a pohonných hmôt v sklade nepresiahne
množstvo 200 l.
3) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, v bode
„1. Všeobecné podmienky“:
- nahrádzajú sa podmienky č. 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15 týmto znením:
1.12 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov
vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na
uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov
po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie
dôsledkov havárie hroziacej alebo vzniknutej po uzavretí skládky odpadov.
1.13 Prostriedky ÚFR sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch prevádzkovateľa
skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky
ÚFR povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, ktoré sú
viazané v prospech ministerstva v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktoré
bude prostriedky ÚFR každoročne odvádzať, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia
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odvedených prostriedkov ÚFR na účel uvedený v podmienke č. A.1.10 časť II.
integrovaného povolenia.
1.14 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov ÚFR
do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
1.15 Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5
zákona č. 39/2015 Z. z. o IPKZ na činnosť, na ktorý bol tento súhlas vydaný.
Prostriedky ÚFR možno čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým IŽP
Košice vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov.
-

za podmienku č. 1.15 dopĺňa sa nová podmienka č. 1.15 a) v tomto znení:

1.15 a) ÚFR ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo
jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 5 zákona č. 39/2015 Z. z. o IPKZ musí dosiahnuť výšku celkových
nákladov na uzavretie rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov a zabezpečenie
starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
- za podmienku č. 1.14 dopĺňa sa nová podmienka č. 1.14 a) v tomto znení:
1.14 a) Prevádzkovateľ skládky odpadov nesmie disponovať s prostriedkami ÚFR, ktoré ním
boli odvedené na tvorbu ÚFR a pripísané na osobitný účet. Uvedené sa nevzťahuje
na disponovanie s úrokmi ako výnosmi z prostriedkov ÚFR.
- ruší sa podmienka č. 1.16,
- za podmienku č. 1.18 dopĺňajú sa nové podmienky č. 1.18 a), 1.18 b) v tomto znení:
1.18 a) Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ
skládky odpadov povinný prostriedky ÚFR previesť v plnej výške na účet ÚFR
nového prevádzkovateľa skládky odpadov do 45 dní odo dňa, keď ku zmene
prevádzkovateľa odpadov došlo.
1.18 b) Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby do užívania požiadať IŽP Košice
o zmenu integrovaného povolenia za účelom schválenia aktualizovaného
prevádzkového poriadku skládky odpadov po vykonaných zmenách podľa § 3 ods. 3
písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
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4) 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. 372/2015 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. 372/2015 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.
-

nahrádza sa podmienka č. 1.22 týmto znením:

1.22 Prevádzkovateľ nesmie vykonávať skládkovanie:
1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce,
vysoko horľavé alebo horľavé,
3. odpadov zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové
číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, spracovanie takéhoto odpadu a následná zmena jeho katalógového čísla
nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania,
4. odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál
pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším
priemerom ako 1 400 mm,
5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie
podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky
rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po
dotriedení.
-

dopĺňajú sa nové podmienky č.1.22 a), 1.22 b), 1.22 c) v tomto znení:
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1.22 a) Odpad možno skládkovať iba po úprave okrem odpadu, ktorého úprava nie je
technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani
nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia.
1.22 b) Prevádzkovateľ má zakázané riediť a zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné
hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
1.22 c) Odpady, ktoré má prevádzkovateľ povolené zneškodňovať podľa prílohy č. 1
integrovaného povolenia a sú uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške MŽP SR
č. 372/2015 Z. z., nesmie prevádzkovateľ uložiť na skládku ak nebola zabezpečená
ich stabilizácia.

5) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, v bode
„Technicko-prevádzkové podmienky“
-

nahrádzajú sa podmienky č. 1.26, 1.27 a 1.28 týmto 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 03.05.2016, vypracovaným v zmysle všeobecne
záväzného právneho predpisu
odpadového hospodárstva a schváleným
rozhodnutím IŽP Košice č. 318-28900/2016/Mer,Mil/571310107/Z1-SP zo dňa
21.09.2016,
- Technologickým reglementom skládky odpadov: Skládka odpadov na odpad, ktorý
nie je nebezpečný, Svinia,
- so schválenou projektovou dokumentáciou.

1.27

Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej
kapacity, t. j. 56 990 m³ uložených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových
parametrov uvedených v bode A.1.28 časť II. integrovaného povolenia.

1.28

Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky
odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov
uvedených v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:
Tabuľka č. 4

Technicko-prevádzkový parameter
skládky odpadov (TPP)

Povolená hodnota

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

strana 17 k rozhodnutiu č. 318-28900/2016/Mer,Mil/571310107/Z1-SP

množstvo materiálov na prekrytie
odpadov

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

dopĺňa sa nová podmienka č.1.28 a) v tomto znení:

-

1.28 a) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je platný do
30.09.2021. 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.
6) V časti II. integrovaného povolenia sa znenie bodu D. Opatrenia na minimalizáciu,
zhodnotenie a zneškodnenie odpadov nahrádza týmto znením:
1. Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať nebezpečné odpady len v súlade so
súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu odpadového hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať
s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi dodržiavať opatrenia
pre prípad havárie uvedené v Havarijnom pláne.
7) V časti II. integrovaného povolenia v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému nahrádza sa:
3.1

znenie bodu „3. Kontrola podzemných vôd“ týmto znením:
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
úroveň hladiny

Frekvencia

1x za 3 mesiace
(4x za rok)

Podmienk
y merania

1) 2)

Metóda
analýzy/Technika
určené akreditovaným
laboratóriom

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 4 monitorovacích vrtoch SME – 1, MS – 2, V – 3, V – 4 a
V – 5.
4 x za 3 mesiace
(4x za rok)

-
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3.2 Ak sledované ukazovatele z vyhodnotenia monitoringu podľa bodu I.9.5, časť II. tohto
rozhodnutia budú dlhodobo vykazovať nulovú hodnotu, budú nemerateľné alebo budú
zaznamenané s výrazným poklesom pod povolené hodnoty, prevádzkovateľ môže
požiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých monitorovaní.
- znenie bodu „4. Kontrola priesakovej kvapaliny“ týmto znením:
Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované v nádrži priesakovej
kvapaliny o objeme 150 m3 tak, ako je to uvedené v tabuľke č. 6:
Tabuľka č. 6
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

4)

Metóda
analýzy/Technika
určené
akreditovaným
laboratóriom

vykonávané vizuálne
prevádzkovateľom
úroveň hladiny
1x týždenne
s vykonaním zápisu
do prevádzkového
denníka
4) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom, vzorky budú odoberané
v mieste prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.

8)

V časti II. integrovaného povolenia, v bode I. Požiadavky na spôsob a metódy
monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do
informačného systému, 9. Podávanie správ

- nahrádzajú sa podmienky č. 9.1, 9.3, 9.6 týmto znením:
9.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania
v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) 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 za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho
kalendárneho roka.
9.3 Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov (v zmysle všeobecne
záväzných platných právnych predpisov) za obdobie kalendárneho roka a zaslať na IŽP
Košice a na príslušný okresný úrad do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
9.6 Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať na IŽP Košice ním podpísaný výpis
z osobitného účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom
sústreďuje finančné prostriedky viazané ako ÚFR, ktorý dokladuje pohyby na tomto účte
za predchádzajúci kalendárny rok do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
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dopĺňajú sa nové podmienky č. 9.8 a 9.9 v tomto znení:

-

9.8 Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na svojej webovej stránke právoplatné integrované
povolenie.
9.9 Prevádzkovateľ je povinný podať Ohlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním
v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva do 28.
februára nasledujúceho kalendárneho roka na IŽP Košice a príslušnému okresnému
úradu.
9) V časti II. integrovaného povolenia v bode „K. Opatrenia pre prípad skončenia
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho
uvedenie do uspokojivého stavu“
-

nahrádza sa podmienka č. 2 týmto znením:

2.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky odpadov túto
uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie
na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov
vypracovanej 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. 20-DSP-2015/D1 z 05/2016 :
a) v prvej etape zabezpečiť úpravu telesa skládky odpadov do stanoveného tvaru,
b) v druhej na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa je povinný zabezpečiť
uloženie jednotlivých vrstiev uzavretia a rekultivácie v nasledujúcom zložení:
- odplyňovacia vrstva – geokompozit,
- minerálne tesnenie hr. 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie
kf max. ≤ 1,0.10-9 m.s-1,
- umelá drenážna vrstva - geokompozit, ktorá musí spĺňať požiadavky v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.,
- rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm,
- vegetačný kryt - zatrávnenie.

-

dopĺňa sa nová podmienka č. 4 v tomto znení:

4. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa
naplnenia kapacity skládky odpadov požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky
odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod
5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
10) V celom integrovanom povolení sa mení:
- pojem škodlivá a obzvlášť škodlivá látka na pojem znečisťujúca látka v príslušných
tvaroch,
- pojem príslušný obvodný úrad životného prostredia na pojem príslušný okresný úrad.
11)

V integrovanom povolení sa príloha č. 1 sa nahrádza týmto znením:
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Zoznam druhov odpadov, na ktorých zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený
Číslo
Kategória
druhu odpadu Názov druhu odpadu
odpadu
01 01 01
odpad z ťažby rudných nerastov
O
01 01 02
odpad z ťažby nerudných nerastov
O
01 03 06
hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05
O
01 03 08
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07
O
01 04 08
odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07
O
01 04 09
odpadový piesok a íly
O
01 04 10
prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07
O
odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené
01 04 11
v 01 04 07
O
hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako
01 04 12
uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11
O
01 04 13
odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07
O
01 05 04
vrtné kaly a odpady z vodných vrtov
O
vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené
01 05 07
v 01 05 05 a 01 05 06
O
vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako
01 05 08
uvedené v 01 05 05 a 01 05 06
O
02 01 01
kaly z prania a čistenia
O
02 01 03
odpadové rastlinné pletivá
O
02 01 04
odpadové plasty okrem obalov
O
02 01 07
odpady z lesného hospodárstva
O
02 01 09
agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
O
02 02 01
kaly z prania a čistenia
O
02 02 03
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie,
O
02 02 04
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 03 01
kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
O
02 03 02
odpady z konzervačných činidiel
O
02 03 03
odpady z extrakcie rozpúšťadlami
O
02 03 04
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 03 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 04 01
zemina z čistenia a prania repy
O
02 04 02
uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
O
02 04 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 05 01
látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 05 02
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 06 01
materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
O
02 06 02
odpady z konzervačných činidiel
O
02 06 03
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
02 07 01
odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
O
02 07 02
odpad z destilácie liehovín
O
02 07 03
odpad z chemického spracovania
O
02 07 04
materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
O
02 07 05
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
O
03 01 01
odpadová kôra a korok
O
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/
03 01 05
drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
O
03 03 01
odpadová kôra a drevo
O
03 03 02
usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu
O
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03 03 07
03 03 08
03 03 09
03 03 10
03 03 11
04 01 01
04 01 07
04 01 09
04 02 09
04 02 10
04 02 15
04 02 17
04 02 20
04 02 21
04 02 22
05 01 10
05 01 13
05 01 14
05 01 16
05 01 17
05 06 04
05 07 02
06 03 16
06 05 03
06 06 03
06 09 02
06 09 04
06 11 01
06 13 03
07 01 12
07 02 12
07 02 13
07 02 15
07 02 17
07 03 12
07 04 12
07 05 12
07 05 14
07 06 12

mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera
a lepenky
odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
odpad z vápennej usadeniny
výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej
separácie
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 03 03 10
odpadová glejovka a štiepenka
kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
vzniku neobsahujúce chróm
odpady z vypracúvania a apretácie
odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil,
elastomér, plastomér)
organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky
odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 04 02 19
odpady z nespracovaných textilných vlákien
odpady zo spracovaných textilných vlákien
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 05 01 09
kaly z napájacej vody pre kotly
odpady z chladiacich kolón
odpady s obsahom síry z odsírovania ropy
bitúmen
odpad z chladiacich kolón
odpady obsahujúce síru
oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 06 05 02
odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02
troska obsahujúca fosfor
odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03
odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika
priemyselné sadze
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 01 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 02 11
odpadový plast
odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 03 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 04 11
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 05 11
tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 06 11
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07 07 12
08 01 12
08 01 14
08 01 18
08 02 01
08 03 13
08 03 15
08 03 18
08 04 10
08 04 12
09 01 07
09 01 08
09 01 10
09 01 12
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 05
10 01 07
10 01 15
10 01 17
10 01 19
10 01 21
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 02 01
10 02 02
10 02 08
10 02 10
10 02 12
10 02 14
10 02 15
10 03 02
10 03 05
10 03 16
10 03 18

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 07 07 11
odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08
01 17
odpadové náterové prášky
odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04
09
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04
11
fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny
striebra
fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo
zlúčeniny striebra
fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09
01 11
popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov
uvedeného v 10 01 04
popolček z uhlia
popolček z rašeliny a neošetreného dreva
tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze
vápnika vo forme kalu
popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné
ako uvedené v 10 01 14
popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01
16
odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07
a 10 01 18
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 10 01 20
piesky z fluidnej vrstvy
odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne
odpady z úpravy chladiacej vody
odpad zo spracovania trosky
nespracovaná troska
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
okuje z valcovania
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10
02 13
iné kaly a filtračné koláče
anódový šrot
odpadový oxid hlinitý
peny iné ako uvedené v 10 03 15
odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10
03 17
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10 03 20
10 03 22
10 03 24
10 03 26
10 03 28
10 03 30
10 04 10
10 05 01
10 05 04
10 05 09
10 05 11
10 06 01
10 06 02
10 06 04
10 06 10
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 08
10 08 04
10 08 09
10 08 11
10 08 13
10 08 14
10 08 16
10 08 18
10 08 20
10 09 03
10 09 06
10 09 08
10 09 10
10 09 12
10 09 14
10 09 16
10 10 03
10 10 06
10 10 08
10 10 10
10 10 12
10 10 14

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19
iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových
mlynov iné ako uvedené v 10 03 21
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03
25
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27
odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako
uvedené v 10 03 29
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09
trosky z prvého a druhého tavenia
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08
stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10
trosky z prvého a druhého tavenia
stery a peny z prvého a druhého tavenia
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09
trosky z prvého a druhého tavenia
stery a peny z prvého a druhého tavenia
tuhé odpady z čistenia plynov
iné tuhé znečisťujúce látky a prach
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07
tuhé znečisťujúce látky a prach
iné trosky
stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10
odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10
08 12
anódový šrot
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako
uvedené v 10 08 17
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19
pecná troska
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako
uvedené v 10 09 05
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 09 07
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09
iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11
odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13
odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10
09 15
pecná troska
odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako
uvedené v 10 10 05
odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené
v 10 10 07
prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09
iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11
odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13
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10 10 16
10 11 03
10 11 05
10 11 10
10 11 12
10 11 14
10 11 16
10 11 18
10 11 20
10 12 01
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 10
10 12 12
10 12 13
10 13 01
10 13 04
10 13 06
10 13 07
10 13 10
10 13 11
10 13 13
10 13 14
11 01 10
11 01 14
11 02 03
11 02 06
11 05 01
11 05 02
12 01 05
12 01 13
12 01 15
12 01 17
12 01 21
15 01 06
15 02 03
16 01 12
16 01 19
16 01 20
16 01 22

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10
10 15
odpadové vláknité materiály na báze skla
tuhé znečisťujúce látky a prach
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný
ako uvedený v 10 11 09
odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13
tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10
11 15
kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako
uvedené v 10 11 17
tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho
vzniku iné ako uvedené v 10 11 19
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
tuhé znečisťujúce látky a prach
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
vyradené formy
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky
a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní
tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09
odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11
kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním
odpady z pálenia a hasenia vápna
tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a
10 13 13
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov
odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09
odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako
uvedené v 10 13 09 a 10 13 10
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12
odpadový betón a betónový kal
kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09
odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13
odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy
odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11
02 05
tvrdý zinok
zinkový popol
hobliny a triesky z plastov
odpady zo zvárania
kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14
odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v
12 01 20
zmiešané obaly
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné
odevy iné ako uvedené v 15 02 02
brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
plasty
sklo
časti inak nešpecifikované
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16 03 04
16 03 06
16 05 09
16 08 01
16 08 03
16 08 04
16 11 02
16 11 04
16 11 06
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 06 04
17 08 02
17 09 04

18 01 04
18 02 06
19 01 02
19 01 12
19 01 14
19 01 16
19 01 18
19 01 19
19 02 03
19 02 06
19 03 05
19 03 07
19 04 01
19 05 01

anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07
alebo 16 05 08
použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium,
paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07
použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo
zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16
08 07
výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka
z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických
procesov iné ako uvedené v 16 11 03
výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických
procesov iné ako uvedené v 16 11 05
Betón
Tehly
škridly a obkladový materiál a keramika
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
drevo
sklo
plasty
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
káble iné ako uvedené v 17 04 10
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,
napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná
bielizeň, jednorazové odevy a plienky
chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
železné materiály odstránené z popola
popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11
popolček iný ako uvedený v 19 01 13
kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15
odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17
piesky z fluidnej vrstvy
predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov
neoznačených ako nebezpečné
kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19
02 05
stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04
solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06
vitrifikovaný odpad
nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných
odpadov
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19 05 02
19 05 03
19 06 04
19 06 06
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 12
19 08 14
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 09 06
19 10 04
19 10 06
19 12 01
19 12 04
19 12 05
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
19 12 12
19 13 02
19 13 04
19 13 06
20 01 28
20 01 30
20 02 02
20 02 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 08

nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
kompost nevyhovujúcej kvality
zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho
a rastlinného odpadu
zhrabky z hrablíc
odpad z lapačov piesku
kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné
ako uvedené v 19 08 11
kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako
uvedené v 19 08 13
tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
kaly z čírenia vody
kaly z dekarbonizácie
použité aktívne uhlie
nasýtené alebo použité iontomeničové živice
roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov
úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03
iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05
papier a lepenka
plasty a guma
sklo
drevo iné ako uvedené v 19 12 06
textílie
minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
horľavý odpad (palivo z odpadov)
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01
kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03
kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20
01 27
detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
zemina a kamenivo
iné biologicky nerozložiteľné odpady
zmesový komunálny odpad
odpad z trhovísk
odpad z čistenia ulíc
kal zo septikov
odpad z čistenia kanalizácie
objemný odpad
drobný stavebný odpad
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Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 2) časť II. integrovaného povolenia
(podmienky č. 9 a 15), v bode 5) časť II. integrovaného povolenia (podmienka č. 1.27)
a bode 9) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „SVINIA SKLÁDKA
ODPADOV“ podľa ustanovení stavebného zákona.
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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.
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm.
a) bod 1, písm. h) bod 1 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 v spojení
s § 85 ods. 2 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie
na uskutočnenie stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v spojení s konaním o zmene
v užívaní časti stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba
novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“
a zmena stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej
skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej
dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka ENVI – GEOS Nitra s.r.o.,
Korytovská 20, 951 41 Lužianky, IČO: 31 434 347, doručenej na IŽP Košice dňa 08.01.2016.
Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne
konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil,
že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 318-5740/2016/
Bac,Mer/571310107/PK-Z1 zo dňa 01.03.2016. Žiadateľ doplnil predloženú žiadosť v súlade
s predmetným rozhodnutím dňa 21.06.2016.
Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa stavebníka:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien malého zdroja
znečisťovania
ovzdušia uskutočnením stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ z hľadiska
ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
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- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SVINIA
SKLÁDKA ODPADOV“ a zmenu stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého
komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný –
rozšírenie novej skládky v obci
Svinia“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SVINIA SKLÁDKA
ODPADOV“ v spojení s konaním o zmene v užívaní časti stavby „Rekultivácia starej
skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie
je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ a povolenie zmeny stavby
„Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky
na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred
jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
predložil nasledovné doklady:
a) čiastočné výpisu z listov vlastníctva č. 1148 a 751 zo dňa 03.05.2016 a výpis z listu
vlastníctva č. 1293 zo dňa 03.05.2016, b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 25.11.2015,
b) Výpis údajov z registra pozemkových spoločenstiev č. OU-PO-PLO-2016/030816-2/Fi
zo dňa 27. 06.2016,
c) Zmluvu o nájme nehnuteľností na pozemok KNE 458, kat. úz. Svinia,
d) Nájomnú zmluvu č. 44 163 06 zo dňa 01.08.06 a dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
č. 4 4163 06 zo dňa 16.10.2006,
e) kópiu katastrálnej mapy zo dňa 17.05.2016,
f) kópiu z mapy určeného operátu zo dňa 17.05.2016,
g) grafickú identifikáciu k. ú. Svinia č. zákazky 2145/2016 zo dňa 04.05.2016,
e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom,
f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
Obec Svinia, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v stanovisku zo dňa 18.02.2016
uviedla, že určenie novej kapacity skládky nie nebezpečných odpadov Svinia, ako
aj rekultivácia predmetnej skládky si nevyžaduje územné rozhodnutie.
Obec Svinia, ako orgán územného plánovania záväzným stanoviskom č. 233/2016
zo dňa 05.09.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydala súhlas k vydaniu
stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“, ktorej
súčasťou je aj zmena stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho
odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej
skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením.
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Stavba „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ je umiestnená parcelné číslo KNC (KNE)
486/1 (458), 486/2, 486/7, 484/3, 487/4 a 595/7, v katastrálnom území Svinia. Pozemky
parcelné číslo KNC 484/3, 487/4 a 595/7, kat, úz. Svinia sú podľa čiastočného výpisu z listu
vlastníctva č. 751 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 03.05.
2016 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu,
Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345. Pozemky parcelné číslo KNC 486/2
a 486/7, kat. úz. Svinia sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1293 vydaného Okresným
úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 03.05. 2016 vo vlastníctve stavebníka. Pozemok
parcelné číslo KNE 458 je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1148 vydaného
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 03.05. 2016, zaradený medzi spoločné
nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z. z., s ktorými je podľa výpisu údajov z registra
pozemkových spoločenstiev oprávnená nakladať spoločnosť – Lesné a pozemkové
spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32 Svinia, IČO: 42 345 332. K pozemkom KNC
parc. č. 484/3, 487/4 a 595/7 a k pozemku KNE parc. č. 458, kat. úz. Svinia stavebník
v súlade s § 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal iné právo podľa nájomnej zmluvy
č. 44 163 06 zo dňa 01.08.2006 uzavretej medzi Slovenským pozemkovým fondom
a stavebníkom a podľa zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzavretej medzi Lesným
a pozemkovým spoločenstvom Svinia a stavebníkom.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán na úseku posudzovania
vplyvov na životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní č. OU-PO-OSZP32015/036091-08/ZM zo dňa 18.09.2015, ktorým určil, že zmena navrhovanej činnosti
„Skládka nie nebezpečného odpadu Svinia“ sa nebude posudzovať.
IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec
a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 318-23139/57/2016/Mer,Mil/Z1-SP zo dňa
21.07.2016.
IŽP Košice v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania t. j. osoby, ktoré majú
vlastnícke alebo iné právo k pozemkom parc. č. KNC (KNE) 484/1 (456, 310, 330/1, 329/1),
595/1 (309, 308 a 293), 595/1 (308 a 309), 486/1 (289, 290), 595/6 (456), 487/1 (356, 355,
354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345) a 595/5, ktorých práva k nim môžu byť
dotknuté uskutočnením stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ a zmenou stavby
„Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad,
ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením,
o začatí konania doručením formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej
tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli obce Svinia, prípadne aj iným spôsobom v mieste
obvyklým. Dňom doručenia upovedomenia o začatí konania bol 15. deň vyvesenia
predmetného upovedomenia o začatí konania. Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené
na úradnej tabuli IŽP Košice v lehote od 26.07.2016 do 15.08.2016 a na úradnej tabuli obce
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Svinia v lehote od 27.07.2016 do 11.08.2016. IŽP Košice neboli v určenej lehote t. j. do
09.09.2016 ani do dňa vydania tohto rozhodnutia doručené žiadne pripomienky a námety zo
strany vyššie uvedených účastníkov konania.
Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena
v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v spojení s konaním o zmene
v užívaní časti stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba
novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“
a zmena stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej
skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“
pred jej dokončením, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané
a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:
- Obec Svinia, stanoviská zo dňa 18.02.2016,
- SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. DPPRke/2038/Uh zo dňa 25.04.2016,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611610497 zo dňa 20.04.2016,
- VSD, a.s., vyjadrenie č. 05/04/PO/VB/2016 zo dňa 20.04.2016,
- VVS, a.s., vyjadrenie č. 29650/2016/O zo dňa 12.04.2016,
- Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, rozhodnutie o umiestnení stavby
č. ŽP ÚP 1280/2000-Lr zo dňa 06.07.2000,
- Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, stavebné povolenie č. ŽP SP
3607/2000 – Čj/266 zo dňa 04.12.2000,
- Krajský stavebný úrad v Prešove, kolaudačné rozhodnutie č. 2004/00710-007/SP-Vb zo dňa
04.10.2004,
- Obec Svinia, stavebné povolenie, č. H 395/2006 – Čj/221 zo dňa 18.09.2006,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2015/
036091-08/Zm zo dňa 18.09.2015,
- Obec Svinia, orgán územného plánovania, záväzné stanovisko č. 233/2016 zo dňa
05.09.2016,
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Prešov, stanovisko č. SPFZ/2016/038517
zo dňa 11.04.2016,
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č. KPUPO-2016/9729-2/27328/Sen
zo dňa 15.04.2016,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby
č. 02388/4/2016 zo dňa 14.04.2016,
- Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, záväzné stanoviská č. OU-PO-PLO
2016/021591-002/ZJ zo dňa 30.05.2016 a č. OU-PO-PLO 2016/039387-002/ZJ zo dňa
07.09.2016,
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- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vyjadrenie č. ORHZ-PO1606-001/2016 zo dňa 26.04.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, č. 2016/02664-02/B.13
zo dňa 04.08.2016,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP32016/035073-02 zo dňa 11.08.2016,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na ŽP,
oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné
stanovisko č. OU-PO-OSZP3-2016/035071-02 zo dňa 15.08.2016,
- Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. SPFZ/2016/079975 zo dňa 12.08.2016.
K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie
o povolení stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v spojení s konaním o zmene
v užívaní časti stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba
novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“
a zmena stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej
skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“
pred jej dokončením, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:
1. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor v záväzných stanoviskách č. č. OU-POPLO 2016/021591-002/ZJ zo dňa 30.05.2016 a č. OU-PO-PLO 2016/039387-002/ZJ
zo dňa 07.09.2016 uviedol, že súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok pre stavbu „Rekultivácia
skládky odpadov Svinia, navýšenie kapacity skládky „ na parcele č. C KN 486/1, 484/3
a 487/4 kat. úz. Svinia v období od 01.07.2016 d 30.04.2017 a od 01.05.2017
do 30.04.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
a) majiteľ a užívateľ skládky je povinný ohlásiť Okresnému úradu Prešov, Pozemkovému
a lesnému odboru začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej
pôdy vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a dodržať dobu
realizácie prác jeden rok,
b) majiteľ a užívateľ skládky je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo
k poškodeniu
a zhoršeniu
prirodzených
vlastností
predmetnej
a priľahlej
poľnohospodárskej pôdy,
c) majiteľ a užívateľ skládky je povinný po ukončení požadovaného zámeru
poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu podľa predloženého projektu
návrhu na vrátenie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nedošlo k poškodeniu vrchnej
orničnej vrstvy,
d) majiteľ a užívateľ skládky je povinný skrývku vykonať tak, že vrchnú orničnú
a podornočnú vrstvu pôdy 30 cm po skončení prác spätne využije na zahumusovanie.
IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 20 až č. 22 časť
I. tohto rozhodnutia.
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2. Krajský pamiatkový úrad Prešov v záväznom stanovisku č. KPUPO-2016/9729-2/27328/
Sen zo dňa 15.04.2016 uviedol, že stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona
č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému
úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
IŽP Košice pripomienku
I. tohto rozhodnutia.

dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23 časť

3. Technická inšpekcia, a.s. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby
č. 02388/4/2016 zo dňa 14.04.2016 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení
a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby
a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:
a) v drenážnej šachte vzdialenosť 1. stupačky od nástupnej úrovne nie je dostatočná rozpor s čl. 37 STN 74 3282 (môže byť max. 400 mm od nástupnej úrovne),
b) projektová dokumentácia neobsahuje časť elektrické zariadenia, ktoré je potrebné
posúdiť,
c) pri vykonávaní stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky
č. 147/2013 Z. z.
IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť
I. tohto rozhodnutia.
Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného
povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „SVINIA
SKLÁDKA ODPADOV“ v spojení s konaním o zmene v užívaní časti stavby „Rekultivácia
starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je
nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ a zmena stavby „Rekultivácia starej
skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je
nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením žiadne
pripomienky a námety.
Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4
zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien malého zdroja
znečisťovania
ovzdušia uskutočnením stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ z hľadiska
ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
c) v oblasti odpadov:
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- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa
§ 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie aktualizovaného prevádzkového poriadku zariadenia
na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,
d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „SVINIA
SKLÁDKA ODPADOV“ a zmenu stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého
komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný –
rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
e) stavebné o povolení stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v spojení
s konaním o zmene v užívaní časti stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého
komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný –
rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ a povolení zmeny stavby „Rekultivácia starej
skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je
nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením podľa
§ 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
IŽP Košice vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a zmenil podmienky integrovaného
povolenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok a súčasne zmenil prílohu č. 1 integrovaného
povolenia nasledovne:
- do prílohy č. 1 doplnil odpad katalógové číslo: 20 03 08 – drobný stavebný odpad, kat. O
- a z prílohy č. 1 vypustil nasledovné druhy odpadov, kategórie O- ostatný:
15 01 03 - obaly z dreva
15 01 05 - kompozitné obaly
16 02 14 - vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 - časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
18 01 01 - ostré predmety okrem 18 01 03
18 01 09 - liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
18 02 01 - ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z
hľadiska prevencie nákazy
18 02 08 - liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
19 12 02 - železné kovy
19 12 03 - neželezné kovy
20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 - jedlé oleje a tuky
20 01 32 - liečivá iné ako uvedené v 20 01 31,
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avšak neudelil súhlas na zneškodňovanie odpadov katalógové č. 12 01 01 – piliny a triesky
zo železných kovov, kategória O – ostatný, 12 01 02 – prach a zlomky zo železných kovov,
kat. O, 12 01 03 – piliny a triesky z neželezných kovov, kat. O a 12 01 04 – prach a zlomky
z neželezných kovov, kat. O, ktoré je potrebné v zmysle § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prednostne recyklovať, príp.
zhodnocovať.
IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov
a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,
že uskutočnenie stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ v rozsahu stavebných objektov
SO 07 SO 08 a SO 09 nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným
zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy
spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovaným stavebným
inžinierom.
IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení
dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia
prevádzky zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
právo k pozemkom parc. č. KNC (KNE) 484/1 (456, 310, 330/1, 329/1), 595/1 (309, 308
a 293), 595/1 (308 a 309), 486/1 (289, 290), 595/6 (456), 487/1 (356, 355, 354, 353, 352, 351,
350, 349, 348, 347, 346, 345) a 595/5, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté
uskutočnením stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“, ktorej súčasťou je zmena stavby
„Rekultivácia starej skládky tuhého komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad,
ktorý nie je nebezpečný – rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením,
v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a § 69 ods. 2 stavebného
zákona doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli
IŽP Košice a obce Svinia, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým
spôsobom. Deň doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je
15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:
a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo
dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta
nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona
do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.
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, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
4. Ing. František Durkáč, Lesné a pozemkové spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32
Svinia
5. JUDr. Július Rosina, Exekútorský úrad Topoľčany, Stummerova 1553, 95 501 Topoľčany
6. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5
7. Ostatní účastníci stavebného konania – verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1. Obec Svinia, stavebný úrad a orgán územného plánovania, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
2. Obec Svinia, orgán ochrany ovzdušia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOH, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOPaK, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
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5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
7. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
8. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
9. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, Mostná 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove,
Požiarnická 1,
080 01 Prešov

Príloha č. 1
Zoznam ostatných účastníkov stavebného konania:
1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11
2. Lesné a pozemkové spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32 Svinia
3. JUDr. Július Rosina, Exekútorský úrad Topoľčany, Stummerova 1553, 95 501 Topoľčany
4. Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5
5. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom parc. č. KNC (KNE) 484/1
(456, 310, 330/1, 329/1), 595/1 (309, 308 a 293), 595/1 (308 a 309), 486/1 (289, 290),
595/6 (456), 487/1 (356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345)
a 595/5, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „SVINIA
SKLÁDKA ODPADOV“ a zmenou stavby „Rekultivácia starej skládky tuhého
komunálneho odpadu a výstavba novej skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný –
rozšírenie novej skládky v obci Svinia“ pred jej dokončením

