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R O Z H O D N U T I E  
 

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. b) 

bod 1, riadok 1.3, písm. c) bod 1 a 5 a  § 3 ods. 4  zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, § 20  zákona 

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 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 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní“) 

 

mení a dopĺňa 

i n t e g r o v a n é  p o v o l e n i e  

 

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 a č. 6569-31887/2017/Mer,Mil/571310107/Z3-SP zo dňa 23.10.2017 (ďalej len 

,,integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť 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 od. 3 a § 3 ods. 4 zákona                            

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

-  súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

- povolenie na vypúšťanie vôd z  povrchového odtoku do povrchových vôd alebo                                  

do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z.                         

o IPKZ, 

c) v oblasti odpadov: 

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. a 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 uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné 

monitorovanie podľa  § 3  ods. 3  pís. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti stavebného zákona:  

- stavebné konanie o povolení stavby „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. 

 

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:    

 

I. Povoľuje uskutočnenie stavby 

 

„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,  

 

umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo KNC 484/3, 484/4, 484/5, 486/2, 487/4, 595/6                         

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 
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Pozemky parcelné číslo KNC 484/3, 484/4, 487/4 a 595/7, kat, úz. Svinia sú podľa 

čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 751 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym 

odborom dňa 26.07.2018 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského 

pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345. Pozemok parcelné 

číslo KNC  486/2 kat. úz. Svinia je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1293 vydaného Okresným 

úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa  26.07.2018 vo vlastníctve stavebníka. Pozemky 

parcelné číslo KNC 484/5 a 595/6 sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1148 

vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 26.07.2018, 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.                       

číslo KNC 484/3, 484/4, 487/4 a 595/7, 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                   

a dodatku č. 1 zo dňa 16.10.2006 uzavretej medzi Slovenským pozemkovým fondom 

a stavebníkom. K pozemkom parc. číslo KNC 484/5 a 595/6, kat. úz. Svinia stavebník v súlade        

s § 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal iné právo podľa zmluvy o dlhodobom nájme 

nehnuteľnosti zo dňa 27.10.2017 a dodatku č. 1 zo dňa 14.12.2017, uzavretej medzi Lesným 

a pozemkovým spoločenstvom Svinia a stavebníkom. 

 

Obec Svinia, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala dňa 20.04.2018               

pod č. SÚ/4638/100735/2018-Čj územné rozhodnutie o umiestnení stavby „SVINIA - skládka 

odpadov, II. etapa“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2018 a záväzným  stanoviskom 

zo dňa 03.07.2018, podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný“, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „SVINIA - skládka odpadov, 

II. etapa“. 

 

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-OSZP3-

2017/003363-18/ZM zo dňa 28.04.2017, ktorým určil, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka 

nie nebezpečného odpadu Svinia“ sa nebude posudzovať. 

 

Stavba ,,SVINIA - skládka odpadov, II. etapa“ sa podľa predloženej a overenej 

projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto 

rozhodnutím povoľuje: 

 

Stavebné objekty: 

SO – 01 Príprava územia 

SO – 02 Skládkovacie plochy 

SO – 03 Drenážny systém 

SO – 04 Odplynenie 

SO – 05 Oplotenie 

SO – 09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky  
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Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby je rozšírenie jestvujúcej prevádzky „Skládka 

odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vybudovaním II. etapy skládky s kapacitou 

29 900 m3 a vykonaním rekultivácie telesa skládky odpadov po ukončení skládkovania              

pre I. aj II. etapu skládky.  

 

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 zemné práce realizovať v súlade s § 48 stavebného zákona a v súlade 

s § 22 a § 23 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a v súlade s podmienkami inžiniersko-

geologického prieskumu. 

 

5.  Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, 

aby stavenisko: 

    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, 
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    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.     

 

6.    Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej spevnenej komunikácie. 

 

7. 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.  

 

8.    Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní 

odo dňa jej začatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

9.   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.   

 

10. 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.  

 

11.  Počas uskutočňovania stavby je stavebník  povinný rešpektovať príslušné STN a dbať                    

na  to, aby  nespôsobil  škodu na cudzích nehnuteľnostiach  a  majetku. Prípadné škody 

spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiťv súlade s ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

 

 12.  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. 
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13. 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. 

 

14. 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, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona a vyhlášku č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení 

kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 3 stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie 

skládky odpadov. 

 

15.  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. 

 

16. 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.   

 

17.  Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie 

zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.  

 

18.  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. 

 

19.  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.   

 

20.  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. 
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21.  Stavebník je povinný stavebné objekty SO – 01 Príprava územia, SO – 02 Skládkovacie 

plochy, SO – 03 Drenážny systém, SO – 04 Odplynenie a SO – 05 Oplotenie dokončiť           

do 30.06.2019.  

 

22. Stavebník je povinný podľa rozhodnutia Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného 

odboru č. OU-PO-PLO-2018/041002-2/ŠB zo dňa 01.10.2018pri uskutočňovaní stavby 

dodržať podmienky uvedené v predmetných záväzných stanoviskách a to hlavne: 

       a) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných 

natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky 

humusového horizontu, schváleného v bode II. predmetného rozhodnutia a nenarušovať 

ucelenosť okolitých honov, 

       b) zabezpečiť, základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú predmetným 

rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín, 

  c) vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa 

geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie, 

  d) dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom 

použití vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. Zákona o ochrane pôdy. 

 

23. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu                        

č. KPUPO-2018/20418-02/84057/Ul zo dňa 19.10.2018 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.   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, II. etapa“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona                      

na základe  písomného návrhu  stavebníka. 

 

25.  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.  

 

26. 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, 
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      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. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia 

o zhode vydané výrobcami alebo 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. 

 

27. 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 a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 

zákona č. 79/2015 Z. z.  

 

28.  So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „SVINIA - skládka odpadov,                               

II. etapa“ 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. 

 

29. V rozhodnutí IŽP  Košice  č. 6569-31887/2017/Mer,Mil/571310107/Z3-SP zo dňa 

23.10.2017, v časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby, 

sa ruší podmienka č. 30, týkajúca sa termínu dokončenia stavebného objektu SO 09 – 

Rekultivácia skládky a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

     30. Stavebník je povinný stavebný objekt  SO 09 – Rekultivácia skládky dokončiť      

v termíne do 31.08.2027. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:  

 

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky 

k uskutočneniu stavby „SVINIA - skládka odpadov, II. etapa“. 
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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 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  IŽP Košice 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. 

 

  2)  V časti  II. integrovaného  povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických zariadení 

na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa znenie bodu 5. nahrádza týmto 

znením: 

 

5. Existujúci areál skládky odpadov 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. 

Rozšírenie existujúceho areálu o II. etapu skládky odpadov ( 4 129,7 m2 ) bude realizované 

juhozápadne od prevádzkovaných skladovacích plôch I. etapy skládky odpadov. 

Novovybudovaná II. etapa skládky odpadov bude priamo nadväzovať na prevádzkovanú                   

I. etapu skládky odpadov, pričom realizáciou predmetnej stavby dôjde k navýšeniu kapacity 

skládky odpadov o 29 000 m3. V úseku za mostovou váhou sa nachádzajú zo strany 

existujúcej I. etapy skládky odpadov - zvodidlá, ktoré bude potrebné v mieste výstavby novej 

obvodovej hrádze II. etapy odstrániť na dĺžke 6,0 m.  Odstránenie jestvujúceho oplotenia               

na hranici rozširovania skládky a dobudovanie nového oplotenia je riešené v SO-05 

Oplotenie. 

 

3)  V časti  II.  integrovaného  povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa na konci bodu 8.  pripája 

text v tomto znení: 
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8.  Realizácia samotného telesa skládky odpadov bude realizovaná  v rámci SO – 02 

Skládkovacie plochy. Tesniaci systém II. etapy skládky odpadov bude pozostávať             

z  vrstiev uložených v nasledovnom poradí: 

       -  upravené a zhutnené podložie, 

     -  minerálne  tesnenie  o   hrúbke  2 x 250 mm  s   koeficientom  filtrácie                                             

kf  ≤ 1,0.10-9m.s-1,   

     - fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 1,5 mm, jednostranne zdrsnená 

+ monitorovací systém fóliového tesnenia,  

     - ochranná vrstva - geotextília min.600 g.m-2, 

   - drenážny systém II. etapy skládky odpadov bude pozostávať z  plošnej a potrubnej 

drenáže SO – 03 Drenážny systém. Plošná drenáž dna skládky odpadov je tvorená štrkom 

frakcie 16 – 32 mm o hrúbke vrstvy 0,50 m, a na svahoch skládky odpadov umelou 

drenážnou vrstvou- geokompozitom  s UV stabilizáciou. Potrubná drenáž vybudovaná 

v rámci II. etapy skládky odpadov (SO – 03 Drenážny systém) bude nadväzovať                            

na jestvujúce drenážne potrubie, vybudované v I. etape (zaústenie navrhovaného výtlaku 

V2 do jestvujúceho výtlaku V1), ktoré je zaústené do existujúcej nádrže priesakovej 

kvapaliny o objeme 150 m3. Na preplachovanie drenážneho potrubia  bude slúžiť  plné 

preplachovacie potrubie PEHD DN 100 (110x 10,0 mm)  vyvedené až na korunu 

novovybudovanej obvodovej hrádze, následne bude obsypané štrkom a osadené 

betónovou skružou  DN 800 s výškou 500 mm. Preplachovanie drenáže sa vykonáva             

2 x ročne tlakovou vodou cez drenážne potrubie. 

 

4)  V časti  II.  integrovaného  povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa na konci bodu 9. pripája 

text v tomto znení: 

 

9.   Priesaková  kvapalina  z novovybudovanej II. etapy 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 skládky odpadov, tzv. „starej záťaže“, nachádzajúcej sa                            

na pozemku parcelné  č. 486/1  v  k. ú. obce Svinia a prevádzkovanej I.  etapy skládky 

odpadov. 

     Potrubná drenáž vybudovaná v rámci II. etapy skládky odpadov (SO – 03 Drenážny 

systém) bude nadväzovať na jestvujúce drenážne potrubie, vybudované v  I. etape 

(zaústenie navrhovaného výtlaku V2 do jestvujúceho výtlaku V1), ktoré je zaústené                          

do existujúcej nádrže priesakovej kvapaliny o objeme 150 m3.  

    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.  

 



Strana 11 rozhodnutia č. 7392-13874/2019/Bre,Mil/571310107/Z4-SP 

5)  V časti  II.  integrovaného  povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa  bod 11.  nahrádza týmto 

znením: 

 

11. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov je vybudovaný 

odvodňovací systém, realizovaný ako záchytná priekopa, 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.  

 

6)  V časti  II.  integrovaného  povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa znenie bodu 13. 

nahrádza týmto znením.: 

 

  13. Odplyňovací systém I. etapy skládky odpadov skládky odpadov je tvorený 3 ks  

odplyňovacích šácht –  OŠ1-3 a  odplyňovací systém II. etapy skládky odpadov je tvorený 

2 ks odplyňovacích šácht – OŠ4,5. Šachty sú navrhnuté za predpokladaného dosahu 

možného odsávania skládkového plynu s priemerom cca 35 –  40 m. Šachty  slúžia                           

na sledovanie tvorby skládkového plynu a umožňujú jeho odsávanie počas,                                          

a  po ukončení  prevádzky skládky odpadov.  

Postupom navážania  odpadu sa pri navezení odpadu cca 0,5 m pod úroveň vrchu šachty 

sa nadstaví perforované PEHD potrubie DN150  sa oceľová pažnica šachty vytiahne                     

(tak aby prevyšovala odpad o cca 2,0 m), a priestor medzi pažnicou a odplyňovacím 

potrubím sa postupne vypĺňa štrkom.  

 

7)  V časti  II.  integrovaného  povolenia, v bode B. Opis prevádzky a technických 

zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, sa znenie bodu 15.  

nahrádza  týmto nasledovným znením: 

 

 15.   Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov I. a II. etapy: 

Povrch telesa skládky odpadov bude upravený do konečného tvaru podľa návrhu  

zavážania    č. pr. E.6.2, schválenej projektovej dokumentácie č. 24-DSP-2018.  Na 

upravený a zhutnený povrch telesa skládky odpadov budú uložené jednotlivé vrstvy 

uzavretia a rekultivácie v nasledujúcom zložení: 

-  odplyňovacia vrstva – geokompozit, 

-  geosyntetická bentonitová rohož (GLC) plošná hmotnosť nosnej a krycej  geotextílie 

v rohoži musí byť minimálne 300 g/m2 a vrstva  Na-bentonitu musí byť  4000 g/m2 

a viac;  s obsahom  montmorilonitu minimálne 65 %, 

- umelá drenážna vrstva - geokompozit, ktorá musí spĺňať požiadavky v zmysle    

ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z.,  

-   vrstva rekultivačnej zeminy  hr. 1000 mm, 

-   vegetačný kryt - zatrávnenie. 
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8) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“, v bode                              

„1. Všeobecné podmienky“:  

 

- nahrádza sa podmienka č. 1.13  týmto znením: 

    1.13 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvádzať prostriedky ÚFR  vo výške 

vypočítanej ustanoveným spôsobom ( § 105 ods. 3 písm. h)  zákona č.  79/2015 Z. z. 

o odpadoch) ročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Prostriedky ÚFR sa 

vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.  

 

-  ruší sa  podmienka č. 1.14,   

 

- nahrádza sa podmienka č. 1.15   týmto znením: 

1.15  Prostriedky ÚFR možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 97 ods.1  písm. j)   zákona                 

č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný.  Ministerstvo 

vydá prevádzkovateľovi skládky odpadov písomné potvrdenie, v ktorom určí rozsah 

disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy potrebnými na zabezpečenie 

tejto činnosti. Ministerstvo si ako podklad pre písomné potvrdenie vyžiada záväzné 

stanovisko IŽP Košice ako povoľujúceho orgánu.  

 

- nahrádza sa podmienka č. 1.18 b)   týmto znením: 

1.18 b) Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením stavby  „SVINIA – skládka odpadov,                     

II. etapa“ do užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia                           

za účelom aktualizácie  podmienok č. 1.26 a 1.27,  časť II. integrovaného povolenia,                  

z dôvodu schválenia aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov                       

po vykonaných zmenách  a zvýšenia prevádzkovej kapacity skládky odpadov podľa              

§ 3 ods. 3  písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.   

 

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 alebo 

jej časti 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. 24-DSP-2018, v 06/2018. 

 

- dopĺňajú sa nové podmienky č. 5 a 6 v tomto znení: 

 

5.  Prevádzkovateľ je povinný po naplnení kapacity I. etapy a II. etapy skládky odpadov začať 

postupne uzatvárať a rekultivovať teleso skládky odpadov v súlade so schválenou 
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projektovou dokumentáciou 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, vypracovanej v 06/2018, najneskôr do 3 mesiacov, 

od posledného topografického zamerania, ktorým sa preukáže naplnenie kapacity 

jednotlivých etáp skládky odpadov a ukončiť ju v termíne do  31.08.2027. 

 

6. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov po vykonaní rekultivácie skládky odpadov 

resp. jej časti (vydanie kolaudačného rozhodnutia) požiadať IŽP Košice o vydanie 

potvrdenia o uzatvorení príslušnej časti skládky odpadov. 

 

      Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva 

v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 2), 3), 4), 5), 6) a 7) časť II. tohto 

rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 

ktorým bude povolené užívanie stavby „SVINIA – skládka odpadov, II. etapa“.                                       

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

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 a ako 

špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3   písm. a)               

bod 1, písm. b) bod 1, riadok 1.3, písm. c) bod 1 a bod 5 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ, § 20 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  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, pre prevádzku „Skládka odpadov 

Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie                       

na uskutočnenie stavby „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 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 31.07.2018, doplnenej v dňoch  17.12.2018 a 24.01.2019. 

 

 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. 

 

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná 

v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR 
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č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona 

č. 39/2013 Z. z. o  IPKZ a  § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,  

preto IŽP  Košice rozhodnutím č. 7392-32466/2018/Bre,Mil/571310107/PK zo dňa 27.09.2018 

konanie v predmetnej veci prerušil a súčasne určil lehotu (90 dní) na doplnenie žiadosti 

v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu 

doplnil v dňoch 17.12.2018 a 24.01.2019.  

 

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa –

stavebníka podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ: 

a) v oblasti ochrany ovzdušia: 

-  o súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, 

stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien 

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo                                  

do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3zákona č. 39/2013 Z. z.                           

o IPKZ, 

c) v oblasti odpadov: 

- o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. a 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 uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej 

následné monitorovanie podľa  § 3  ods. 3  pís. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti stavebného zákona:  

- o povolenie stavby „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. 

 

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil 

nasledovné doklady: 

a)  výpis z obchodného registra zo dňa 21.06.2018,  

b) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1293, č. 751 a č. 1148 vydaného Okresným úradom 

Prešov, katastrálnym odborom dňa 26.07.2018, 

c)  kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 26.07.2018, 

d) kópiu nájomnej zmluvy  č. 44 163 06 zo dňa 01.08.2006 a dodatku č. 1 zo dňa 16.10.2006 

uzavretej medzi Slovenským pozemkovým fondom a stavebníkom,  

e) kópiu zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľnosti zo dňa 27.10.2017 a dodatku č. 1 zo dňa 

14.12.2017 uzavretej medzi Lesným a pozemkovým spoločenstvom Svinia a stavebníkom, 

f)  kópiu zmluvy o pozemkovom spoločenstve Svinia, 

g)  vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu, 

h)  projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi, 

i)  fotokópiu osvedčenia spracovateľa projektovej dokumentácie stavby,  
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j) záverečná správa z inžinierskogeologického prieskumu, 

k) prepočet nákladov na uzavretie a rekultiváciu skládky, 

l)  posúdenie kapacity akumulačnej nádrže pre I. a II. etapu, 

m) právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-PO-OSZP3-2017/003363-

18/ZM zo dňa 28.04.2017. 

 

Stavba „Svinia – skládka odpadov, II. etapa“ bude umiestnená na pozemkoch parcelné 

číslo KNC 484/3, 484/4, 484/5, 486/2, 487/4, 595/6 a 595/7, v katastrálnom území Svinia. 

 

Pozemky parcelné číslo KNC 484/3, 484/4, 487/4 a 595/7, kat, úz. Svinia sú podľa 

čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 751 vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym 

odborom dňa 26.07.2018 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského 

pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345. Pozemok parcelné 

číslo KNC  486/2 kat. úz. Svinia je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1293 vydaného Okresným 

úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa  26.07.2018 vo vlastníctve stavebníka. Pozemky 

parcelné číslo KNC 484/5 a 595/6 sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1148 

vydaného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 26.07.2018, 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, 484/4, 487/4 a 595/7, 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 a dodatku 

č. 1 zo dňa 16.10.2006 uzavretej medzi Slovenským pozemkovým fondom a stavebníkom. 

K pozemkom parc. č. KNC 484/5 a 595/6, kat. úz. Svinia stavebník v súlade s § 139 ods. 1 

stavebného zákona preukázal iné právo podľa zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľnosti           

zo dňa 27.10.2017 a dodatku č. 1 zo dňa 14.12.2017 uzavretej medzi Lesným a pozemkovým 

spoločenstvom Svinia a stavebníkom. 

 

Obec Svinia, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala dňa 20.04.2018                    

pod č. SÚ/4638/100735/2018-Čj územné rozhodnutie o umiestnení stavby „SVINIA - skládka 

odpadov, II. etapa“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2018 a záväzným  stanoviskom 

zo dňa 03.07.2018 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny 

integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný“, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „SVINIA - skládka odpadov, 

II. etapa“. 

 

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-OSZP3-

2017/003363-18/ZM zo dňa 28.04.2017, 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. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. 
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o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec                                  

a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7392-3081/57/2019/Bre,Mil/Z4-SP zo dňa 

28.01.2019. 

 

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) 486/7, 458, 484/1 (455, 456, 310, 

330/1), 595/1 (308, 309, 457, 467), 595/6 (456), 487/1 (352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345) 

a 595/5, ktorých práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „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,  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 12.02.2019 do 27.02.2019 a na úradnej tabuli obce Svinia v lehote od 11.02.2019 

do 26.02.2019. 

 

V určenej lehote t. j. do 29.03.2019 nebola podaná prihláška dotknutej verejnosti ani 

doručené vyjadrenie k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Skládka odpadov Svinia na odpad, ktorý nie je nebezpečný ”, ktorej súčasťou je aj stavebné 

konanie o povolení stavby „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. 

 

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 3 

a ods. 6 stavebného zákona určil účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu  

na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.  

 

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena 

v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ                       

a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 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, II. etapa“ v spojení so zmenou stavby                 

„SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ pred jej dokončením v rozsahu stavebného objektu                  

SO 09 – Uzatvorenie a rekultivácia,boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii 

stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania 

a dotknutých orgánov: 

- Obec Svinia, stanovisko zo dňa 03.07.2018, záväzné stanovisko zo dňa 07.11.2018, 
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- Obec Svinia, stavebný úrad, územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ/4638/100735/ 

2018-Čj zo dňa 20.04.2018, právoplatné dňa 11.05.2018 a záväzné stanovisko podľa § 120 

stavebného zákona zo dňa 07.11.2018, 

- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2019/012197-02Sa                                 

zo dňa 04.03.2019, 

- Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OU-PO-PLO-2018/041002-

2/ŠB zo dňa 01.10.2018, 

- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-

2017/003363-18/ZM zo dňa 28.04.2017, právoplatné dňa 20.06.2017, 

- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2019/013554-02/VK zo dňa 

08.03.2019, 

- Krajský pamiatkový úrad Prešov, záväzné stanovisko č. KPUPO-2018/20418-02/84057/Ul    

zo dňa 19.10.2018, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-   PO1- 

852-003/2018 zo dňa 07.11.2018, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, vyjadrenie č. 2018/03677-

02/B.14 zo dňa 15.11.2018, 

  - Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611831708 zo dňa 12.11.2018, 

  - SEPS, a.s., vyjadrenie č. PS/2018/015572 zo dňa 24.10.2018,  

  - SITEL s.r.o., vyjadrenie č. 4912/2018/PO zo dňa 18.10.2018,  

  - eustream, a.s., vyjadrenie č. GIS a ITIS 325/2018 zo dňa 22.10.2018, 

  - Towercom, a.s., vyjadrenie č. 8660/2018 zo dňa 05.11.2018, 

  - TRANSPETROL, a.s., vyjadrenie č. 3871/18-Bu/La zo dňa 25.10.2018 

  - VSD, a.s., vyjadrenie č. 25855/2018 zo dňa 12.11.2018. 

 

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie 

o povolení stavby „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, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety: 

 

1. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor požaduje vo svojom rozhodnutí č. OU-

PO-PLO-2018/041002-2/ŠB zo dňa 01.10.2018 pri uskutočňovaní stavby dodržať 

nasledovné podmienky: 

       a) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných 

natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky 

humusového horizontu, schváleného v bode II. predmetného rozhodnutia a nenarušovať 

ucelenosť okolitých honov, 

       b) zabezpečiť, základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú predmetným 

rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín, 
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  c) vyznačiť stabilné hranice pozemku určeného pre stavbu investičného zámeru, podľa 

geometrického plánu alebo projektovej dokumentácie, 

  d) dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom 

použití vyplývajúce z ustanovenia § 12 cit. Zákona o ochrane pôdy.  

 

           IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 22 časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

2. Krajský pamiatkový úrad požaduje vo svojom záväznom stanovisku  č. KPUPO-

2018/20418-02/84057/Ul zo dňa 19.10.2018 v zmysle § 40 zákonač. 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 vyššie uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek ŽP, odbor posudzovania vplyvov na ŽP,  vo svojom rozhodnutí 

vydanom v zisťovacom konaní č. OU-PO-OSZP3-2017/003363-18/ZM zo dňa 28.04.2017 

uviedol, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný – Svinia“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zo stanovísk doručených k zámeru vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky               

vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania 

o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:  

a) rozšírenie skládky povoliť za podmienky, že bude vypracovaný hydrogeologický 

prieskum v priestore rozšírenia skládky (v smere prúdenia podzemných vôd), zameraný 

na kvalitu podzemných vôd, ktorý nepotvrdí v podzemných vodách prekročenie 

limitných hodnôt rizikových prvkov, 

b) prijať opatrenia na zabránenie rozptylu odpadu a znečisťovaniu okolitých pozemkov 

odpadom z predmetnej skládky, 

c) pri výstavbe a prevádzke skládky nie nebezpečných odpadov je potrebné dodržiavať 

všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 372/2015 Z. z. 

o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 3 

stavebnotechnické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov,  

d) zabezpečiť pravidelné čistenie prístupovej komunikácie ku skládke, vrátane jej 

obvodových rigolov, 

e) ochranu nepredvídaných archeologických nálezov zabezpečiť v  nasledovných 

povoľovacích konaniach, 

     f) ak by sa v priebehu povoľovacieho procesu zmenil projekt a vznikli by zdroje 

znečisťovania ovzdušia (likvidácia plynov), ktoré by spadali do kategórie stredných 
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a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, je potrebný v zmysle zákona č. 137/2010 Z. 

z. o ovzduší súhlas orgánu ochrany ovzdušia,  

     g) s ohľadom na možné znečistenie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd 

zabezpečiť dobrý technický stav stavebných mechanizmov a nákladných automobilov 

a pravidelne ho kontrolovať, zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti pri manipulácii 

s PHM do stavebných mechanizmov a tiež pri odčerpávaní priesakovej kvapaliny, 

     h) pokračovať v monitoringu celej skládky, t. j. kontrola emisií do ovzdušia, zloženia 

priesakových kvapalín, kontaminácie podzemných a povrchových vôd,  

i) zabezpečiť pravidelné monitorovanie tesniaceho systému skládky a funkčnosti 

drenážneho systému priesakových kvapalín, 

j) zabezpečiť monitoring skládky odpadov, najmä kontrolu emisií do ovzdušia, zloženia 

priesakových kvapalín, kontaminácie podzemných a povrchových vôd, kontrolu 

funkčnosti tesniaceho systému skládky, funkčnosti drenážneho systému priesakových 

kvapalín a zabezpečiť likvidáciu priesakových kvapalín v požadovanom rozsahu 

a intervale počas určeného obdobia po ukončení prevádzky navrhovanej činnosti. 

 

IŽP Košice vyhodnotil tieto pripomienky nasledovne: 

a) prevádzkovateľ vypracoval hydrogeologický prieskum v priestore rozšírenia skládky 

zameraný na kvalitu podzemných vôd a predložil IŽP Košice Záverečnú správu 

inžinierskogeologického prieskumu ako súčasť žiadosti o vydanie integrovaného 

povolenia,  

b) pripomienka je zapracovaná  v podmienkach č. C.13 a C.14, časť II. integrovaného 

povolenia,   

c) uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 14, časť I. tohto rozhodnutia,  

d) uvedenú pripomienku zapracoval do podmienky č. 23, časť I. tohto rozhodnutia. 

e) pripomienka je zapracovaná  v podmienkach č. C.13 a C.14, časť II. integrovaného 

povolenia,   

f) pripomienka bezpredmetná, v priebehu povoľovania nedošlo k zmene kategorizácii 

zdroja znečisťovania ovzdušia, 

g), h), i) a j) pripomienky sú zapracované do podmienok platného integrovaného povolenia. 

 

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, 

ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „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 skládkynevzniesli žiadne pripomienky 

a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia. 

 

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 súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

vrátane ich zmien podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd: 
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- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo                                  

do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1 riadok 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z.                           

o  IPKZ, 

c) v oblasti odpadov: 

- o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov (I. a 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 uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej 

následné monitorovanie podľa  § 3  ods. 3  pís. c) bod 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, 

d) v oblasti stavebného zákona:  

- o povolení stavby „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. 

 

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, listom č. 7392-8539/57/ 

2019/Bre,Mil/Z4-SP zo dňa 07.03.2019 o predĺženie lehoty o  60 dní na vydanie predmetného 

rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Ministerstvo životného 

prostredia SR, listom č. 3751/2019-1.10, 15530/2019 zo dňa 26.03.2019 vyhovelo žiadosti IŽP 

Košice a predĺžilo lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia o 60 dní. 

 

IŽP Košice na základe preskúmania a  zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení 

účastníkov konania, dotknutých orgánov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením           

§ 62 ods. 1 až  3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby 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 oprávneným 

projektantom podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky 

rozhodnutia o umiestnení stavby „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 zapracoval do podmienok uvedených v časti I. tohto 

rozhodnutia. 

 

 IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia 

účastníka konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného 

povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona                

č. 39/2013  Z. z. o  IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

 Toto rozhodnutie sa pre účastníkov konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné 

právo k pozemkom parc. č.   KNC (KNE) 486/7, 458, 484/1 (455, 456, 310, 330/1), 595/1 (308, 

309, 457, 467), 595/6 (456), 487/1 (352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345) a 595/5                           

v katastrálnom území Sirník, ktorých práva k nim môžu uskutočnením zmeny stavby „Svinia – 

skládka odpadov, II. etapa“ v spojení so zmenou stavby „SVINIA SKLÁDKA ODPADOV“ 
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pred jej dokončením v rozsahu stavebného objektu SO 09 – Uzatvorenie a rekultivácia skládky, 

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 Sírnik, prípadne aj na inom verejne prístupnom mieste obvyklým spôsobom. Deň 

doručenia tohto rozhodnutia pre vyššie uvedených účastníkov konania je 15. deň vyvesenia 

verejnej vyhlášky. 

 

 

Poučenie:  Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 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  

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                               Zvesené dňa: 
 

 

 

 

(pečiatka, podpis)                                                                         (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

Účastníci konania 

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. Jozef Šalata, Lesné a pozemkové spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32 Svinia 

5.  JUDr. Július Rosina, Exekútorský úrad Topoľčany, Stummerova 1553, 955 01 Topoľčany  

6.  Ing. Mgr. Peter Trišč, Kútová 6, 082 32 Svinia    
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7.  Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5  

8. Ostatní účastníci stavebného konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo 

k pozemkom parc. č.   KNC (KNE) 486/7, 458, 484/1 (455, 456, 310, 330/1), 595/1 (308, 

309, 457, 467), 595/6 (456), 487/1 (352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345) a 595/5, ktorých 

práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „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 – verejnou vyhláškou 

 

 

Na vedomie: 

Dotknuté orgány: 
1.   Obec Svinia, stavebný úrad a orgán územného plánovania, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 

2. Obec Svinia, orgán ochrany pre malé zdroje znečisťovania 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 3, 081 92 Prešov 

4.  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

 a vybraných  zložiek životného prostedia, ŠSOPaK, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

5.  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody     

a vybraných   zložiek životného prostredia, ŠVS, Námestie mieru 3, 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 3, 081 92 Prešov 

7.   Okresný  úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

8.   Okresný  úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 01 Prešov 

9.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov 

10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1,                     

080 01 Prešov 
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Príloha č. 1  

 

 

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania: 

 

1. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 

2. Ing. Jozef Šalata, Lesné a pozemkové spoločenstvo SVINIA, Hlavná 104, 082 32 Svinia  

3. JUDr. Július Rosina, Exekútorský úrad Topoľčany, Stummerova 1553, 95 501 Topoľčany 

4.  Ing. Mgr. Peter Trišč, Kútová 6, 082 32 Svinia    

5.  Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5  

6. Ostatní účastníci stavebného konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo 

k pozemkom parc. č.   KNC (KNE) 486/7, 458, 484/1 (455, 456, 310, 330/1), 595/1 (308, 

309, 457, 467), 595/6 (456), 487/1 (352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345) a 595/5, ktorých 

práva k nim môžu byť dotknuté uskutočnením stavby „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 

 


