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R O Z H O D N U T I E  

 
 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o  ţivotné prostredie a  o zmene a  doplnení  

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3., písm. c) bod 1., bod 7. a bod 8., 

písm. f) bod 4. a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, na základe vykonaného konania 

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov   

 

v y d á v a 
 

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

 
ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke: 

 

 

Skládka odpadov Jasov 

044 23 Jasov 

okres: Košice - okolie 

 

 

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa: 

 

Obchodné meno: Obec Jasov 

Sídlo: 044 23 Jasov 259 

IČO: 00 324 264 
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Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky sú podľa § 8 ods. 2 zákona                      

č. 245/2003  Z. z. o IPKZ: 

 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 

 súhlas o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich zmien a rozhodnutí o ich 

uţívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

 

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd  

 súhlas na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 

vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  

 

c)  v oblasti odpadov 

 súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a 

zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné 

druhy kvapalných odpadov, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003  Z. z. 

o IPKZ, 

 súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, podľa 

§ 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003  Z. z. o IPKZ, 

 súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona                              

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhu  

 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4  zákona č. 245/2003  

Z. z. o IPKZ, 

 

 

a podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) schvaľuje 

projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie 

skládky odpadov po jej uzatvorení ev. č. 13002 “Skládka odpadov Jasov - I etapa„ vypracovanú 

autorizovaným stavebným inţinierom: Ing. Jozef Sekerec - HYDROING, Mirka Nešpora 25, 080 01 

Prešov, reg. č. 1341*A*2-2, z novembra 2002 za účelom výpočtu účelovej finančnej rezervy. 

 

 

Prevádzka je umiestená podľa výpisu z katastra nehnuteľností  v katastrálnom území obce 

Jasov, na pozemkoch parcelné číslo KN-C parcelné číslo 1059/10-13, 1061/6, 1061/7 podľa 

geometrického plánu č. 61/2006 zo dňa 25.09.2006 vypracovanom Štefanom Salmášom. Pozemky, 

na ktorých je prevádzka umiestnená nie sú právne vysporiadané, s výnimkou pozemkov, ktoré 

spravuje a s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond a sú vyuţívané prevádzkovateľom na 

základe nájomnej zmluvy. K niektorým pozemkom nachádzajúcim sa pod areálom predmetnej 

prevádzky boli uzatvorené nájomné a kúpne zmluvy s vlastníkmi v priebehu konania. 

 

 Prevádzka bola uvedená do trvalého uţívania kolaudačným rozhodnutím, ktoré vydal 

Okresný úrad Košice - okolie, odbor ţivotného prostredia pod č. 97/10861-OŢP/Be zo dňa 

26.11.1997. Územné rozhodnutie vydal Obvodný úrad ţivotného prostredia Moldava nad Bodvou 

pod č. 198/93-Bek zo dňa 29.06.1993 a stavebné povolenie vydal Obvodný úrad ţivotného 

prostredia Moldava nad Bodvou pod č. 416/93-Bek zo dňa 30.08.1993. 
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Povolenie sa vydáva pre vykonávanie nasledovných činností v prevádzke: 

1. preberanie odpadov do prevádzky Skládka odpadov Jasov - I. kazeta (ďalej len „skládka 

odpadov“), 

2. technológia skládkovania - hutnenie odpadov, 

3. mechanické čistenie dopravných prostriedkov, 

4. nakladanie s priesakovými kvapalinami 

5. nakladanie so skládkovým plynom, 

6. monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky, 

7. skladovanie materiálov na prekrývanie odpadov, 

8. skladovanie pohonných hmôt. 

 

I. Údaje o prevádzke 

 
A. Zaradenie prevádzky 
 

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti: 

 

a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z.                

o  IPKZ kategorizovaná ako 5.4. Skládky odpadov, ktoré môţu prijať viac ako 10 t za deň 

alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné 

odpady  a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MŢP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v skupine NOSE – P: 109.06, 

 

b) Ostatné priamo s  tým  spojené činnosti,  ktoré   majú  technickú  nadväznosť  na   činnosti 

vykonávané v  tom istom mieste, ktoré môţu mať vplyv na znečisťovanie ţivotného  prostredia. 

 

2. Zaradenie skládky odpadov: 

Prevádzka je zaradená podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŢP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhl. MŢP SR č. 283/2001 

Z. z.“ ) do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

 

3. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia: 

Prevádzka je v zmysle zákona č. 478/2002  Z. z.  o  ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon                

č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon 

o ovzduší), v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických poţiadavkách a všeobecných 

podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov 

znečisťovania ovzdušia  a o poţiadavkách zabezpečenia rozptylu  emisií znečisťujúcich látok v znení 

vyhlášky MŢP SR č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z. a vyhlášky č. 575/2005 Z. z. v znení  

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŢP SR č. 706/2002 Z.z.“) malým zdrojom 

znečisťovania  ovzdušia. 

 

4. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 

Z. z. o odpadoch“): 

V  prevádzke  sa  vykonáva  činnosť, ktorá  je  v  zmysle prílohy č. 2 k zákonu  č. 223/2001 Z. z.        

o  odpadoch zaradená ako: 

 D 1 Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (skládka odpadov). 
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B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy 

v prevádzke 
 
1. Charakteristika prevádzky 

 

Skládka odpadov je umiestená cca 1 km juhovýchodne od hranice intravilánu obce Jasov, 

na juţnom svahu honu Abrahám v suchej eróznej ryhe. Skládka odpadov je zo západnej strany 

ohraničená krovinatým a stromovým porastom, z ostatných strán obhospodarovanou 

poľnohospodárskou pôdou bez stavebných objektov. 

Najbliţším vodným tokom je rieka Bodva pretekajúca obcou Jasov. Skládka odpadov 

sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,4 km od hraníc Národného parku Slovenský Kras a Chránenej 

vodohospodárskej oblasti Slovenský kras. V blízkosti skládky odpadov sa taktieţ nachádzajú 

národná kultúrna pamiatka – Kláštor Jasov a prírodná pamiatka – Jasovská jaskyňa, nachádzajúce 

sa v intraviláne obce. Vo vzdialenosti cca 700 m sa nachádza hranica pásma hygienickej ochrany 

vodného zdroja – II. stupňa. 

 

Dopravne je skládka odpadov napojená zo severnej strany spevnenou prístupovou cestou 

dĺţky 780 m, odbočujúcou zo štátnej cesty II. triedy č. 548 Košice - Jasov, ktorá má vybudovanú 

jednu  výhybňu na bezproblémové míňanie sa prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel.  

 

Skládka odpadov s projektovanou kapacitou 38 420 m
3
 bola uvedená do prevádzky 

v decembri roku 1997. Areál skládky odpadov je stráţený a vymedzený oplotením výšky 2,5 m 

s uzamkýnateľnou bránou. Pri bráne je umiestnená informačná tabuľa. 

V prevádzkovom objekte, v ktorom sa vykonáva vstupná kontrola sa nachádzajú kancelárie 

a sociálne zariadenie. Pri prevádzkovom objekte sa nachádza váha typu „8-TENZONA“, za účelom 

zistenia mnoţstva dovezeného odpadu. Pri predmetnom objekte sa nachádza nepriepustná ţumpa 

na zachytávanie splaškových odpadových vôd. Úţitkovú vodu prevádzkovateľ čerpá z podzemnej 

akumulačnej nádrţe, do ktorej je voda dopĺňaná prostredníctvom automobilových cisterien. 

Na krytie potrieb zamestnancov je dováţaná pitná voda balená do fliaš. 

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd 

pozostávajúci z troch vrtov, pričom jeden monitorovací vrt je nad skládkou odpadov a dva 

monitorovacie vrty sú pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd.  

Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom 

pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie kf = 4,19.10
-10

 aţ                   

3,65.10
-11

 m.s
-1

 a z fólie HDPE hrúbky 1,5 mm. Pod akumulačnou nádrţou priesakových kvapalín je  

zabudovaný kontrolný drenáţny systém na odvádzanie podzemných vôd, ktorý je zaústený 

do podzemnej oceľovej nádrţe s kapacitou 10 m
3
. Predmetný systém slúţi na kontrolu a včasné 

zistenie prípadných únikov obsahu akumulačnej nádrţe priesakových kvapalín. 

Na ochranu telesa skládky odpadov proti škodlivým účinkom občasne tečúcich 

nesústredených vôd je vybudovaný systém povrchových kanálov (zo severnej, západnej a východnej 

strany skládky) – odvodňovací systém vyúsťujúci pod skládkou odpadov voľne do terénu. Z juţnej 

strany skládky odpadov nehrozí vnikanie vôd zo zráţok do telesa skládky odpadov – vzhľadom 

na miestne pomery a sklon ohraničujúceho svahu. 
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Skládka odpadov má vybudovanú nádrţ priesakových kvapalín s kapacitou 5 700 m
3
, ktorej 

tesniaci systém je vybudovaný rovnakým spôsobom ako tesniaci systém telesa skládky odpadov, od 

ktorého je oddelená zemnou hrádzou. Nádrţ je vybavená čerpacou šachtou s ponorným čerpadlom 

KDMÚ 80, slúţiacim na spätné prečerpávane priesakových vôd do telesa skládky odpadov. 

Postrekovací systém skládky odpadov (slúţiaci na postrek povrchu skládky) je tvorený sústavou 

rýchlo-montáţnych hadíc vedených po povrchu telesa skládky odpadov. 

Odplyňovací systém skládky odpadov bude vybudovaný v súlade s projektovou 

dokumentáciou pre uzavretie a rekultiváciu skládky po jej naplnení. 

Znečistenie kolies dopravných prostriedkov je kontrolované vizuálne, pred ich odchodom 

z areálu skládky a samotné čistenie spočíva v mechanickom odstránení znečistenia.  

Spevnené plochy a komunikácie v areáli skládky odpadov sú zo realizované zo štrkodrvy 

a hlavná obsluţná komunikácia šírky 4,5 m je vybudovaná po východnej strane areálu skládky. 

Materiál na prekrývanie odpadov uloţených na skládke odpadov je skladovaný 

na vymedzenej ploche. 

Skládka odpadov je prevádzkovaná tak, ţe odpad dovezený na skládku odpadov je hutniacim 

mechanizmom (kompaktorom) rozhŕňaný na pracovnej ploche vo vrstve o hrúbke 0,3 aţ 0,5 m 

a zhutňovaný. Pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m a následne je prekrytá 

súvislou vrstvou materiálov určených na prekrývanie odpadov o hrúbke najmenej 0,1 m. 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov bude pozostávať z vyrovnania a úpravy povrchu 

časti skládky do projektom predpísaného tvaru, plynovej drenáţe (štrková vrstva o hrúbke 30 cm, 

zrnitosť 16 – 32 mm), minerálnej tesniacej vrstvy (koeficient filtrácie kf ≤ 1.10
-9

 m.s
-1

) o hrúbke 

500 mm, drenáţnej vrstvy (hrúbka 500 mm, zrnitosť 16 – 32 mm) a pokryvnej vrstvy zeminy 

s osiatym trávnym semenom o hrúbke 1 000 mm. 

 

Skládka odpadov má vybudovaný monitorovací systém kvality podzemných vôd, ktorý tvoria 

nasledovné monitorovacie vrty: 

− monitorovací vrt V - 2 je umiestnený nad severným okrajom areálu skládky odpadov, 

− monitorovací vrt JV – 1 je umiestnený pri juţnom okraji areálu skládky odpadov, 

z jeho vnútornej strany, 

− monitorovací V – 3 je umiestnený pod juţným okrajom areálu skládky odpadov, cca 150 m 

od jeho oplotenia, 

v smere prúdenia podzemných vôd (severovýchod -  juhozápad). 

 

Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami 

Na skládke odpadov je umiestnený EKO - kontajner (o pôdorysných rozmeroch 3000 x 2350 

mm) - sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje skladované v pevných uzavretých 

nádobách umiestnených na rošte nad záchytnou vaňou o objeme 0,800 m
3
. Tento sklad je vyuţívaný 

aj na uskladnenie nebezpečných odpadov. 

 

Skladovanie nebezpečných odpadov 

Nebezpečné odpady  v prevádzke vznikajú pri vykonávaní pravidelnej údrţby, odstraňovaní 

porúch strojných a technologických zariadení. Nebezpečné odpady sú skladované v objekte EKO - 

kontajner (o pôdorysných rozmeroch 3000 x 2350 mm) - sklad PHM a olejov na rošte nad záchytnou 

vaňou o objeme 0,800 m
3
 uloţené v nepriepustných obaloch (prevaţne v kovových a plastových 
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sudoch a kontajneroch) a označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. Skladovacia 

plocha je 7,05 m
2
. 

V sklade nebezpečného odpadu sa skladujú nebezpečné odpady pred ich odvozom 

na zhodnotenie resp. zneškodnenie externými organizáciami. Sklad nebezpečných odpadov 

je zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb a opatrený protipoţiarnymi a havarijnými 

prostriedkami. 

 

 

II. Podmienky povolenia 
 

A Podmienky prevádzkovania 
 

1.  Všeobecné podmienky 

 

1.1 Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností je prevádzkovateľ 

povinný zabezpečiť v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s prevádzkovým poriadkom 

vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva 

a schváleným týmto rozhodnutím.  

 

1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky pouţité pri vykonávaní činností            

v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udrţiavať v prevádzkyschopnom stave. 

 

1.3  Prevádzkovateľ je povinný poţiadať IŢP Košice o také zmeny umiestnenia a rekonštrukcie 

zariadení v prevádzke alebo činností v prevádzke, ktoré môţu výrazne ovplyvniť kvalitu 

ţivotného prostredia. 

  

1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový 

prevádzkovateľ je povinný ohlásiť IŢP Košice zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa 

účinnosti prechodu práv a povinnosti.  
 

1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto 

rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné            

a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umoţnia splniť svoje 

povinnosti.  

 

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou                    

v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním 

ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku 

nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov. 

 

1.7 Prevádzkovateľ je povinný na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového  

hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti 

o  zdravie ľudí a ţivotné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa 

technicky moţné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe rozhodnutia, 

uhrádza drţiteľ odpadu. 

 

1.8 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou             

a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov 

a adresa prevádzky, meno drţiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa 

(ak drţiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), názov povoľujúceho orgánu, trieda 
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skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v 

ktorých prevádzka preberá odpady a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je 

oprávnený. 

 

1.9  V prípade poškodenia informačnej tabule je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť jej opravu 

alebo výmenu v priebehu 14 pracovných dní.  

 

1.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretrţitou kontrolou prevádzkovateľa. 

 

1.11 Prevádzkovateľ je povinný mať všetky odpady zabezpečené pred ich odcudzením alebo iným 

neţiaducim únikom. 

 

1.12 Prevádzkovateľ je povinný vytvárať počas prevádzkovania skládky odpadov účelovú 

finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky pouţije na uzavretie, rekultiváciu        

a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

 

1.13 Prevádzkovateľ je povinný prostriedky tvoriace ÚFR viesť na osobitnom účte 

prevádzkovateľa, na ktorý je povinný prostriedky ÚFR odvádzať a zároveň je povinný 

zabezpečiť viazanosť pouţitia prostriedkov ÚFR na účel uvedený v bode A 1.12, časť II. 

tohto rozhodnutia. 

 

1.14  Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v  zmysle 

schválenej  projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

1.15 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR pouţiť aţ po vydaní súhlasu na uzavretie 

skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie, vydaného IŢP Košice. 

 

1.16 Prevádzkovateľ poţiada o udelenie súhlasu podľa bodu A 1.15, časť II. tohto rozhodnutia,                 

ak naplnenosť skládky odpadov dosiahne 100 % z celkového objemu skládky odpadov. 

 

1.17  Prevádzkovateľ je povinný mať k 31. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, stav 

finančných prostriedkov na osobitnom viazanom účte ÚFR zodpovedný mnoţstvu skutočne 

uloţeného odpadu na skládku odpadov od začatia prevádzkovania skládky odpadov 

do 31. decembra kalendárneho roka. 

 

1.18 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené 

monitoringom skládky odpadov. 

 

1.19 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky 

a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

1.20 Prevádzkovateľ je povinný predloţiť na do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia na IŢP Košice doklad o podaní návrhu na majetko – právne vysporiadenie 

s vlastníkmi pozemkov, na ktorých je umiestnená prevádzka, ku ktorým nedisponuje 

vlastníckym právom a ku ktorým nemá uzatvorené nájomné zmluvy. 
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Podmienky pre príjem odpadov 

 

1.21  Skládka odpadov bude prevádzkovaná v dňoch pondelok aţ piatok, v čase od 7:00 hod. 

do 15:30 hod. V prípade potreby je odpad moţné ukladať aj mimo uvedenej pracovnej doby, 

avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa. 

 

1.22  Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:  

 -  kontrolu správnosti poţadovaných dokladov o mnoţstve a druhu dodaných odpadov,  

 -  vizuálnu   kontrolu    dodávky   odpadov   s  cieľom   overiť   deklarované  údaje o pôvode,  

vlastnostiach a zloţení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom, 

 -  váţenie mnoţstva dodaných odpadov, 

 - podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy  

 odpadu  s cieľom overiť  deklarované  údaje   drţiteľa   odpadu   o  pôvode,  vlastnostiach        

a zloţení odpadu, 

 - evidenciu prevzatých odpadov, 

 - vystaviť potvrdenie drţiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením 

 dátumu a času.  

 

V prípade ţe dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II.  tohto 

rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloţenie na skládku. Prevádzkovateľ 

skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŢP Košice a príslušnému 

obvodnému úradu  ţivotného prostredia.  

 

Podmienky pre zneškodňované odpady a pouţívané média a energie 

 

1.23  Prevádzkovateľ je oprávnený zneškodňovať na skládke odpadov odpady kategórie O – 

ostatný, zaradené podľa vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), podľa zoznamu 

uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

 

1.24 Prevádzkovateľ nesmie do zariadenia preberať: 

kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, 

okysličujúce alebo horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 

opotrebované pneumatiky a drvené opotrebované pneumatiky, okrem pneumatík,             

ktoré je moţno pouţiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky odpadov, pneumatík 

z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm. 

 

1.25  Na prekrývanie telesa skládky odpadov je povolené skladovať a pouţívať iba materiály 

vhodné na prekrývanie telesa skládky (zaradené podľa Katalógu odpadov do kategórie                

O – ostatný), ako sú výkopová zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady. 

 

1.26 Pohonné hmoty, oleje a ďalšie látky na prevádzke a údrţbu mechanizmov na skládke 

odpadov je prevádzkovateľ povinný riadne zabezpečiť proti neţiaducim únikom, ktoré         

by mohli ohroziť kvalitu podzemných a povrchových vôd, v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vodného hospodárstva. 
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1.26/1 Prevádzkovateľ je oprávnený skladovať pohonné hmoty pre hutniace mechanizmy                   

v objekte EKO - kontajner - sklad PHM a olejov, v ktorom sú pohonné hmoty a oleje 

skladované v pevných uzavretých nádobách umiestnených na rošte nad záchytnou vaňou 

o objeme 0,800 m
3
. Skladovanie a doplňovanie pohonných hmôt sa musí uskutočňovať 

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva. 

 

 

Technicko-prevádzkové podmienky 

 

1.27 Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade so schváleným 

„Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov Jasov“, vypracovaným v zmysle všeobecne 

záväzného právneho predpisu  odpadového hospodárstva a v súlade so schválenou 

projektovou dokumentáciou a schváleným týmto rozhodnutím. 

 

1.28 Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať skládku odpadov do naplnenia jej projektovanej 

kapacity 38 420 m
3
 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového 

hospodárstva.  

 

1.29  Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov 

pre ukladanie odpadov a pouţívanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených                   

v nasledovnej tabuľke bez povolenia IŢP Košice:  

 

technicko-prevádzkový parameter 

skládky odpadov (TPP) 
povolená hodnota 

mnoţstvo uloţeného odpadu maximálne 10 000 m³/rok 

zhutnenie odpadu minimálne 750 kg/m³ 

mnoţstvo materiálov na prekrytie odpadov 
minimálne 5 % a maximálne 20 % 

z celkového mnoţstva uloţených odpadov 

 

1.30 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať 2 krát ročne deratizáciu a preplach drenáţneho 

potrubia, ktoré odvádza priesakovú kvapalinu z telesa skládky odpadov do akumulačnej 

nádrţe priesakových kvapalín. 

 

B. Emisné limity 
 

1.   Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

 

1.1 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pri budovaní odplyňovacieho systému 

postupovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou skládky odpadov                    

a monitorovať skládkový plyn v súlade s bodom I.2 časť II. tohto rozhodnutia. 

 

1.2 Ak budú prevádzkou skládky odpadov vznikať emisie skládkového plynu v technicky 

spracovateľnom významnom mnoţstve, na základe posúdenia v súlade s hľadiskami 

uvedenými v prílohe č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, je prevádzkovateľ skládky 

odpadov povinný bezodkladne poţiadať IŢP Košice o zmenu tohto povolenia na určenie 

emisných limitov a podmienok k realizácii navrhovaných opatrení umoţňujúcich 

zachytávanie, mikrobiologické čistenie alebo vyuţitie skládkového plynu na výrobu energie. 
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Ak zachytený skládkový plyn sa nebude môcť vyuţiť na výrobu energie, prevádzkovateľ je 

povinný prijať opatrenia umoţňujúce spaľovať skládkový plyn alebo zabezpečiť jeho 

mikrobiologické čistenie v biofiltroch. 

 

2.   Emisie znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd  

 

2.1  Prevádzkovateľovi je zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchového toku 

a do podzemných vôd. 

 

2.2  Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí 

prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrţi priesakových kvapalín spôsobom 

zabezpečujúcim to, ţe hladina priesakovej kvapaliny nesmie byť viditeľná v telese skládky 

odpadov. Zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť 

a v prípade potreby aj vykonať u oprávnenej osoby. 

 

 

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä pouţitím najlepších 

dostupných techník 
 

1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouţívané pri činnostiach           

v povolenej prevádzke je prevádzkovateľ povinný udrţiavať v dobrom prevádzkovom stave 

pravidelným vykonávaním kontroly stavu a údrţby technologických zariadení, mechanizmov 

a stavebných objektov podľa sprievodnej dokumentácie ich výrobcov a všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

2. Prevádzkovateľ je povinný upozorniť dopravcov odpadov, ktorí budú zabezpečovať dopravu 

v otvorených vozidlách, aby dopravné prostriedky boli vybavené záchytnými sieťami proti 

roznášaniu odpadov po okolí, a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

 

3. Prevádzkovateľ je povinný ukladať a zhutňovať odpad po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m  tak, 

aby  pracovná vrstva uloţeného odpadu  po  dosiahnutí hrúbky  max. 2 m (po zhutnení),  bola 

prekrytá súvislou vrstvou krycieho materiálu o hrúbke  najmenej  0,1 m.  Plocha otvorenej 

pracovnej vrstvy musí byť minimálna a úmerná mnoţstvu denne privezeného odpadu.  

 

4. Prevádzkovateľ je povinný odpad, ktorý má aspoň jednu z nasledujúcich vlastností: 

- obsahuje viac ako 10 % biologického materiálu, 

- zapácha, 

- obsahuje viac ako 15 % zŕn menších ako 0,5 mm, 

- obsahuje ľahké vetrom odviateľné zloţky, 

- bsahuje horľavé a ľahko zapáliteľné zloţky,  

uloţiť na skládku odpadov spôsobom, ktorým zabezpečí, aby plocha otvorenej pracovnej 

vrstvy bola minimálna, úmerná mnoţstvu denne privezeného odpadu a bola vţdy na konci 

pracovného dňa, v ktorom sa odpad ukladal prekrytá vhodným odpadom alebo 

prekrývkovým materiálom o hrúbke najmenej 0,1 m. 

 

5.  Pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný túto 

vrstvu zhutniť aţ po dosiahnutí hrúbky 2 m. 
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6.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné mnoţstvo materiálov na prekrytie 

odpadov. K dispozícií musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní. 

 

7.  Prevádzkovateľ je povinný umiestňovať odpady na skládke odpadov takým spôsobom,       

aby zabezpečil stabilitu uloţených odpadov a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov 

a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov telesa 

skládky odpadov alebo jeho jednotlivých častí.  

 

8.  Prevádzkovateľ zabezpečí drenáţny systém priesakových kvapalín ako celok                   

i jeho jednotlivé časti tak, aby bol chránený pred poškodením v priebehu prevádzky,           

po jej uzatvorení a pri výstavbe ďalších etáp skládky odpadov.  
 

9.  Prevádzkovateľ zabezpečí recirkuláciu priesakovej kvapaliny (odvádzanej drenáţnym 

systémom do nádrţe priesakovej kvapaliny) späť do telesa skládky odpadov s cieľom 

dosiahnuť poţadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov, minimalizovať úlety odpadov 

mimo skládkové teleso a  podporiť metanogénne procesy v skládkovom telese. 
 

10.  Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa bude nakladať s nebezpečnými 

látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových               

alebo podzemných  vôd.  
 

11.  V zimnom období prevádzkovateľ zabezpečí odhrňovanie snehu a posyp komunikácií         

pri vjazde na skládku odpadov a v jej areáli. 
 

12.  Prevádzkovateľ je povinný priebeţne vykonávať opatrenia vedúce  ku zníţeniu  prašnosti     

v telese skládky odpadov a jej okolí a to najmä kropením vnútroareálovej komunikácie 

úţitkovou vodou, spätným rozstrekom priesakových kvapalín na teleso skládky, dôsledným 

hutnením odpadov a prekrývaním neaktívnych častí telesa materiálmi na prekrytie odpadov.  
 

13. Na zníţenie negatívnych vplyvov na okolie skládky odpadov počas jej prevádzkovania          

je prevádzkovateľ povinný udrţiavať v okolí skládky odpadov poriadok (napr. zozbierať 

prípadné úlety odpadov) a upravovať svahy skládky prekrývaním materiálmi na prekrytie 

odpadov.  
 

14. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťajúce skládku 

odpadov boli riadne očistené. 

 

15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu kvality podzemných vôd zo všetkých troch 

monitorovacích vrtov v súlade s podmienkou I.3.1 časť II. tohto rozhodnutia. 

 

16. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie odvodňovacieho povrchového 

systému skládky odpadov, ktorý v rámci skládky predstavujú obvodové záchytné priekopy, 

podľa potreby, minimálne 6-krát ročne (interval medzi jednotlivými čisteniami je                     

cca 2 mesiace).  

 

17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie príjazdovej komunikácie 

ku skládke odpadov vrátane jej odvodňovacích priekop a to podľa potreby. 

 

18. Prevádzkovateľ je povinný, v prípade ak prevádzkové hutniace mechanizmy nie sú v činnosti 

(t. j. sú odstavené na určenej ploche), zabezpečiť ochranu ţivotného prostredia pred únikom 
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nebezpečných látok do povrchových a podzemných vôd, minimálne tak, ţe podloţí pod 

mechanizmus dostatočne veľkú plechovú bezodtokovú záchytnú vaničku. 

 

19. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2008 vybudovať funkčné zariadenie na čistenie 

dopravných prostriedkov. 

 

D.  Opatrenia na nakladanie a zneškodnenie odpadov 
 

1. Ak prevádzkovateľ zariadenia bude nakladať s nebezpečnými odpadmi, je povinný túto 

činnosť vykonávať v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového 

hospodárstva, v prípade tekutých nebezpečných odpadov aj v súlade so všeobecne záväzným 

právnym predpisom vodného hospodárstva. 

2. Komunálny odpad vznikajúci pri prevádzkovaní skládky odpadov zaradený podľa Katalógu 

odpadov pod katalógovým číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad, kategória O –

 ostatný, bude zneškodňovaný na predmetnej skládke odpadov. 
 

 

1  Nakladanie s odpadmi z vlastnej činnosti 

 

1.1 Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými 

 nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov, uvedenými v prílohe č. 2 

tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, zhromaţďovaní a  dočasnom skladovaní max. 

1 rok na určených miestach v prevádzke tak, ako je uvedené v bode B.1. časť I. tohto 

rozhodnutia. 

 

1.2 Prevádzkovateľ je povinný zhromaţďovať všetky odpady utriedene podľa druhov                            

a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným neţiaducim únikom.  

 

1.3 Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých  sú nebezpečné odpady uloţené, musia byť odlíšené od  

zariadení neurčených a nepouţívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo 

farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli 

spôsobiť neţiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poţiaru, výbuch), musia byť odolné 

proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a zodpovedať poţiadavkám podľa 

osobitných predpisov.  

 

1.4 Na  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  platia  aj  predpisy platné  pre  chemické látky 

a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. 

 

1.5 Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa 

skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného 

odpadu v  zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  

hospodárstva. 

 

1.6 Prevádzkovateľ je povinný zhromaţďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály 

a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje                  

a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených 

záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov 

v pôvodných obaloch v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory 

minimálne uloţené v záchytných vaničkách. 
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1.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie nebezpečných 

odpadov prednostne pred ostatnými. 

 

1.8 Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len 

osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.  

 

1.9 Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodrţiavať povinnosti    

odosielateľa nebezpečných odpadov ustanovené v § 20 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, 

viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodných listoch 

nebezpečných odpadov a podávať hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch na 

kópiách sprievodných listov nebezpečných odpadov v súlade so  všeobecne záväzným 

právnym predpisom odpadového hospodárstva. 

 

1.10 Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov 

u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho 

predpisu odpadového hospodárstva. 

 

1.11 Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať  technologické postupy na  minimalizáciu mnoţstva  

produkovaných odpadov na prevádzke a  spôsoby nakladania, zhodnocovania alebo 

zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, 

schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovanom 

podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva. 

 

1.12 Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo 

nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníţenia koncentrácie 

prítomných škodlivín. 

 

1.13 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (uvedenými v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia) 

sa vydáva na dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, 

doručiť IŢP Košice ţiadosť o predĺţenie lehoty jeho platnosti. 

 

 

 

E.   Podmienky hospodárenia s energiami 
 

 Prevádzkovateľ je povinný udrţiavať elektrické zariadenia a hutniace mechanizmy              

na skládke odpadov v dobrom  technickom stave a vykonávať  ich  pravidelnú kontrolu 

a údrţbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii ich výrobcov a o vykonaných 

kontrolách, revíziách a ich údrţbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku. 

 

F.  Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade 

havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok beţnej 

prevádzky 
 

1. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať opatrenia pre prípad havárie podľa prevádzkového 

poriadku, ktorý bol vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 



Strana 14 rozhodnutia č. 7438-35081/2007/Vel/750170104 

odpadového hospodárstva a to pri haváriách a situáciách odlišných od podmienok beţnej 

prevádzky ako sú napr. vznik poţiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloţeného 

odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti 

podzemných a povrchových vôd, uloţenie nevhodného odpadu na skládku odpadov, 

nevhodná manipulácia s priesakovými kvapalinami ale i dlhotrvajúce daţde, povodne, 

víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia ţivotného 

prostredia.  

 

2. Všetky nádrţe, obaly a rezervoáre nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej 

vani o objeme nie menšom ako objem rezervoára alebo nádrţe vo vnútri záchytnej vane.    

Ak je v záchytnej nádrţi umiestnených viac nádrţí, je na určenie objemu záchytnej vane 

rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej však 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrţí 

v záchytnej vani. Záchytné vane musia byť bezodtokové. 

 

3. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť 

prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Pouţité sanačné materiály musia byť do doby 

zneškodnenia uskladnené v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového 

hospodárstva. 

 

4. Všetky nádrţe a obaly musia byť odolné voči materiálom, ktoré sú v nich uskladnené. 

 

5. Je zakázané, aby vozidlá priváţajúce odpady a mechanizmy pre ich rozhrňovanie a hutnenie, 

prechádzali priamo po povrchu tesniaceho a vnútorného drenáţneho systému. 

 

6.  Prevádzkovateľ je povinný udrţiavať hladinu vôd v nádrţi priesakových kvapalín na takej 

úrovni, aby v  prípade zvýšenej produkcie priesakových kvapalín v dôsledku prívalových 

zráţok, dlhotrvajúcich daţďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo k prekročeniu 

maximálnej výšky hladiny.  

 

7. V prípade, v ktorom by hladina priesakovej kvapaliny v nádrţi priesakových kvapalín 

dosiahla maximálnu úroveň, z dôvodu prívalových zráţok, dlhotrvajúcich daţďov alebo 

prudkého topenia snehu, je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu                

kat. č. 19 07 02 - priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky, 

kategória N - nebezpečný, na základe zmluvného vzťahu u oprávnenej osoby. 

 

8. Prevádzkovateľ je povinný:  

− denne zaznamenávať do prevádzkového denníka výšku hladiny priesakovej kvapaliny 

v nádrţi priesakových kvapalín skládky odpadov, 

− v prípade postrekovania povrchu telesa skládky odpadov priesakovou kvapalinou, 

zaznamenávať do prevádzkového denníka dátum, čas a dĺţku  trvania čerpania 

priesakovej kvapaliny na skrápanie povrchu telesa skládky odpadov, 

− v prípade podľa F.7 časť II tohto rozhodnutia zaznamenávať do prevádzkového denníka 

dátum, čas a mnoţstvo odvezenej priesakovej kvapaliny na zneškodnenie. 

 

9.  Prevádzkovateľ je povinný pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní do telesa 

skládky odpadov dôkladnou kontrolou obmedziť riziká samovznietenia a poţiaru. 

 

10. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti jeden krát za päť 

rokov a kontrol technického stavu jeden krát za desať rokov pre nádrţ priesakových kvapalín 

vrátane príslušných potrubných rozvodov. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti 
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a kontroly technického stavu musia byť vykonané do jedného mesiaca od nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia odborne spôsobilou osobou s certifikátom na deštruktívne 

metódy skúšania. 

 

 

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného 

vplyvu znečisťovania 
 

 Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. 

 

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 

prevádzky 
 

 Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky. 

 

I. Poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré 

treba evidovať a poskytovať do informačného systému 
 

1.   Všeobecné  poţiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky 
 

1.1  Prevádzkovateľ je povinný nepretrţite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami 

určenými v tomto rozhodnutí. 

 

1.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť, prehľadným spôsobom umoţňujúcim kontrolu, evidenciu 

údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej        

5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené 

inak. 

 

1.3  Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať na IŢP Košice plánované zmeny v prevádzke,  najmä 

zmenu technológie ukladania odpadov, rozšírenie druhov zneškodňovaných odpadov,  

technológie zneškodňovania odpadu a spôsobu nakladania s odpadom, alebo pouţívaných 

látok a energií. 

 

1.4  Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu ţivotného 

prostredia a IŢP Košice neprevzatie odpadu na zneškodnenie. 

 

2.    Kontrola emisií do ovzdušia 

 

2.1  Prevádzkovateľ zabezpečí monitorovanie zloţenia skládkového plynu diskontinuálnym 

periodickým meraním jeho mnoţstva a zloţenia z vlastného telesa skládky odpadov tak, ako 

je to uvedené v bodoch I.2.2 a I.2.3 časť II. tohto rozhodnutia. 

 

2.2  Meranie mnoţstva a zloţenia skládkového plynu musia byť vykonávané 2 - krát ročne            

v jarnom a jesennom období, vonkajšia teplota nesmie pritom klesnúť pod 5° C, súčasne 

musia byť sledované teplota a atmosférický tlak. Po zistení tvorby skládkového plynu v 

technicky spracovateľnom mnoţstve, musí prevádzkovateľ poţiadať o zmenu podmienok 

monitorovania mnoţstva a zloţenia skládkového plynu súčasne so ţiadosťou podľa bodu 

B.1.2  časť II. tohto rozhodnutia. 
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2.3  Pri meraní zloţenia skládkového plynu musia byť stanovené objemové koncentrácie CH4, 

CO2, O2, H2S. 

 

3. Kontrola podzemných vôd 

 

3.1 Monitorovanie kvality podzemných vôd musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené       

v nasledujúcej tabuľke:  

 
Ukazovatele znečistenia Frekvencia Podmienky 

merania 

Metóda 

analýzy/Technika 

Úroveň hladiny, farba, zápach, 

zákal, teplota, pH, vodivosť, 

CHSKCr, fenoly, aniónaktívne 

tenzidy (PAL-A), NEL-UV, 

fluoridy, chloridy, dusičnany, 

sírany, NH4+, kovy – Pb, Hg, Cd, 

Ni, Cr, Cu. 

1x za 3 mesiace  

(4x za rok) 

1) 2) určené akreditovaným 

laboratóriom  

 

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 3 monitorovacích vrtoch:  vrt V – 2, vrt JV – 1, V – 3 a v podzemnej oceľovej 

nádrţe s kapacitou 10 m
3
, ktorá je súčasťou systému slúţiaceho na kontrolu a včasné zistenie prípadných únikov 

obsahu akumulačnej nádrţe priesakových kvapalín. 

 

 

3.2 Ak sledované ukazovatele podľa bodu I.3.1 časť II tohto rozhodnutia 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 môţe poţiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých 

monitorovaní. 

 

4. Kontrola priesakovej kvapaliny 

 

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musí byť uskutočňované tak, ako je to uvedené 

v nasledujúcej tabuľke: 

Ukazovatele znečistenia Frekvencia Podmienky 

merania 

Metóda 

analýzy/Technika 

farba, zápach, zákal, teplota, pH, 

vodivosť, CHSKCr, fenoly, 

aniónaktívne tenzidy (PAL-A), 

NEL-UV, fluoridy, chloridy, 

dusičnany, sírany, NH4+, kovy – 

Pb, Hg, Cd, Ni, Cr, Cu. 

1x za 3 mesiace  

(4x za rok) 

1), 2) určené akreditovaným 

laboratóriom  

Úroveň hladiny  denne - Vizuálne 

prevádzkovateľom 

skládky odpadov 

1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom s frekvenciou merania 1x za 3 

mesiace (I., II., III. a IV. štvrťrok). 

2) Vzorky musia byť odoberané zo šachty umiestnenej v strede nádrţe priesakových kvapalín. 
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5. Kontrola povrchových vôd 

 

 

5.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov 

povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky 

odpadov tak, ako je to uvedené v nasledovnej  tabuľke: 

  
Miesto  odberu vzorky: v mieste na to určenom v juhovýchodnom rohu areálu skládky odpadov 

  Ukazovateľ znečistenia Frekvencia 
Podmienky 

merania 

Metóda analýzy / 

Technika 

Reakcia vody                  pH 1 x za 3 mesiacov (4 x za rok) 1), 2), 3)  4) 

BSK5 1 x za 3 mesiacov (4 x za rok) 1), 2) , 3) 4) 

CHSKCr                                                                                  1 x za 3 mesiacov (4 x za rok) 1), 2) , 3)  4) 

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade                            

s poţiadavkami  slovenskej technickej normy. 

2)   Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne dvanástich objemovo rovnakých 

čiastkových odoberaných vzoriek v rovnakých časových intervaloch.  

3)   Diskontinuálne merania musia byť vykonávané s frekvenciou merania 1x za 3 mesiace (I., II., III. a IV. 

štvrťrok). 

4)    Metódy analýzy a techniky pouţité pri meraniach musia byť také, ako je uvedené v nasledovnej tabuľke:  

 

 
Ukazovateľ 

znečistenia 
Metóda – merací princíp 

Označenie metodiky a pouţitie – 

podmienky 

pH  Potenciometrické  stanovenie 
STN 83 0540-6: 1982 Chemický a fyzikálny 

rozbor odpadových vôd. Stanovenie pH. 

BSK5 

(ATM) 

Stanovenie kyslíka pred 5-dňovou 

inkubáciou a po nej v tme pri 20 ºC                      

s prídavkom alyltiomočoviny (ATM)        

na inhibíciu nitrifikácie v homogenizovanej  

nefiltrovanej vzorke 

STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. 

Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka               

po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia               

a očkovacia metóda s prídavkom 

alyltiomočoviny (75 7369). 

CHSKCr                                                                                  

Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom 

draselným v homogenizovanej  

nefiltrovanej vzorke 

STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. 

Stanovenie chemickej spotreby kyslíka  

(75 7368).  

 

5.2 Ak sledované ukazovatele podľa bodu I.5 časť II tohto rozhodnutia 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 môţe poţiadať o zmenu rozsahu a intervalu jednotlivých 

monitorovaní. 

 

6. Kontrola meteorologických údajov  

 

Prevádzkovateľ je povinný zisťovať meteorologické údaje z najbliţšej meteorologickej 

stanice alebo vlastným monitorovaním tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:  

 

Meteorologické údaje Počas prevádzky 

Mnoţstvo zráţok denne 

Teplota (min., max. o 14 h SEČ) denne 

Smer a sila prevládajúceho vetra, 

vlhkosť vzduchu 

denne 
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7.    Kontrola topografie skládky odpadov  

 

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky 

odpadov: 

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloţenie telesa skládky 

odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, 

objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloţenie odpadu, 

metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity 

(zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii, 

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne 

telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch. 

 

8. Kontrola prevádzky  
  

8.1  Prevádzkovateľ je povinný priebeţne viesť a uchovávať evidenciu: 

− o mnoţstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, 

− o mnoţstve, druhu a vzniku odpadov, ktorých je prevádzkovateľ pôvodcom, 

a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi odpadového hospodárstva. 

 

8.2  Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia v rozsahu 

ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva:   

prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné                   

a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané súhlasy, vyjadrenia            

a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.  

 

8.3 Prevádzkový denník je prevádzkovateľ  povinný uchovávať do skončenia monitorovania     

po uzavretí skládky odpadov, najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky 

odpadov. Prevádzkovateľ je povinný viesť Evidenčný list skládky odpadov v rozsahu 

ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva 

a uchovávať ho najmenej 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.    

 

8.4  Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku 

skládky odpadov s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov           

o spôsobe vykonaného riešenia danej havárie. O kaţdej havárií musí byť spísaný zápis           

a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány a inštitúcie v súlade s prevádzkovým 

poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

8.5 Prevádzkovateľ zabezpečí priebeţne vedenie prevádzkovej evidencie s ročným vykazovaním 

skutočnej a mernej spotreby pohonných hmôt, prípadne elektrickej energie. 

 

9.  Podávanie správ 
 

9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie 

podľa § 4 a § 5 vyhlášky MŢP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon                              

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a kaţdoročne ich za predchádzajúci 

kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme                     

do informačného systému.   
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9.2 Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať ustanovené údaje z evidencie za obdobie kalendárneho 

roka a kalendárneho štvrťroka uvedené v bode I.8.1 časť II. tohto rozhodnutia (hlásenie 

o vzniku odpadu a o nakladaní s ním) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný 

obvodný úrad ţivotného prostredia a IŢP Košice. 

 

9.3  Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho 

roka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva 

a zaslať ho do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad 

ţivotného prostredia a IŢP Košice. 

  

9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky 

odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a kaţdoročne do 31. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, 

I.3, I.4, I.5, I.7, I.8.5 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŢP Košice a príslušný obvodný 

úrad ţivotného prostredia. 

 

9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. 

tohto rozhodnutia predloţiť: 

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v nadväznosti na plnenie podmienky  

uvedenej v bode B.1.2, časť II. tohto rozhodnutia,  

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v nadväznosti na meranie, ktorým 

boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitoringu 

a výsledky priebeţne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia, 

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní s hodnotami 

ukazovateľov určenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného 

hospodárstva, 

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v nadväznosti  na plnenie podmienok 

uvedených v bodoch A.1.28, A.1.29 časť II. tohto rozhodnutia. 

 

 

9.6 Prevádzkovateľ je povinný kaţdoročne dokladovať IŢP Košice výšku odvedenej účelovej 

finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho 

kalendárneho roka výpisom z bankového účtu ÚFR. 

 

9.7 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŢP Košice a príslušným orgánom štátnej 

správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a  nadmerný okamţitý únik 

emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

J. Poţiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie           

a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

 

1.  Prevádzka je v trvalej prevádzke, a preto sa poţiadavky na skúšobnú prevádzku pre ňu 

neurčujú.  

 

2.  Prevádzkovateľ je povinný mať spracované postupy a opatrenia pre prevádzkovanie                     

v prípadoch zlyhania činnosti (havarijný plán) v prevádzkovom poriadku skládky odpadov. 
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3. Prevádzkovateľ je povinný dodrţiavať opatrenia pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou 

prevádzkového poriadku skládky odpadov vypracovaného a schváleného podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.  

 

4. Ak prevádzkovateľ bude mať vypracovaný a schválený havarijný plán podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva, je povinný dodrţiavať opatrenia         

pre prípady zlyhania činnosti uvedené v tomto havarijnom pláne.  

 

5. V prípade výpadku elektrickej energie, resp. poruchy čerpadiel a to iba v prípadoch 

uvedených v bode F.7 časť II. tohto rozhodnutia, je prevádzkovateľ povinný priesakovú 

kvapalinu odčerpávať cisternovým vozidlom a následne odváţať na zneškodnenie na základe 

zmluvného vzťahu  s oprávnenou osobou.  

 

6.  Ak prevádzkovateľ nezabezpečí pri poruche zhutňovacích mechanizmov iný vhodný 

mechanizmus (kompaktor, buldozér) do 7 dní od jeho poruchy, resp. nezabezpečí jeho 

opravu, prestane preberať odpady do zariadenia. Kaţdú takúto poruchu, ako aj dĺţku trvania 

jej odstránenia  prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku. 

 

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie 

znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu 

 

1.  Uzatvorenie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné 

monitorovanie je povolené len na základe povolenia IŢP Košice ako správneho orgánu 

v integrovanom povoľovaní.  

 

2. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný po naplnení kapacity skládky túto uzavrieť,  

rekultivovať a monitorovať v zmysle projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky 

odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, vypracovanej v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva a schválenej týmto 

rozhodnutím. 

 

3. Technologické zariadenia vybudované pre prevádzku skládky odpadov (drenáţny systém, 

nádrţ priesakových kvapalín, monitorovacie vrty, zariadenie k zberu skládkového plynu) 

musia zostať v činnosti i po uzatvorení skládky odpadov minimálne po dobu trvania 

monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŢP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 3., písm. c) bod 1., 
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bod 7. a bod 8., písm. f) bod 4. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného 

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov vydáva integrované povolenie na základe ţiadosti prevádzkovateľa Obec 

Jasov, Obec Jasov 259, 044 23 Jasov zo dňa 27.08.2007. Prevádzkovateľ bol od platby správneho 

poplatku v danej veci oslobodený. 

 

Prevádzka je umiestená podľa výpisu z katastra nehnuteľností  v katastrálnom území obce 

Jasov, na pozemkoch parcelné číslo KN-C parcelné číslo 1059/10-13, 1061/6, 1061/7 podľa 

geometrického plánu č. 61/2006 zo dňa 25.09.2006 vypracovanom Štefanom Salmášom. Stavby 

nachádzajúce sa v areáli prevádzky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Pozemky, na ktorých 

je prevádzka umiestnená nie sú právne vysporiadané, s výnimkou pozemkov, ktoré spravuje 

a s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond a sú vyuţívané prevádzkovateľom na základe 

nájomnej zmluvy. 

 

IŢP Košice po preskúmaní predloţenej ţiadosti a priloţených príloh zistil, ţe ţiadosť 

neobsahuje všetky náleţitosti podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a z uvedeného dôvodu 

konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím číslo č. 7438-30186/2007/Vel/570100104 zo dňa 

17.09.2007. Doplnená ţiadosť vrátane poţadovaných príloh bola na inšpekciu doručená dňa 

26.09.2007. 

IŢP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 01.10.2007 účastníkom 

konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania integrovaného 

povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Jasov prevádzkovateľovi Obec Jasov, Obec Jasov 259, 

044 23 Jasov. 

IŢP Košice v súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil dňa 01.10.2007 

účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti začatie správneho konania vo veci vydania 

integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka odpadov Jasov. Predmetné oznámenie bolo 

doručené aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste, na 

IŢP Košice a na internetovej stránke www.sizp.sk. 

IŢP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil týmto subjektom 

ţiadosť prevádzkovateľa, určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 30.10.2007 a zverejnil podstatné 

údaje o podanej ţiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou osobám, ktoré 

majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môţe vyjadriť. Zúčastnené 

osoby po zverejnení ţiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. 

V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k ţiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŢP Košice 

nebol povinný zabezpečiť zvolanie verejné zhromaţdenie občanov a v súlade s § 13 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ nariadil pre účastníkov konania a dotknuté orgány ústne pojednávanie. 

 

Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 30.10.2007, na ktorom sa zúčastnili 

prevádzkovateľ Obec Jasov, Obec Jasov 259, 044 23 Jasov, účastník konania KOSIT a. s., Košice, 

účastník konania Obec Jasov, účastník konania Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor 

Košice a povoľujúci orgán, bola prerokovaná ţiadosť a v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám 

posledná moţnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom 

rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. 
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V rámci konania boli prerokované písomné stanoviská účastníkov konania a dotknutých 

orgánov k ţiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania: 

 

 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice 
vo svojom vyjadrení č. 2007/01690 zo dňa 11.10.2007 uvádza, ţe „skládka odpadov je v zmysle 

§ 3 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v 

znení neskorších predpisov malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Vydávanie stanovísk a súhlasov 

k malým zdrojom znečistenia ovzdušia má v kompetencii v prenesenom výkone štátnej správy 

obec. Z tohto pohľadu je dotknutým orgánom vo veciach ochrany ovzdušia obec.“ 

 

 

- Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice vo svojom vyjadrení 

č. 2007-RO 23/2850 zo dňa 18.10.2007 uvádza, ţe „Skládka odpadov Jasov je umiestnená v k.ú. 

Jasov na KN-C parc. č . 1059/10-13, 1061/6, 1061/7 podľa geometrického plánu č. 61/2006 

zo dňa 25.09.2006. Podľa právneho stavu sa jedná o pozemky vo vlastníctve fyzických osôb 

so známym aj neznámym pobytom a vo vlastníctve právnických osôb. 

Slovenský pozemkový fond v zmysle § 16 ods. 1 písm. a), b), c) zákona 180/1995 Z. z. v znení 

neskorších predpisov nakladá s pozemkami vo vlastníctve štátu a pozemkami nezistených 

vlastníkov. Na pozemky v nakladaní Slovenského pozemkového fondu je uzatvorená nájomná 

zmluva s prevádzkovateľom – Obec Jasov. 

Slovenský pozemkový fond nemá výhrady k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku 

„Skládka odpadov Jasov“ prevádzkovateľovi – Obec Jasov, Jasov č. 259, PSČ 044 23.“ 

 

 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice 
vo svojom stanovisku č. 2007/1778 zo dňa 22.10.2007 uvádza, ţe „skládka odpadov Jasov je 

jestvujúca prevádzka, podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zatriedená ako 5.4 Skládky odpadov, 

ktoré môţu prijať viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, 

s výnimkou skládok na inertné odpady. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 6 zákona o IPKZ jestvujúce prevádzky, podliehajúce integrovanému 

povoleniu môţu byť v činnosti bez povolenia podľa tohto zákona do 30.10.2007. 

Predloţená ţiadosť o: 

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov obsahuje všetky náleţitosti 

v zmysle ustan. § 40 vyhl. MŢP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov obsahuje náleţitosti v zmysle ustan. § 38 vyhl. MŢP č 283/2001 Z. z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

So zreteľom na kap. M „Návrh podmienok povolenia“, spracovanej ţiadosti, doporučujeme 

aplikovať a dosledovať jednotlivé navrhnuté opatrenia. 

- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, na ktoré nebol udelený súhlas 

podľa predchádzajúcich ustanovení obsahuje všetky náleţitosti v zmysle ustan. § 41 

ods. 1 písm. a) aţ g) vyhl. MŢP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení 

zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (zoznam druhov, odpadov, ich 

mnoţstvo, spôsob zhromaţďovania, zmluvné zabezpečenie prepravy, zneškodnenia). 

Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice – okolie podľa § 74 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako 
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dotknutý orgán v integrovanom povoľovaní, na základe vyššie uvedeného nemá k predloţenej 

ţiadosti z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky.“ 

 

IŢP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, ţe bola zapracovaná v podmienkach bodu D. časť 

II. tohto rozhodnutia. 

 

 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice 
vo svojom stanovisku č. 2007/01794 zo dňa 22.10.2007 uvádza, ţe „z hľadiska ochrany vodných 

pomerov k vydaniu integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Jasov“ 

prevádzkovateľovi Obci Jasov nemáme pripomienky za predpokladu dodrţania opatrení 

na monitorovanie prevádzky a emisií do ţivotného prostredia (vrátane podzemných 

a povrchových vôd) uvedených v predloţenej ţiadosti o vydanie povolenia prevádzky podľa 

zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia. 

 

IŢP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, ţe bola zapracovaná v bodoch I.3., I.4. a I.5. časť II. 

tohto rozhodnutia. 

 

 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice 
vo svojom stanovisku č. 2007/01795 zo dňa 23.10.2007 uvádza, ţe „dotknuté parcely sú 

umiestnené mimo zastavaného územia obce, kde platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny 

v zmysle zákona. 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k prevádzke „Skládka odpadov Jasov“ nemáme 

pripomienky za dodrţania nasledovných podmienok: 

1. Ţiadateľ je povinný pri prevádzkovaní „Skládky odpadov Jasov“ dodrţiavať zásady 

všeobecnej ochrany prírody a krajiny. 

2. Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do riek, potokov a okolitej 

prírody.“ 

 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice, 

vo svojom stanovisku č. 2007/07006-02/215 zo dňa 24.10.2007 uvádza, ţe s uvedením „Skládky 

odpadov Jasov“, prevádzkovateľa Obec Jasov do prevádzky v zmysle zákona NR SR 

č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia je 

moţné súhlasiť.“ 

 

- AGRO-MOLD, akciová spoločnosť, Roţňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou, vo svojom 

vyjadrení, zaslanom na IŢP Košice faxom dňa 29.10.2007 uvádza, ţe „AGRO-MOLD a.s. 

vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Jasov“, 

prevádzkovateľovi Obec Jasov nemá ţiadne závaţné pripomienky. 

Ţiadame Obec Jasov o údrţbu cesty na smetisko. Aby cesta bola sústavne v dobrom 

prevádzkovom stave.“ 

 

IŢP Košice k uvedenej pripomienke uvádza, ţe bola zapracovaná v bode C.17. časť II. tohto 

rozhodnutia. 

 

Spoločnosť KOSIT a. s., Rastislavova 98, Košice 043 46, vo svojom stanovisku zo dňa 

29.10.2007, (osobne doručenom na IŢP Košice dňa 29.10.2007) uvádza, ţe: 

         „Doklady, ktorými ţiadateľ preukazuje  vlastníctvo k pozemkom pod skládkou sú 

nedostatočné. Ide o nekompletný zoznam vlastníkov, výpisy z pozemkovej knihy z predminulého 
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storočia, „E“ listy vlastníctva a len niekoľko „C“ listov vlastníctva.  Z uvedených dokladov 

nevyplýva vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam, ani iný právny dôvod (nájomný pomer, 

vecné bremeno), na základe ktorého by bol oprávnený s nimi nakladať a vyuţívať ich. Rovnaká 

situácia je aj s pozemkami pod jedinou prístupovou cestou ku skládke. Nie je dokladované vyňatie 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Z týchto dôvodov ţiadame o doloţenie: 

1. Podrobného a aktuálneho zoznamu parciel a vlastníkov pozemkov pod skládkou       

a prístupovou cestou. 

2. V prípade neţijúcich vlastníkov, vysporiadanie v dedičskom konaní a uvedenie aktuálnych 

vlastníkov na dokladovanom „C“ liste vlastníctva.  

3. V prípade zastupovania niektorých vlastníkov Slovenským pozemkovým fondom, ţiadame 

aby Slovenský pozemkový fond bol, ako relevantný zástupca, uvedený na liste vlastníctva. 

4. Ţiadame dokladovať, ako boli pozemky pod skládkou a cestou vyňaté 

z poľnohospodárskeho fondu a či z titulu tohto úkonu boli splnené povinné platby. 

5. V prípade zrejmých vlastníkov pozemkov, ţiadame o vysporiadanie formou odkúpenia, 

alebo nájomnej zmluvy na dobu ţivotnosti skládky a jej povinného monitorovania. 

6. V prípade, ţe na liste vlastníctva nie je uvedený ţiadateľ, musí byť uvádzané na „C“ liste 

vlastníctva vecné bremeno  v jeho prospech.       

Na základe vyššie uvedených skutočností môţeme konštatovať, ţe ţiadateľ nie je oprávnený uţívať 

nehnuteľnosti a stavebný úrad nerešpektoval vlastníctvo k pozemkom pod stavbou a vydal územné 

a stavebné povolenie v rozpore so zákonom.  

Územné rozhodnutie č. j. 198/93 Bek, vydal Obvodný úrad ţivotného prostredia Moldava nad 

Bodvou dňa 29.6.1993.  

Stavebné povolenie č. j. 416/ 93 Bek, vydal Obvodný úrad ţivotného prostredia Moldava nad 

Bodvou   dňa 30.8.1993 a nadobudlo právoplatnosť 6.10.1993. 

Stavebné povolenie sa viazalo k projektovej dokumentácii vypracovanej v januári 1993 

spoločnosťou AGROMELIO, zodpovedným projektantom  Ing. Ján Šitárom, Ruţová 26, Prešov. 

Stavebné povolenie je vydané na skládku „domového odpadu“ o projektovanej kapacite 84 783 m
3 

s predpokladanou dobou ţivotnosti 9 rokov pre odpad z obce Jasov a blízkeho okolia.  

Projekt zahŕňa 9 stavebných objektov: 

SO 1-  Skládka tuhého komunálneho odpadu 

SO 2 - Spevnená plocha (na prevádzkovom dvore 20x30 m) 

SO 3-  Oplotenie 

SO 4 -  Záchytné priekopy 

SO 5 -  Zemné hrádze I. a II. 

SO 6 - Drenáţny monitorovací systém 

SO 7-  Zemná nádrţ na úţitkovú vodu  ( o rozmeroch 4 x 9,5m  na napojenie  strešných   zvodov 

oceľového prístreška a z cestnej priekopy)  

SO 8 – Prístupová a obsluţná cesta 

SO 9 – Mostová váha 

       Uvedené údaje boli čerpané z vyjadrenia Obvodného úradu ţivotného prostredia Čaňa č.j. Ob- 

191/ 93 – Há zo dňa 10.3. 1993 nakoľko projektová dokumentácia pouţitá k stavebnému konaniu 

a pravdepodobne aj ku kolaudácii, ktorou v súčasnosti disponuje prevádzkovateľ je  neúplná, 

neaktualizovaná a neoverená úradnou pečiatkou, napríklad v dokumentácii priloţenej k ţiadosti 

chýba objekt SO 8, v dokumentácii „POV“ chýba technická správa .         

      Z vydaného stavebného povolenia vyplýva, ţe bol vydaný súhlas aj na provizórne ľahké objekty: 

- oceľový prístrešok 

- sociálne zariadenie a šatňa 

- ţumpa 

- elektrická prípojka  VN 22 KV 
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- elektrické kábelové rozvody Vr 

- vonkajšie osvetlenie 

- telefónna prípojka 

a prevádzkové súbory technologickej časti 

PS1 – mostová váha 

PS 2 – trafostanice 

V priebehu výstavby skládky sa menila realizácia projektu. Vykonané zmeny  sú zachytené 

v projektovej dokumentácii – doplnok k projektu 03/1996. Skládka sa nerealizovala v celom 

pôvodnom rozsahu, ale len v časti. Je k dispozícii Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby  (alebo jej 

dokončenej časti). V zápise zo dňa 16.10.1997 je v popise stavby uvádzaná Skládka TKO – 1. 

Kazeta pre uskladnenie 20 000 m
3 

odpadu pozostávajúca z objektov: 

1. mostová váha 

2. zemná hrádza č. I a II 

3. zemná hrádza č. III 

4. monitorovací systém a centrálna ţumpa 

5. podzemná vodná nádrţ o priemere 200 cm 

6. spevnené plochy 

7. skládka TKO 

8. oceľový prístrešok  

9. sociálne zariadenie 

10. ţumpa 10 m 
3 
 

11. elektrický kábelový rozvod 

12. vonkajšie osvetlenie 

13. trafostanica 

14. stroje / čerpadlá 2 ks/ 

15. oplotenie 

16. prístupová cesta 

17. obsluţná cesta 

18. VN- prípojka 22 KV 

Dodávateľom stavby bol PEhAES a.s. Prešov, Slovenská 69. V zápisnici sa uvádza,  ţe boli 

vykonané zmeny oproti pôvodnému projektu: 

- z realizácie bol vypustený objekt vodná nádrţ 150 m
3 

a ako náhrada bola vybudovaná podzemná 

nádrţ 6,3 m
3
 o priemere 200 cm. Vodohospodársky objekt bol  preloţený z juţnej na severnú stranu, 

vybudovaná oceľová obsluţná lávka pre objekt výluhová nádrţ a zmenilo sa sociálne zariadenie 

z UNIMAX na murovaný objekt.      

Okresný úrad Košice okolie vydal rozhodnutie ktorým povolil uţívanie časti stavby  „Skládky 

tuhého komunálneho odpadu Jasov“ č. j. 97/10861- OŢP/ Be zo dňa 26.11.1997, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 12.11.1999. 

Boli skolaudované nasledovné stavebné objekty: 

- skládka tuhého komunálneho odpadu - časť skládky I. kazeta 

- spevnená plocha vysypaná makadamom 

- oplotenie 

- záchytné priekopy 

- zemné hrádze I, II, III 

- drenáţ a monitorovací systém 

- zemná nádrţ na úţitkovú vodu 

- prístupová a obsluţná cesta 

- mostová váha stavebná časť 

provizórne ľahké objekty: 

- oceľový prístrešok 
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- sociálne zariadenie a šatňa 

- ţumpa 

- elektrická prípojka VN 22 Kv 

- elektrické kábelové rozvody Vr 

- vonkajšie osvetlenie 

prevádzkové súbory vonkajšia časť: 

- PS1 mostová váha 

- PS2 trafostanica 

Na kolaudačnom konaní bolo konštatované, ţe stavba nebola realizovaná podľa schválenej 

projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. Boli skolaudované len vyššie uvedené objekty.  

Ostatné objekty mali byť zrejme povolené dodatočne, o čom však nie sú  doklady.  

Na skládke sú objekty spomínané v rozhodnutí č.j. 97/10861 OŢP /Be zo dňa 26.11.1997 ale aj  

objekty, ktoré podľa dostupných dokladov nie sú skolaudované: 

 - nádrţ výluhových vôd 

 - nádrţ kontrolného systému 10 m
3  

 - kontrolný drenáţny systém 

Na skládke sa nachádzajú objekty,  ktoré boli realizované inak ako ukladá projekt: 

Preplachovacie šachty (podľa projektu 3, podľa skutočnosti 1) - ţiadosť o IPKZ dokonca 

v súčasnosti uvádza, ţe tieto šachty nie sú vybudované. Nie je zrejmé, aká je situácia v skutočnosti. 

Okrem toho nie je jasné, ako sú vysporiadané a legalizované  nasledovné objekty uvedené 

v prevádzkovom poriadku: 

 - Sociálno - prevádzkový objekt 

 - Sklad PHM 

-  Garáţ 

-  Rozvod priemyselnej vody 

-  Monitorovacie vrty J-1, J-2, J-3 

Je potrebné upozorniť, ţe uvádzané údaje o kapacite prevádzkovanej kazety sa menia - je niekoľko 

údajov - z protokolu o odovzdaní stavby z roku 1997 a odborného posudku spol. Geokonzult a.s. zo 

septembra 2000 od 20 000 m
3 

po údaj 40 000 m
3  

 v protokole z kontroly Slovenskej inšpekcie 

ţivotného prostredia  zo dňa 22.11.2002.   

Vzhľadom k zmenám, ktoré boli vykonané oproti pôvodnej projektovej dokumentácii 

s prihliadnutím na poţiadavky legislatívy v štátnej stavebnej správe a novej legislatívy v odpadovom 

hospodárstve je potrebné na prevádzkovanej skládke aktualizovať projektovú dokumentáciu 

a legalizovať všetky stavebné objekty na skládke. Doplniť údaje o parametroch tesnenia skládky 

a upresniť tesnosť minerálneho tesnenia.  Spracovať jednoduchý projekt  čistiaceho zariadenia pre 

dopravnú techniku prichádzajúcu a odchádzajúcu zo skládky. 

K povinnej projektovej dokumentácii ţiadame doplniť: 

7. Úplnú aktualizáciu projektovej dokumentácie podľa skutočného stavu na skládke, 

s doplnením všetkých relevantných povinných údajov v celom rozsahu platných  zákonov. 

8. Doloţenie kolaudačných dokladov k realizovaným objektom, prípadná legalizácia objektov 

do stanoveného termínu.   

9. Spracovať a realizovať projekt čistiaceho zariadenia na dopravnú techniku.  

Je nutné upozorniť aj na  stav retenčnej nádrţe. Ochranná geotextília uţ v roku 2002 bola na 

mnohých miestach poškodená a bolo vidno tesniacu fóliu.  

Z vyhodnotenia výsledkov monitoringu za rok 2006 zo dňa 5.1.2007, ktorý vypracoval EKOLAB 

s.r.o. Košice a tvorí prílohu č. 20 ţiadosti, došlo v 10 m
3
 nádrţi k výraznému zhoršeniu kvality vôd 

v ukazovateli vodivosť, chloridy, CHSKcr, NH4
+ 

 a konštatuje v hodnotení „čím sa potvrdil trend,  

ktorý bol zistený v 2. polroku 2005“.  

Domnievame sa, ţe z uvedeného vyplýva, ţe retenčná nádrţ nie je v technicky spôsobilom stave 

a tieţ jej uţívanie pôsobí ako technická a environmentálna  anomália.    
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Ţiadame doloţiť: 

10.  Posúdenie terajšieho stavu retenčnej nádrţe, návrh jej budúceho prevádzkovania vo    

vzťahu  k aktuálnej legislatíve SR a tieţ vo vzťahu k  legislatíve EÚ, ktorá pojednáva 

o odpadových vodách zo skládky a bude implementovaná v blízkej budúcnosti, ţiadame 

vybudovanie ČOV na odpadové vody.  

11.  Prehodnotiť  početnosť  monitoringu a jednoznačnú identifikáciu príčin  zhoršenia  

výsledkov monitorovania. 

Monitorovací systém skládky je uvádzaný v pôvodnom prevádzkovom poriadku a pozostáva z 3 

monitorovacích vrtov J-1, J-2, J-3 ( spomínaných v časti A správy).  V roku 2002 bol funkčný iba  

vrt J-1  pod skládkou. Vrt J-2  bol  nepravidelne zavodňovaný a vrt J-3 nad skládkou bol trvalo 

suchý. Z uvedeného vyplýva pochybnosť o správnom vybudovaní monitorovacieho systému. 
12.  Vzhľadom ku skutočnosti,  ţe jeden monitorovací vrt bol trvalo nefunkčný a druhý          

selektívne, nie je moţné objektívne posúdiť skutočný stav. Ţiadame prehodnotiť         

správnosť vyuţívania monitorovacieho systému a ţiadame navrhnúť lepší systém         

monitorovania. 

13. Je potrebné vzhľadom na morfológiu terénu skládky vyriešiť monitorovanie         

odvodňovacieho rigolu, ako aj vykonať opatrenia na ochranu pred potencionálnym 

znečistením z tohto zdroja. 

Okrem monitorovania vôd je potrebné zdôrazniť, ţe skládka zatiaľ nemá dostatočne riešenú 

problematiku odplynenia. Pri mnoţstve odpadov potencionálne produkujúcich skládkové plyny, 

ktoré sa na ňu ukladajú, v tejto veci  pokladáme za nutné aktualizovať projekt rekultivácie v tejto 

časti podrobnejšie, ako je to v súčasnosti. Skládkové plyny nie sú v súčasnosti monitorované ani sa 

na skládke nenachádzajú ţiadne zariadenia určené na nakladanie so skládkovými plynmi (vrátane 

v projekte spomínaných odplyňovacích šácht). Napriek tomu, ţe si prevádzkovateľ zabezpečil 

stanovisko spol. HYDROING Ing.Jozefa Sekereca  zo dňa 14.2.2002, je zrejmé, ţe nie sú splnené 

legislatívne poţiadavky v tejto oblasti. Zo ţiadosti pre vydanie povolenia IPKZ nie je zrejmé, aké 

mnoţstvo skládkového plynu skládka produkuje a  ţiadosť neobsahuje technické riešenie o vyuţití  

skládkových plynov.   

Ţiadame doplniť: 

14.  Vyhodnotiť mnoţstvá a kvalitu bioplynu zo skládky Jasov. 

15.  Zabezpečiť legálne nakladanie s týmito plynmi, vrátane monitorovania. 

16.  Ţiadame zabezpečiť riadne a kontrolované hutnenie privezeného odpadu a denné        

prekrývanie skládkovaných odpadov inertným materiálom. 
 

V pôvodnej projektovej dokumentácii skládky bolo navrhnuté pravidelné monitorovanie tesnosti 

fóliového tesnenia oprávnenou organizáciou a vybavenie telesa skládky príslušným technickým 

zázemím. Táto časť projektu nebola realizovaná. V súčasnosti je tesnosť fóliového tesnenia 

pravdepodobne odvádzaná z výsledkov monitorovacích vrtov. Vzhľadom na skutočný stav skládky 

boli  vykonané opatrenie na ochranu fóliového tesnenia v erodovanej časti ochrany hrany skládky 

násypom drobného inertného materiálu.  

Ţiadame doplniť :  

17.  Prijať opatrenia na pravidelné preverovaniu stavu tesniacej fólie oprávnenou       

akreditovanou spoločnosťou a o výsledku  monitoringu písomne informovať orgán       

štátnej správy.  

Vzhľadom na zhoršené výsledky (hodnotenie EKOLAB 2006) je pravdepodobné, ţe došlo 

k netesnostiam fólie, ktoré mohlo spôsobiť nevhodné prevádzkovanie skládky. Odpad sa neukladal 

spôsobom „cez hranu“, ale plošne sypal a bolo vyuţívané minimum inertného prekrývkového 

materiálu. Tieţ hutnenie odpadu nezodpovedalo predpísaným parametrom.    
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18. Z uvedeného je zrejmé, ţe by bolo ţiadúce vykonať hĺbkovú sondáţ a analýzu        

skutočnej  situácie v telese skládky a aţ táto by mohla byť hodnoverným podkladom       

pre vypracovanie spôsobilého rekultivačného projektu.   

      

     19. V ţiadosti pre vydanie povolenia IPKZ  nie je uvedené, ako sa prevádzkovateľ vysporiada 

s únikom emisií pachových látok, únikom tuhých znečisťujúcich látok, ktorých vznik na skládke 

komunálneho a ostatného odpadu je veľmi  pravdepodobný, najmä na fakt, ţe skládka sa nachádza 

cca 1 km  od  hranice   intravilánu obce.   

     

      Na základe údajov pôvodne poskytnutých prevádzkovateľom je na skládke uloţené nasledovné 

mnoţstvo odpadu: 

Rok 1997                        189 ton 

Rok 1998                      6324 ton 

Rok 1999                      2869 ton 

Údaje za roky 2000, 2001 neboli doloţené v ucelenej forme čo zrejme súvisí s neutešeným stavom 

administratívneho poriadku. V  Registračnom liste skládky odpadov odoslanom doporučene na OÚ  

dňa 7.1.2000 je ako rok ukončenia činnosti skládky  I. kazety uvádzaný rok 2002.V poslednom 

rozhodnutí č. j. 2001/ 22 337 – OŢP/Ke je kapacita I. kazety uvádzaná  ako 38 420 m
3 

a voľná 

kapacita k 31. 12. 2001 je uvádzaná 22 500 m
3 

.Celková kapacita skládky je uvádzaná v tomto 

rozhodnutí  84 783 m
3 

. Na základe údajov od KÚŢP Košice za rok 2005 bolo na skládke uloţených 

2733 ton odpadu v roku 2005, celková kapacita k 31.12.2005 je uvedená: 12 513 m
3
 a voľná 

kapacita k 31.12.2005 je uvádzaná 15 000 m
3 

a rozloha kazety je 31 974 m
2
. Stav ku dňu 13.3.2007 

podľa topografie vykonanej fi GEO Kart (súčasť príloh ţiadosti IPKZ): je voľná kapacita 15 721 m
3
. 

Veľké rozpory sú v stavebnej kapacite skládky, v prevádzkovanej kapacite skládky a rozpory 

o technických moţnostiach tejto stavby. Kedţe logicky predpodkladáme, ţe kapacita skládky sa jej 

vyuţívaním zmenšuje, je potrebné okamţité riešenie tejto situácie.  

20. Je nutné správne posúdiť projektovanú kapacitu skládky oprávneným znalcom   a posudkom, 

z hodnoverných údajov povinných štatistických hlásení prevádzkovateľa skládky (evidenčné listy 

skládky) zosumarizovať stav skutočnej  naváţky , v teréne posúdiť a následne odborným posudkom 

doloţiť stav naváţky komunálneho dopadu (miera hutnenia, miera prekrývky inertným materiálom, 

stav  tesniacej fólie). 

Rekultivačný projekt 

Je riešený alternatívne (bioplyn) a uvádza mnoţstvo rozporuplných údajov o vyuţitej kapacite 

skládky. Z nášho pohľadu je tento projekt len v stupni štúdie a nezodpovedá objektívnym  potrebám 

stavebného konania. Nedá sa z neho odhadnúť, aká je skutočná investičná potreba na rekultiváciu, čo 

vyvodzuje oprávnené obavy o správne nastavenie rekultivačného fondu skládky Jasov.  

Na základe uvedeného poţadujeme nasledovné: 

21. Spracovať rekultivačný projekt podľa skutočnej situácie na skládke a zverejniť ho na 

pripomienkovanie. 

22. Preveriť následne nastavenie odvodov a výšku rekultivačného fondu skládky, zaviazať 

k jeho aktualizácii.  

23. Zaviazať vlastníka skládky k zahájeniu schvaľovacieho procesu rekultivácie v zmysle 

stavebného zákona s určením termínu do ktorého musí byť rekultivácia uskutočnená. Táto 

skutočnosť by mala byť podmienená vysporiadaním majetko-právnych vzťahov k pozemkom 

pod skládkou, ktoré sú základným predpokladom  stavebného povolenia na rekultiváciu.  

 

Vzhľadom k všetkým hore uvedeným skutočnostiam, ţiadame prerušiť konanie vo veci vydania 

integrovaného povolenia do doby vyriešenia uvádzaných skutočností, ktoré vidíme ako zásadné 

a ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou. Podľa našich výpočtov od začatia prevádzky uţ skládka 

v  Jasove voľnú kapacitu nemá a jej ţivotnosť končí v súlade s platne vydaným povolením na 
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prevádzku dňa 31.10.2007. Pokladáme za riziko ďalšie prevádzkovanie, ktoré môţe skončiť 

nutnosťou odťaţenia ďalej naváţaných odpadov. Minimálne do doby vyriešenia nejasností okolo 

kapacity skládky, nemôţe byť naše stanovisko chápané ako podmienečný súhlas s vydaním 

povolenia na ďalšiu prevádzku.“ 

 

 

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 30.10.2007 v zasadacej miestnosti 

obecného úradu obce Jasov boli zúčatnenými stranami predloţené a doplnené nasledovné 

doklady týkajúce sa predmetného konania: 

- projektová dokumentácia k objektu - čistiaca rampa - technická správa zo dňa 05/2002, Prešov, 

Ing. Sekerec; 

- list vlastníctva zo dňa 05.10.2007 k parcele č. KN-E 1318, ktorej je vlastník je spoločnosť 

KOSIT a. s., Košice; 

- výpis z Obchodného registra spoločnosti KOSIT a. s., Košice zo dňa 16.07.2007; 

- splnomocnenie p. Vander Maranini pre Ing. A.. Makatúrovú zo dňa 01.03.2006; 

- splnomocnenie spol. KOSIT a. s., Košice pre p. Várkolyovú zo dňa 11.11.2005; 

- splnomocnenie spol. KOSIT a. s., Košice pre p. Bc. Ľ. Bartovú zo dňa 11.11.2005, zaslané 

faxom v priebehu ústneho pojednávania; 

- splnomocnenie spol. KOSIT a. s., Košice pre Ing. P. Chovana zo dňa 30.10.2007, zaslané 

faxom v priebehu ústneho pojednávania. 

 

 

Na ústnom pojednávaní v predmetnej veci konanom dňa 30.10.2007 v zasadacej miestnosti 

obecného úradu obce Jasov účastník konania spoločnosť KOSIT a. s., Košice do zápisnice svoje 

stanovisko nasledovne: 

„trváme na bodoch v našom stanovisku a ţiadame, aby boli „integrované“ len legalizované 

objekty technického vybavenia na skládke, objekty ktoré sú uvedené bez dokladovania povolenia 

nie je moţné prevádzkovať (str. 4 nášho stanoviska zo dňa 29.10.2007). Ţiadame vytýčiť reálne 

hranice prevádzkovanej kazety. Hranica fólie v časti skládky nie je zrejmá a na vrchnej časti 

dochádza k zaváţaniu „nevyjasneného“ územia.“ 

 

K predmetnému stanovisku spoločnosti KOSIT a. s., Košice zo dňa 29.10.2007 vrátane jeho 

doplnenia zo dňa 30.10.2007 prevádzkovateľ na ústnom pojednávaní konanom dňa 30.10.2007 

v zasadacej miestnosti obecného úradu obce Jasov uviedol do zápisnice svoje vyjadrenie v znení: 

„Upozornil na to, ţe dnešné konanie nie je konanie o stavebnom povolení a preto nie je 

povinný predkladať vzťah k pozemkom. Spoločnosť KOSIT a. s., Košice sa stala vlastníkom 

parcely č. 1838 zo špekulatívnych dôvodov, a to aţ kúpnou zmluvou dňa 04.10.2007, spoločnosť 

KOSIT a. s., Košice je prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie komunálnych odpadov 

spaľovaním (konkurenčná firma nakladajúca s komunálnym odpadom v regióne Košice). 

Napriek týmto skutočnostiam prevádzkovateľ skládky má uzavretú nájomnú zmluvu so 

Slovenským pozemkovým fondom, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice a ostatnými 

známymi vlastníkmi pozemkov (k bodu 1 aţ 6 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice). 

Predmetom dnešného konania nie je stavebné konanie v danej veci, poukazujeme na to, ţe 

skládka odpadov bola vybudovaná a skolaudovaná v roku 1997 na základe právoplatných 

rozhodnutí príslušných stavebných úradov (viď prílohy  ţiadosti o IPKZ), t. j. územné 

rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Na základe týchto rozhodnutí 

a rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je v súčasnosti skládka 

odpadov prevádzkovaná (bod 7 - 8 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice). 
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K bodu 9 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - prevádzkovateľ má vypracovanú 

projektovú dokumentáciu pre realizovanie čistiaceho zariadenia na dopravnú techniku 

(odovzdaná kópia SIŢP). 

K bodu 10 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - retenčná nádrţ a priesakové 

kvapaliny ktoré sú v nej akumulované sú riešené v zmysle platnej právnej úpravy. Nie je moţné 

v súčasnosti prijímať opatrenia, ktoré budú vyplývať z prijatej legislatívy na úrovni EÚ resp. SR 

v budúcnosti. 

K bodu 12 - 13 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - monitorovancí systém je 

navrhnutý v zmysle platnej právnej úpravy, je popísaný v monitorovacom poriadku skladky - viď 

príloha ţiadosti. 

K bodu 14, 15, 16 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - skládkový plyn 

a problematika odplyňovacieho systému na súčasne prevádzkovanom telese skládky je riešené 

ako samostatný objekt v rámci schváleného rekultivačného projektu (viď  príloha ţiadosti). 

Prílohu tvorí aj posledné meranie a vyhodnotenie monitorovania skládkového plynu na rok 2005 

- (viď príloha ţiadosti) - záver - na skládke nedochádza k tvorbe skládkového plynu v technicky 

spracovateľnom mnoţstve. 

- dokladovaný aj protokol č. S01/2005 z merania skládkového plynu. 

K bodu 17 (18) stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - odpad na skládku je 

ukladaný podľa schváleného prevádzkovaného poriadku a jeho zmien. Prevádzkový poriadok bol 

schválený príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva (viď príloha ţiadosti) 

K bodu 19 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - pachové látky a ich emisie 

vznikajúce pri prevádzkovaní skládky sú riešené všeobecnými opatreniami platnými na úseku 

ochrany ovzdušia . Právny poriadok Slovenskej republiky nepozná predpis o ich limitoch. 

K bodu 20 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - stav topografie skládky bol 

vykonaný naposledy v 03/2007 (viď príloha ţiadosti) firmou GEOkart Košice, v závere správy 

hovorí o mnoţstve uloţeného odpadu - stav k 13.03.2007, nie o voľnej kapacite ako to uvádza 

vo svojom stanovisku spoločnosť KOSIT a. s., Košice. Kapacita I. kazety je 38 420 m
3
, tak ako 

je to uvedené v rozhodnutí OÚŢP Košice - okolie (viď príloha ţiadosti). 

K bodu 21, 22 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - Rekultivačný projekt skládky 

odpadov bol schválený príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva 

v náväznosti na výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy. Rekultivačný fond skládky - 

nastavenie odvodov - takéto pojmy nepozná zákon o odpadoch. 

K bodu 23 stanoviska spoločnosti KOSIT a. s., Košice - prevádzkovateľ prípadnú zmenu 

rekultivačného projektu bude riešiť v rámci konania o zmene povolenia IPKZ pre danú skládku. 

Zaviazať prevádzkovateľa skládky k zahájeniu schvaľovacieho procesu rekultivácie skládky je 

nedôvodné (irelevantné). 

Skládka spĺňa všetky poţiadavky pre vydanie IPKZ povolenia s prihliadnutím na navrhované 

opatrenia uvedené v predloţenej ţiadosti.“ 

 

IŢP Košice k stanovisku spoločnosti KOSIT a. s., Košice zo dňa 29.10.2007 vrátane jeho 

doplnenia zo dňa 30.10.2007 uvádza, ţe opodstatnené pripomienky predmetného stanoviska boli 

zapracované v jednotlivých bodoch tohto rozhodnutia. 

 

Na ústnom pojednávaní neboli predloţené ďalšie pripomienky a námety. 

 

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný 

negatívny vplyv na ţivotné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol poţiadaný 

o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a IŢP Košice neuloţil opatrenia 

na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania. 
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IŢP Košice neurčil emisné limity pre emisie do ovzdušia, nakoľko sa na povoľovanej 

prevádzke nenachádza stredný alebo veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, pre ktoré sa emisné limity 

určujú, ani neurčil emisné limity pre hluk a vibrácie, nakoľko prevádzka nie je zdrojom nadmerného 

hluku a vibrácii. 

 

IŢP Košice neurčil emisné limity pre emisie do vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa 

splaškové a priemyselné odpadové vody do podzemných alebo povrchových vôd. 

 

Pri porovnaní prevádzky s najlepšou dostupnou technikou (BAT) IŢP Košice vychádzal 

z ustanovenia § 5 a prílohy č. 3, ktorá stanovuje hľadiská pri určovaní BAT zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ. 

 

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ: 

 

a) v oblasti ochrany ovzdušia 

- konanie o udelenie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania a ich zmien 

a rozhodnutí o ich uţívaní, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

 

b) v oblasti  povrchových  a podzemných vôd 

 konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môţu ovplyvniť  stav  

povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. 

z. o IPKZ, 

 

c) v oblasti nakladania s odpadmi 

- konanie o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem 

spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých 

sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie 

odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

- konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) 

bod 8. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

 

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov 

- na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 č. 245/2003 Z. z. 

o IPKZ. 

 

 

IŢP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrení účastníkov 

konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie 

prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany ţivotného prostredia podľa zákona 

č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané 

v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané 

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

konaní v znení neskorších predpisov moţno podať na Slovenskú inšpekciu 

ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Košice, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly 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 môţe byť preskúmaná súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef  G o r n a ľ 

riaditeľ inšpektorátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Obec Jasov, Jasov 259, 044 23 Jasov, 

2. Ing. Jozef Kvokačka, Osikov 66, 086 42 Hertník (zastupujúci Obec Jasov) 

3. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Letná 27, 040 01 Košice 

4. AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Roţňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou 

5. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice  

6. verejnou vyhláškou 
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1. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice 

2. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice 

3. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice 

4. Obvodný úrad ţivotného prostredia Košice - okolie, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice 
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Príloha č. 1 Zoznam druhov odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zneškodňovať                     

v I. kazete skládky odpadov  

 

Katalógové číslo 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

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 

01 04 11 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O 

01 04 12 
hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako 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 

02 01 02 odpadové živočíšne tkanivá O 

02 01 03 odpadové rastlinné tkanivá O 

02 01 04 odpadové plasty (okrem obalov) O 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 

02 02 01 kaly z prania a čistenia O 

02 02 02 odpadové živočíšne tkanivá O 

02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie 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 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 07 02 odpad z destilácie liehu O 

02 07 03 odpad z chemického spracovania O 

02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

03 01 01 odpadová kôra a korok O 

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité 
dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O 

03 03 02 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu) O 

03 03 07 mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky O 

03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O 

03 03 09 odpad z vápennej usadeniny O 

03 03 11 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
v 03 03 10 O 

04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka O 

04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie O 

04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O 

04 02 10 organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky) O 

04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O 

04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O 

04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien O 

04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien O 

05 01 13 kaly z napájacej vody pre kotly O 

05 01 14 odpady z chladiacich kolón O 

05 01 17 bitúmen O 

05 06 04 odpad z chladiacich kolón O 
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Katalógové číslo 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
06 03 16 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O 

06 06 03 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O 

06 09 04 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 O 

06 13 03 priemyselné sadze O 

07 01 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
v 07 01 11 O 

07 02 12 
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené 
v 07 02 11 O 

07 02 13 odpadový plast O 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 

08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O 

08 02 01 odpadové náterové prášky O 

08 02 02 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O 

08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O 

08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O 

08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O 

09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O 

09 01 12 jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O 

10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04) O 

10 01 02 popolček z uhlia O 

10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva O 

10 01 07 
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme 
kalu O 

10 01 15 
popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 
14 O 

10 01 17 popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 O 

10 01 19 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O 

10 01 23 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 O 

10 01 25 odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne O 

10 02 01 odpad zo spracovania trosky O 

10 02 02 nespracovaná troska O 

10 02 08 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O 

10 02 10 okuje z valcovania O 

10 02 12 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O 

10 02 15 iné kaly a filtračné koláče O 

10 03 02 anódový šrot O 

10 03 05 odpadový oxid hlinitý O 

10 05 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 05 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 05 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O 

10 06 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 06 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 06 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 07 01 trosky z prvého a druhého tavenia O 

10 07 02 stery a peny z prvého a druhého tavenia O 

10 07 04 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 08 04 tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 08 09 iné trosky O 

10 08 11 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O 

10 09 03 pecná troska O 

10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 09 07 O 

10 09 12 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O 

10 10 03 pecná troska O 

10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie, iné ako uvedené v 10 10 05 O 

10 10 14 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O 



Strana 35 rozhodnutia č. 7438-35081/2007/Vel/750170104 

Katalógové číslo 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla O 

10 11 05 tuhé znečisťujúce látky a prach O 

10 11 10 
odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 
11 09 O 

10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O 

10 11 14 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O 

10 12 01 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O 

10 12 06 vyradené formy O 

10 12 08 
odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a 
odpadová kamenina (po tepelnom spracovaní) O 

10 12 13 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 

10 13 04 odpady z pálenia a hasenia vápna O 

10 13 10 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O 

10 13 11 
odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 
09 a 10 13 10 O 

10 13 14 odpadový betón a betónový kal O 

11 02 03 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O 

11 02 06 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O 

11 05 01 tvrdý zinok O 

11 05 02 zinkový popol O 

12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 

12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O 

12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 

12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 

12 01 13 odpady zo zvárania O 

12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O 

12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 

15 01 02 obaly z plastov O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 04 obaly z kovu O 

15 01 05 kompozitné obaly O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 07 obaly zo skla O 

15 01 09 obaly z textilu O 

15 02 03 
absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako 
uvedené v 15 02 02 O 

16 01 18 neželezné kovy O 

16 01 19 plasty O 

16 01 20 sklo O 

16 01 22 časti inak nešpecifikované O 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 

16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 

16 06 05 iné batérie a akumulátory O 

16 10 02 vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 O 

16 11 02 
výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov 
iné ako uvedené v 16 11 01 O 

16 11 04 
iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 
uvedené v 16 11 03 O 

17 01 01 betón O 

17 01 02 tehly O 

17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 
06 O 

17 02 01 drevo O 
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17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 01 meď, bronz, mosadz O 

17 04 02 hliník O 

17 04 04 zinok O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 07 zmiešané kovy O 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 O 

18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03 O 

18 01 04 

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám 
z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, 
posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky) O 

19 01 02 železné materiály odstránené z popola O 

19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O 

19 01 14 popolček iný ako uvedený v 19 01 13 O 

19 01 16 kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 O 

19 03 05 stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 O 

19 03 07 solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 O 

19 04 01 vitrifikovaný odpad O 

19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O 

19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu O 

19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O 

19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov O 

19 06 06 zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu O 

19 08 01 zhrabky z hrablíc O 

19 08 02 odpad z lapačov piesku O 

19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 

19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O 

19 08 12 
kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 
08 11 O 

19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc O 

19 09 02 kaly z čírenia vody O 

19 09 03 kaly z dekarbonizácie O 

19 09 04 použité aktívne uhlie O 

19 10 01 odpad zo železa a z ocele O 

19 10 02 odpad z neželezných kovov O 

19 12 01 papier a lepenka O 

19 12 02 železné kovy O 

19 12 03 neželezné kovy O 

19 12 04 plasty a guma O 

19 12 05 sklo O 

19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O 

19 12 08 textílie O 

19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O 

19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov) O 

19 12 12 
iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania 
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 O 

19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O 
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19 13 04 kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 O 

19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 02 sklo O 

20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 

20 01 10 šatstvo O 

20 01 11 textílie O 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 O 

20 01 36 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 
01 23 a 20 01 35 O 

20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O 

20 01 39 plasty O 

20 01 40 kovy O 

20 01 41 odpady z vymetania komínov O 

20 02 02 zemina a kamenivo O 

20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 

20 03 01 zmesový komunálny odpad O 

20 03 02 odpad z trhovísk O 

20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 

20 03 04 kal zo septikov O 

20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O 

20 03 07 objemný odpad O 

 

 

Príloha č. 2 Zoznam druhov odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ ako pôvodca oprávnený 

nakladať v prevádzke: Skládka odpadov Jasov. 
 

Katalógové číslo 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 

Mnoţstvo 

odpadu 

v t/rok 
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,10 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,015 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,02 

16 01 07 olejové filtre N 0,02 

16 01 13 brzdové kvapaliny 
N 0,01 

16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 0,03 

16 02 13 
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako 
uvedené v 16 02 09 až 16 02 122) 

N 0,002 

16 06 01 olovené batérie N 0,10 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,03 

19 07 02 
priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca 
nebezpečné látky 

N 4,50 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 0,002 

20 01 27 
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 0,01 

 


